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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR   

 

Fişa speciei 
Accipiter brevipes 
 
Uliul cu picioare scurte 
Cod SPA: A086 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Uliul cu picioare scurte este o specie caracteristica zonelor impadurite de joasa altitudine, situate in apropierea 
unei ape. Lungimea corpului este de 30 – 37 cm si greutatea de 169 g pentru mascul si 215 g pentru femela. 
Anvergura aripilor este cuprinsa intre 63 – 76 cm. Masculul este albastru – gri pe spate, cu varfurile aripilor 
negricioase. Femela este gri-maro, cu varfurile aripilor negricioase. Se hraneste cu insecte, soparle, pasari si 
mamifere mici. 
Ecologie 
Este o specie prezenta in sud - estul continentului european. Atinge maturitatea sexuala in primul an. 
Cuibareste la marginea padurii, in copaci. Cuibul este construit in fiecare an si uneori ocupa cuiburi parasite 
de ciori sau cotofene. Desi vaneaza in mod obisnuit ziua, prinde si lilieci la apusul soarelui. Migreaza in stoluri 
mari si paraseste Europa pe la Bosfor. Ierneaza in Africa.  
Populatia europeana a speciei este mica si cuprinsa intre 3.200 – 7.700 perechi. A ramas stabila intre 1970 – 
1990. Desi in perioada 1990 – 2000 populatia a ramas stabila in cea mai parte parte a teritoriului, in Rusia a 
inregistrat un declin moderat, ceea ce a determinat o tendinta general descrescatoare a populatiei. Cele mai 
mari efective se inregistreaza in Rusia, Grecia si Turcia. 
Aspecte comportamentale 
Soseste in aprilie din cartierele de iernare. Cuibul este amplasat la o inaltime de 4 – 9 m. Este alcatuit din 
ramuri impletite, atinge 15 cm inaltime si 30 cm diametru. La interior este captusit cu frunze. Femela depune 3 
– 5 oua in a doua jumatate a lunii mai si inceputul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 39,4 x 31,3 mm. 
Incubatia dureaza 30 – 35 de zile si este asigurata de femela, care este hranita de mascul in tot acest timp. 
Puii devin zburatori la 40 – 45 de zile, dar raman dependenti de parinti cateva saptamani in plus. 
Nişă trofică 
Hrana este exclusiv reprezentată de specii de păsări de talie medie sau mică. 
Nişă spaţială 
Cuibăreşte în păduri mature de vârstă medie, de diferite esenţe, preferându-le pe celemai puțin închegate, cu 
rariști și luminișuri, alternâd cu tufărișuri și terenuri defrișate. 
Modelare nişă ecologică 
Habitate mozaicate de unde nu lipsesc trupuri de pădure în alternanţă cu tufărişuri, agroecosisteme şi pajişţi. 
Ameninţări 
Intensificarea agriculturii si dezvoltarea activitatilor de agrement de-a lungul raurilor sunt principalele pericole 
ce afecteaza specia. 
 
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
 

 
 

Zonele de afectare potențială a speciei Accipiter brevipes  ca urmare a implementării proiectului  
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 
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Fişa speciei 
Accipiter nisus 
 
Uliu păsărar 
Cod SPA: A086 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Este o specie răspândită în aproape toată Europa. Populaţiile din nordul continetului sunt migratoare, cele din 
centrul Europei sunt parţial migratoare, în timp ce populaţiile din sudul continentului sunt sedentare. Păsările 
migrează peste iarnă în Africa, precum şi în sudul şi sud-estul Asiei. 
Ecologie 
În general este un răpitor asociat pădurilor, dar prefera să vâneze în spaţii deschise, precum lizierele, parcurile 
şi grădinile din zonele apropiate oraşelor. . 
Aspecte comportamentale 
Este o specie diurnă, ce face apel în mod frecvent la zborul planat în secvenţele de vânătoare ; vânează alte 
specii diurne de păsări, atacându-le prin surrindere. Specia ajunge după trei ani. Perechile sunt mongame în 
timpul sezonului de împerechere, dar îşi schimbă deseori partenerii în anul care urmează. Cuiburile sunt 
construite la bifurvcaţia ramurilor din arbori, iar teritoriile de cuibăire sunt vaste Specia prezintă un 
comportament teritorial  accentuat netolerând alte perechi în proximitate. Depune între trei şi şase ouă, 
începând cu luna aprilie. În funcţie de zona de cuibarire (etaj altitudinal, regim climatic, puii eclozează 
începând cu luna aprilie şi până în luna august. . Incubaţia durează între 32 şi 34 de zile, după care femela 
hrăneşte puii la cuib, iar masculul este cel ce continua să vâneze şi să aducă hrana la cuib. Puii îşi părăsesc 
cuibul după alte 27 sau 31 de zile, dar revin periodic pentru a fi hrăniţi. La trei sau patru săptămâni după ce 
au părăsit pentru prima oară cuibul, puii sunt capabili să se hrănească singuri, începând să vâneze. Uliul 
asigură o singură generaţie pe an.  
Nişă trofică 
Hrana este exclusiv reprezentată de specii de păsări de talie medie sau mică. 
Nişă spaţială 
Cuibăreşte în păduri mature de vârstă medie, de diferite esenţe, preferându-le pe celemai puțin închegate, cu 
rariști și luminișuri, alternâd cu tufărișuri și terenuri defrișate. 
Modelare nişă ecologică 
Habitate mozaicate de unde nu lipsesc trupuri de pădure în alternanţă cu tufărişuri, agroecosisteme şi pajişţi. 
Ameninţări 
Principalele ameninţări sunt reprezentate de distrugerea locurilor de cuibărit prin degradarea şi fragmentarea 
pădurilor, doborârea arborilor în care se găsesc cuiburile acestora, reducerea resurselor trofice prin impactul 
indirect al folosirii pesticidelor în agricultura care afectează păsările cu care această specie se hrănește; 
Specia, se regăseşte spre vârful piramidei trofice. Factorii limitativi sunt de regulă centraţi în jurul elementelor 
disturbatoare şi generatoare de stress, la care se adaugă dificultatea găsirii unor locuri favorabile de cuibărire; 
Categorii de impact:  
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Accipiter nisus ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Acrocephalus 
arundinaceus 
 
Lăcar mare 
Cod SPA: A297 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Traieste in zone cu vegetatie acvatica, in special in zonele cu stuf si trestie, la ape mici. Cel mai mare lacar 
din Europa are o lungime a corpului de 19-20 de centimetri, o anvergura a aripilor de 25-29 de centimetri si o 
greutate de 22-31 de grame. Prezinta culori maronii deschise pe partile superioare, albe pe partile inferioare, 
cu laterale alburii si o dunga intunecata la nivelul ochilor. Ciocul este lung si greu, iar coada este si ea lunga. 
Nu exista deosebiri mari intre mascul si femela. Dieta consta cu preponderenta din insecte si alte 
nevertebrate, ocazional din vertebrate mici, iar toamna mananca si fructe. Cea mai longeviva pasare din 
salbaticie ajunge la varsta de 10 ani. 
Aspecte de Ecologie 
Este un vizitator de vara al Europei. Pasarile stau peste iarna in Africa subsahariana, isi parasesc locurile de 
cuibarit in august si ajung inapoi in Europa in luna martie, sau cel mai tarziu in aprilie. Este o specie diurna, 
prinde insecte in timp ce topaie prin vegetatia mica. In fiecare primavara, masculul isi atrage o femela 
cantand cat poate de tare, iar odata ce a gasit-o, canta ca sa isi protejeze si sa isi marcheze teritoriul. Uneori 
este monogam, dar unii masculi au si cate doua sau trei partenere. Femela impleteste un cuib din frunze in 
jurul tulpinilor de stuf, la aproximativ un metru deasupra apei. 
Populatia care cuibareste in Europa este foarte mare, numara intre 1,5 si 2,9 milioane de perechi. Cateva 
populatii de pasari din vest au cunoscut un regres in perioada 1990-2000, dar populatiile cheie din zonele 
estice, inclusiv din Romania, au ramas stabile. 
Aspecte comportamentale  
Se imperecheaza in perioada martie-iulie, in functie de zona in care se afla. Femela depune intre trei si sase 
oua pe care le incubeaza pentru o perioada de doua saptamani. Ambii parinti hranesc puii, care ajung as 
paraseasca cuibul la 12-14 zile de la eclozare. Rar, femelele scot si un al doilea rand de pui pe an. 
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Degradarea habitatelor, desecarile, incendiile necontrolate primavara si intensificarea agriculturii au un efect 
limitativ asupra speciei. Refacerea habitatelor umede si un management prietenos care sa indeplineasca 
nevoile speciei, sunt prioritare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Acrocephalus arundinaceus ca urmare a implementării 

proiectului  
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Fişa speciei 
Acrocephalus 
melanopogon 
 
Privighetoare de baltă 
Cod SPA: A297 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Privighetoarea de balta este caracteristica stufarisurilor si mlastinilor cu vegetatie deasa. Lungimea corpului 
este de 12 – 13,5 cm, cu o greutate de 10 – 15 g. Anvergura aripilor este de 15 – 17 cm. Adultii au infatisare 
similara. Capul este intunecat, spranceana alba, proeminenta si spatele maroniu. Se hraneste cu insecte si 
melci de apa. Longevitatea cunoscuta este de 1 – 5 ani. 
Aspecte de Ecologie 
Este o specie raspandita in zona sudica si estica a continentului european. Are un cantec melodios ce 
contine teme ce aminteste de privighetoare. Spre deosebire de alte specii apropiate, nu canta in zbor. Cuibul 
este construit la 30 – 60 cm deasupra apei, in stuf sau tufisuri joase. Este captusit cu frunze ale plantelor 
acvatice si pene. Este monogama de obicei. Este partial migratoare. Populatia sud vestica este sedentara, iar 
cea estica ierneaza in zona mediteraneana.  
Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 150 000 – 300 000 perechi. In perioada 1970 – 1990 
populatia s-a mentinut stabila. Desi tendinta din Rusia a ramas necunoscuta in perioada 1990 – 2000, 
populatia s-a mentinut stabila in restul continentului european. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in aprilie. Femela depune in mod obisnuit 3 - 5 oua. Incubatia dureaza 14 – 
15 zile si este asigurata de ambii parinti. Puii devin independenti dupa 13 – 15 zile de la eclozare. Poate avea 
una pana la trei ponte pe an. 
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Degradarea habitatelor, desecarile, incendiile necontrolate primavara si intensificarea agriculturii au un efect 
limitativ asupra speciei. Refacerea habitatelor umede si un management prietenos care sa indeplineasca 
nevoile speciei, sunt prioritare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Acrocephalus melanopogon ca urmare a implementării 

proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Acrocephalus palustris 
 
Lăcar mic  
Cod SPA: A297 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Traieste in zone cu vegetatie acvatica, in special in zonele cu stuf si trestie, la ape mici. Cel mai mare lacar 
din Europa are o lungime a corpului de 19-20 de centimetri, o anvergura a aripilor de 25-29 de centimetri si o 
greutate de 22-31 de grame. Prezinta culori maronii deschise pe partile superioare, albe pe partile inferioare, 
cu laterale alburii si o dunga intunecata la nivelul ochilor. Ciocul este lung si greu, iar coada este si ea lunga. 
Nu exista deosebiri mari intre mascul si femela. Dieta consta cu preponderenta din insecte si alte 
nevertebrate, ocazional din vertebrate mici, iar toamna mananca si fructe. Cea mai longeviva pasare din 
salbaticie ajunge la varsta de 10 ani.  
Aspecte de Ecologie 
Este un vizitator de vara al Europei. Pasarile stau peste iarna in Africa subsahariana, isi parasesc locurile de 
cuibarit in august si ajung inapoi in Europa in luna martie, sau cel mai tarziu in aprilie. Este o specie diurna, 
prinde insecte in timp ce topaie prin vegetatia mica. In fiecare primavara, masculul isi atrage o femela 
cantand cat poate de tare, iar odata ce a gasit-o, canta ca sa isi protejeze si sa isi marcheze teritoriul. Uneori 
este monogam, dar unii masculi au si cate doua sau trei partenere. Femela impleteste un cuib din frunze in 
jurul tulpinilor de stuf, la aproximativ un metru deasupra apei.  
Aspecte comportamentale  
In perioada aprilie-iunie, depun intre doua si sase oua, cu marimea de 20x15 mm. Femela este cea care le 
cloceste pentru 12-14 zile. Puii sunt hraniti de ambii parinti, iar la circa doua saptamani de la eclozare, 
acestia paraasesc cuibul. Depun una sau doua ponte pe an.  
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Acrocephalus palustris ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Acrocephalus 
schoenobenus 
 
Lăcar mic  
Cod SPA: A297 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Pasare comuna in stufarisuri, in mlastini sau in alte tipuri de vegetatie deasa de-a lungul malurilor lacurilor 
sau raurilor. Partea superioara a corpului puternic striata, cu pete mai intinse decat la Acrocephalus 
melanopogon (in penaj uzat, ele se estompeaza). Spranceana distincta si lunga, crem deschis (nu alba ca in 
figura). Asemanator cu lacarul de pipirig si privighetoarea de balta (vezi la aceste specii). Tartita nestriata, 
maro-galbuie. Picioare gri. Juv. poate avea piept slab dungat si o vaga dunga crem pe crestet, desi niciodata 
atat de evidenta ca la lacarul de pipirig. Strigat de alarma ragusit: tcerr. Adesea canta in miez de noapte 
(lacarul de stuf prefera amurgul si zorile). In timpul zilei adesea executa un zbor scurt, deasupra stufului, 
aproape vertical, insotit de cantec. Cantec variat, cu multe sunete imitative si strigate aspre, nervoase. Este 
asemanator cu cel al lacarului de stuf, dar cu un tempo mai grabit si mai variat, dandu-i o nuanta febrila, 
agitata (amintiti-va de regula de baza: lacarul mic - cantaret temperamental, lacarul de stuf - cantaret relaxat). 
Adesea recunoscut prin crescendo-ul rapid, accelerat de note nervoase care se transforma in niste fluieraturi 
melodice. Se aseamana prin alternanta de 1-2 sunete ascutite cu mai multe sunete caraite (ragusite), adesea 
cu un final de sunete inalte. 
Aspecte de Ecologie 
Este o pasăre migratoare şi cântătoare, răspândită în regiunile mlăştinoase cu lacuri şi bălţi, bogate în 
vegetaţie (stuf, tufişuri, ierburi înalte). Corpul ei are o lungime de maxim 21 cm şi un penaj de culoare brun 
roşcată. Cuibăreşte în stufăriş şi iarna migrează în Africa şi Asia de Sud-Est. Adesea stă la vedere, pe fire de 
trestie, în special atunci când cântă la răsăritul soarelui.  
Aspecte comportamentale  
In perioada aprilie-iunie, depun intre doua si sase oua, cu marimea de 20x15 mm. Femela este cea care le 
cloceste pentru 12-14 zile. Puii sunt hraniti de ambii parinti, iar la circa doua saptamani de la eclozare, 
acestia paraasesc cuibul. Depun una sau doua ponte pe an.  
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Acrocephalus schoenobenus ca urmare a implementării 

proiectului  
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Fişa speciei 
Acrocephalus 
scirpaceus 
 
Lăcar de stuf  
Cod SPA: A297 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Specie clocitoare oaspete de vară în habitatele de vegetaţie palustră.  
Aspecte de Ecologie 
Este o pasăre migratoare şi cântătoare, răspândită în regiunile mlăştinoase cu lacuri şi bălţi, bogate în 
vegetaţie (stuf, tufişuri, ierburi înalte). Corpul ei are o lungime de maxim 21 cm şi un penaj de culoare brun 
roşcată. Cuibăreşte în stufăriş şi iarna migrează în Africa şi Asia de Sud-Est. Adesea stă la vedere, pe fire de 
trestie, în special atunci când cântă la răsăritul soarelui.  
Aspecte comportamentale  
In perioada aprilie-iunie, depun intre doua si sase oua, cu marimea de 20x15 mm. Femela este cea care le 
cloceste pentru 12-14 zile. Puii sunt hraniti de ambii parinti, iar la circa doua saptamani de la eclozare, 
acestia paraasesc cuibul. Depun una sau doua ponte pe an.  
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Acrocephalus scripaceus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Actitis hypoleucos 
 
Fluierar de munte 
Cod SPA: A168 

 
  Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

HOLLAND, P.K., ROBSON, J.E. & YALDEN 

D.W. (1982): ,,The breeding 
biology of the Common 
Sandpiper Actitis hypoleucos in 
the Peak District.” Bird Study, 29, 
99-110. 

MARCHANT, J.H. & HYDE, P.A. (1980): 
,,Aspects of the distribution of 
riparian birds on waterways in 
Britain and Ireland.” Bird Study, 
27, 183-202. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition.” 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status.” Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

VICKERY, J. (1991): ,,Breeding density of 
Dippers (Cinclus cinclus) Grey 
Wagtails (Motacilla  cinerea) and 
Common Sandpipers (Actitis 
hypoleucos) in relation to the 
acidity of  streams in South-
West Scotland.” – Ibis 133: 178–
185. 

YALDEN, D. W. (1986): ,,The habitat and 
activity of Common Sandpipers 
(Actitis hypoleucos) breeding by 
upland rivers.” – Bird Study 33: 
214–222. 

YALDEN, D. W. Holland, P. K. (1993): 
,,Census-efficiency for breeding 
Common Sandpipers (Actitis 
hypoleucos).” – Wader Study 
Group Bulletin 71: 35–38. 

Este o specie oaspete de vară, întâlnită pe malur râurilor dar şi în jurul lacurilor şi pâraielor. Specia apare în 
mai multe tipuri de habitate în timpul migraţiei atât pe continent cât şi în regiunile de coastă. 
Ecologie 
La noi în ţară este o specie destul de comună, însă nu foarte abundentă, fiind întâlnită cu precădere în jurul 
pâraielor de munte până la 2500 m. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este foarte teritorială, în afara acestui sezon devine gregară şi 
formează stoluri mixte (heterospecifice). Este monogamă însă uneori femelele pot practica poliandria, 
perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează primăvara sau uneori chiar în 
cartierul de iernare. Ponta care variază între 3- 5 ouă (în general 4) este depusă din mai până cel târziu în 
iulie. Puii nidifugi eclozează după 21 -22 zile şi sunt hrăniţi de ambii părinţi timp de 21 – 22  zile, după care 
devin independenţi de părinţi imediat ce pot să zboare. Aceştia ating maturitatea sexuală după doi ani. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate mici pe care le găseşte în mâl sau în 
vegetaţia natantă sau submersă din zonele în care apa are un nivel scăzut. În cartierul de iernare se 
asociază cu unele mamifere sau reptile mari prezente în zonele umede, de pe corpul cărora comsumă 
paraziţii. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  în majoritatea zonelor umede deschise  sau semi-deschise,  în regiunile temperate, 
montane sau stepice şi în jurul aşezărilor umane. Ocupă teritorii lineare, în jurul râurilor, cuibărind în zonele 
uscate, la distanţe de 30 - 500 m de apă, pentru a evita inundarea cuibului. Densitatea perechilor clocitoare 
variază în general de la 1 – 2 perechi/ km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere  a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor deschise şi semideschise 
din jurul râurilor, lacurilor şi pârielor. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 2000 - 3000 de perechi (Munteanu, 2002). 
Ameninţări 
Este o specie insectivoră asociată zonelor umede şi în special pâraielor de munte, din această persepectivă 
factorii limitativi sunt cei care țin de colmatarea şi secarea zonelor umede, poluarea apelor şi alţi factori cu 
caracter perturbator. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Actitis hypoleucos ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Alauda arvensis 
 
Ciocârlia de câmp 
Cod SPA: A247 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Specia se regăsește în tot Palearcticul în climatul continental și oceanic. Populația din N si E Europei efectuează migrații 
sezoniere din sudul țătii prin lunile septembrie -octombrie pe toată perioada iernii, revenind pentru cuibărit în luniile martie 
aprilie. 
Ecologie 
Speciea cuibărește pe sol, cuibul este foarte bine ascuns prin vegetație. Zonele preferate de această specie sunt 
reprezentate de pajiști și pășuni din zona de șes până în cea colinară, uneori este ăntâlnită și în etajul montan. Întâlnită 
pe aproape întreg teritoriul Europei, Rusiei, Africii de Nord, Asiatic, unde climatul este adecvat și sunt prezente 
habitatele preferată de această specie. 
Aspecte comportamentale 
Cuibăritul se desfășoară între lunile iunie-august, perechile monogame formându-se relativ devreme în aprilie-mai. La 
formarea perechilor ambii parteneri se înalță de la sol, ajungând și până la 50-100 m, efectuând piruete unul în jurul 
celuilalt și urmărindu-se unul pe altul cântând în același timp pe diferite triluri, coborând apoi spre sol cu pauze de plutire 
în aer. Cuibul este construit direct pe sol într-o adâncitură căptușită cu frunze și paie, parte interioară având și material 
mai fin, cum sunt părul și pânzele de păianjen. Ambii parteneri au grijă de pui. Toamna devine tăcută, adunându-se în 
stoluri mici, mai ales pe miriști, foarte puține rămânând pe timp de iarnă. Păsările devin active pentru reproducere din al 
doilea an de viață. 
Nişă trofică 
Specie este seminivoră și insectivoră. 
Nişă spaţială 
Specia este caracteristică ecosistemelor ierboase întinse, de la câpie până în zona colinară, mai rar la munte. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu stufăriș și zone mlăștinoase cu vegetație deasă. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea habitatului propice, precum și de vânătoarea excesivă din unele 
țări din estul Europei, fapt care a cauzat reducerea efectivelor din aceste țări. În România, în ultimii ani, au fost 
instituite măsuri drastice împotriva vânătorii ciocârliilor de câmp, iar în cadrul pachetelor de protecție a speciilor de 
păsări din terenuri agricole au fost elaborate măsuri compensatorii pentru fermierii care dețin teren arabil, în vederea 
protejării habitatelor de cuibărit ale speciei. 
Populația europeană este relativ mare, însumând între 40.000.000 – 80.000.000 de perechi cuibăritoare, fiind în declin 
în perioada 1970-1990. Cu toate că populația europeană a suferit scăderi în perioada 1990-2000 în unele țări, aceasta 
a rămas stabilă în estul Europei, dar a suferit scăderi per total. În România efectivele speciei numără aproximativ 
460.000-850.000 de perechi cuibăritoare. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Alauda arvensis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Alcedo atthis 
 
Pescăruș albastru 
Cod SPA: A229 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International; 

* * * Propunere Plan de management 
integrat al ariilor naturale protejate 
de pe suprafaţa ROSPA0087 Munţii 
Trascăului  

Este o specie cu o răspândire largă, ocupând regiunea Indo-Malaieză, Noua Guinee şi palearctică din Japonia 
până la coasta Atlanticului, inclusiv coasta nordică a Africii. Evită zonele stepice, deşerturile sau ecosistemele 
de la altitudini sau latitudini înalte (tundra, taiga, etc.). Lipseşte din unele insule mediteraneene (Malta, 
Balearice) şi Islanda.  
Ecologie 
Habitatul preferat de această specie se suprapune cursurilor de ape limpezi, bogate în resurse piscicole (în 
special peştişori mici, sub 10 cm lungime). Pentru a îşi vâna prada, foloseşte puncte de pândă situate pe crengi 
sau rădăcini ce cresc deasupra luciului. Astfel, regăsim pescărelul albastru de-a lungul malurilor de râuri, 
canale, lacuri, iazuri, dar chiar şi în zona estuarelor sau a litoralului. Pentru cuibărit, această specie are nevoie 
de maluri înalte, nisipoase sau argiloase, abrupte, verticale sau chiar cu o anumitgă concavitate, în care să îşi 
excaveze o cameră de cuibărire. Ocazional, cuibul este săpat printre rădăcini sau arbori doborâţi. 
Aspecte comportamentale 
Teritoriul ocupat are formă liniară, întinzându-se de-a lungul cursului de apă, densităţile medii fiind cuprinse în 
anii favorabili, între 1 şi 3 perechi/10 km sector de râu. Foarte rar pot fi întâlnite densităţi mai mari, existând 
cazuri în care cuiburi situate la mai bine de 1 km unul de celălat să fie utilizate de aceeaşi pereche sau de un 
mascul bigam. Dimensiunea teritoriilor este corelată nu numai cu disponibilitatea de hrană sau a locurilor de 
cuibărire, ci este condiţionată şi de nivelele populaţionale locale, fiind în relaţie şi cu fazele sezoniere de 
reproducere.  
În general densităţile acestei specii sunt scăzute, nedepăşind 1000p în cadrul unei grile cartografice cu latura 
de 50 km, nivelul populaţiei rămânând la un total de câteva sute. 
Populaţiile din regiunile continentală şi din zona est-europeană sunt migratoare, deplasându-se spre sud în 
perioada de iarnă. Populaţiile din zona central europeană sunt parţial migratoare, iar cele din vestul 
continentului sunt de regulă sedentare, efectuând ocazional eraţii pe distanţe de până la 200km. 
Nişă trofică 
Se hrăneşte cu pești de mici dimensiuni, pe care îi capturează plonjând cu viteză în apă din locurile de pândă 
situate pe ramuri sau rădăcini ce se întind deasupra apei. 
Modelare nişă ecologică 
Corpuri de ape cu populații piscicole bogate. 
Estimare populaţională 
Populaţiile sunt influenţate puternic de condiţiile climatologice de la an la an, perioada de maximă sensibilitate 
regăsindu-se în timpul cuibăririi. Severitatea iernilor (în special durata zilelor de îngheţ) reprezintă un factor 
important în acest sens. Astfel, sarcina de evaluare a nivelului populaţional al acestei specii pe arii extinse 
devine o sarcină extrem de dificilă. 
Declinul unor populaţii se datorează pierderii locurilor de cuibărire sau hrănire, specia fiind sensibilă la poluarea 
cursurilor de ape, desecări, proiecte de irigaţii, etc. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone umede. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Alcedo atthis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anas acuta 
 
Rață sulițar 
Cod SPA: A054 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Specia este migratoare și cuibăreşte, în special, în partea de nord a Europei, Asiei şi Americii de Nord, în zonele 
arctice şi sub-arctice. În Europa, cele mai mari populaţii cuibăritoare se întâlnesc în Finlanda, Islanda, Norvegia, Rusia 
şi Suedia, dar există populaţii cuibăritoare de mici dimensiuni în multe din ţările central Europene şi de sud. Pe teritoriul 
României acestă specie poate fi întâlnită în special în perioada de iarnă şi de pasaj. 
Ecologie 
Este o specie migratoare în toată partea nordică a arealului sau, dar există şi câteva populaţii sedentare în emisfera 
sudică. Ajung în cartierele de iernare în cursul lunii noiembrie şi le părăsesc în cursul lunii aprilie. Cuibăreşte în perechi 
solitare relativ apropiate şi uneori în grupuri dispersate, din aprilie până în iunie în majoritatea zonelor. În partea 
nordică a arealului, începutul perioadei de cuibărit este sincronizata cu dezgheţul. Cuibul este construit pe sol, ascuns 
în vegetaţie, relativ aproape de apă.  
Aspecte comportamentale 
După cuibărit, se adună în stoluri de dimensiuni variabile în funcţie de dimensiunea corpului de apă, în general 
separate pe sexe, pentru schimbarea penajului. După schimbarea penajului, în lunile septembrie-noiembrie migrează 
către zonele de iernat. Perechile se formează în cartierele de iernare, la finalul iernii stolurile fiind deja compuse din 
perechi şi grupuri mici de masculi. Ritualurile de curtare includ rotiri laterale ale capului pentru evidenţierea desenelor 
caracteristice de pe gât şi ceafa. 
Nişă trofică 
Anser acuta materie vegetală acvatică (frunze, alge) şi hrană de natură animală. Uneori se hrăneşte pe sol cu seminţe, 
rădăcini şi rizomi. 
Nişă spaţială 
Specia este caracteristică ecosistemelor ierboase întinse, de la câpie până în zona colinară, mai rar la munte. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu stufăriș și zone mlăștinoase cu vegetație deasă. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea  habitatelor acvatice folosite la cuibărit şi iernat datorită influenţei 
antropice. Alte ameninţări includ poluarea apelor, deranjul provocat de prezenţa şi activităţile umane, arderea vegetaţiei 
acvatice, vânătoarea. Măsurile de conservare vizează direct ameninţările la adresa speciei şi cuprin un management 
eficient al zonelor umede, limitarea deranjului şi poluării 
La nivel mondial, specia este estimată la un număr de 5 300 000 – 5 400 000 de indivizi, cu tendinţa descrescătoare. În 
Europa populaţia cuibăritoare este de 320 000 – 360 000 de perechi, cu un declin moderat, iar populaţia care iernează 
în Europa la aproximativ 120 000 indivizi. 
Categorii de impact  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.   
Perioada de maimă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Anas acuta ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Anas clypeata 
 
Rață lingurar 
Cod SPA: A056 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Specie cu un areal mare, cuibărind în Europa, Asia şi America de Nord. Majoritatea populaţiei europene iernează în 
sudul Europei, Asia mici şi Nordul Africii. În România cuibăreşte relativ localizat, în special în Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, Moldova şi Banat. Poate fi întâlnită tot anul, iarna fiind înregistrate efectivele cele mai mici. Zonele principale 
de iernare se afla la sud de România. Din punct de vedere cantitativ, efectivele cele mai numeroase sunt înregistrate în 
perioadele de migraţie. 
Ecologie 
Prefera zonele umede pentru cuibărit, în special de mică adâncime, lacurile eutrofe cu vegetaţie submergenta, 
înconjurate de porţiuni mari de vegetaţie palustră emergenţă (stuf, papură, etc.). În afară perioadei de cuibărit poate fi 
întâlnită practic în orice zonă umedă, în general cu ape de adâncime mică. În România - în pasaj şi iarna, efectivele cele 
mai numeroase sunt înregistrate în general pe lacurile slab salmastre. 
Aspecte comportamentale 
Este o specie migratoare, care apare în locurile de cuibărit începând din lună martie. în România, este o specie care 
poate fi întâlnită tot timpul anului, efectivele maxime fiind înregistrate în perioadele de pasaj, iar cele minime iarna. 
Perioada de cuibărit se înregistrează în general între mijlocul lunii aprilie (când încă în ţara noastră pot fi înregistrate şi 
efective aflate în migraţie care cuibăresc în nordul continentului) şi iunie. 
Nişă trofică 
Anser clypeata este o specie omnivoră hrăninduse cu materie vegetală acvatică  şi hrană de natură animală. Uneori se 
hrăneşte pe sol cu seminţe, rădăcini şi rizomi. 
Nişă spaţială 
Specia este caracteristică zonelor cu eleştee, lagune, orezarii, lacuri artificiale etc. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu stufăriș și zone mlăștinoase cu vegetație deasă. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea  habitatelor acvatice folosite la cuibărit şi iernat datorită influenţei 
antropice. Alte ameninţări includ poluarea apelor, deranjul provocat de prezenţa şi activităţile umane, arderea vegetaţiei 
acvatice, vânătoarea. Măsurile de conservare vizează direct ameninţările la adresa speciei şi cuprin un management 
eficient al zonelor umede, limitarea deranjului şi poluării 
Estimare populațională 
Populaţia cuibăritoare din Europa este estimată la 170.000 -210.000 de perechi, trendul populaţional fiind necunoscut. 
Efectivul speciei este în creştere în mai multe ţări, precum Polonia, Cehia, Austria, Ungaria, România etc. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
Prescripții de gestiune 
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anas clypeata ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anas crecca 
 
Rață mică 
Cod SPA: A052 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Arealul aceste specii cuprinde toată Europa, America de Nord şi Asia. Cuibăreşte în partea nordică şi temperată a 
arealului. În România, poate fi întâlnită în special în pasaj şi perioada de iarnă, într-o varietate de habitate acvatice: ape 
costiere de mică adâncime, lacuri naturale şi artificiale, iazuri, estuare, delte, lagune şi mlaştini. În perioada de cuibărit 
există populaţii de mici dimensiuni în Transilvania şi nordul Moldovei, în zonele acvatice montane, depresionare şi de 
coastă.   
Ecologie 
Specie predominant migratoare, în special populaţiile nordice. În partea de sud a arealului există cu mici populaţii 
sedentare. Migraţia de tomană începe din iulie pentru exemplarele care nu au reuşit să se reproducă dar culminează în 
octombrie-noiembrie. Se întorc din cartierele de iernare în martie-aprilie. 
Aspecte comportamentale 
Specie gregară cu excepţia perioadei de cuibărit, cand se adună în stoluri de mici dimensiuni. Perechile se formează în 
perioada de iarnă, cuibăritul începând în luna aprilie. Cuibul este construit pe sol, în vegetaţie densă, în aprpierea apei. 
Depun 8-11 ouă ce sunt incubate timp de 21-23 de zile.   
Nişă trofică 
Anser crecca ca și majoritatea rațelor este o specie omnivoră hrăninduse cu materie vegetală acvatică  şi hrană de 
natură animală. Uneori se hrăneşte pe sol cu seminţe, rădăcini şi rizomi. 
Nişă spaţială 
Habitatele preferate de această specie pentru cuibărit sunt apele de mică adâncime, permanente, cu vegetaţie densă, 
ierboasa în special cele aflate în vecinătatea pădurilor şi lizierelor. Vegetaţia adiacenta trebuie să formeze un fel de 
strat vegetal dens. Prefera apele de mici dimensiuni, singure sau părţi ale unei zone acvatice mai întinse, cum ar fi bălţi, 
lacuri şi iazuri, râuri incet-curgatoare. În perioada de iarnă poate fi întâlnită şi pe ape deschise, lacuri, delte, câmpii 
inundate. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu stufăriș și zone mlăștinoase cu vegetație deasă. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea  habitatelor acvatice folosite la cuibărit şi iernat datorită influenţei 
antropice. Alte ameninţări includ poluarea apelor, deranjul provocat de prezenţa şi activităţile umane, arderea vegetaţiei 
acvatice, vânătoarea. Măsurile de conservare vizează direct ameninţările la adresa speciei şi cuprin un management 
eficient al zonelor umede, limitarea deranjului şi poluării 
Estimare popuațională 
Populaţia cuibăritoare de raţă mică la nivelul Europei este estimată la 920 000 – 1 200 000 de perechi, ţările unde 
există cele mai mari concentraţii fiind Rusia, Finlanda, Norvegia, Suedia 
Populaţia care iernează în Europa este de aproximativ 730 000 de indivizi. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anas crecca ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anas penelope 
 
Rață fluierătoare 
Cod SPA: A050 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Anas penelope este o specie migratoare care cuibăreşte în partea de nord a Europei şi Asiei, în special în zonele 
arctice şi sub-arctice. În Europa, cele mai mari populaţii cuibăritoare se întâlnesc în Finlanda, Islanda, Norvegia, Rusia 
şi Suedia, dar există populaţii cuibăritoare de mici dimensiuni şi în Germania, Marea Britanie, Estonia, Letonia. Rata 
fluiratoare poate fi întâlnită pe tot teritoriul României, în zonele acvatice de mică altitudine, în perioada de iarnă sau de 
pasaj, cu precădere în apropierea Marii Negre. 
Ecologie 
 Este în general o specie migratoare prezentă în zonele acvatice, pajişti şi terenurile agricole adiacente zonelor umede,  
deşi există semnalări de mici populaţii rezidente în nord-vestul Europei. Vara târziu se adună în stoluri mari şi în cursul 
lunii septembrie părăsesc zonele de cuibărit şi ajung în zonele de iernat în octombrie – noiembrie. Primăvara în cursul 
lunilor martie – aprilie părăsesc zonele de iernat şi se îndreaptă către cartierele de cuibărit.  
Aspecte comportamentale 
Specie gregară cu excepţia perioadei de cuibărit, cand se adună în stoluri de mici dimensiuni. Perechile se formează în 
perioada de iarnă, cuibăritul începând în luna aprilie. Cuibul este construit pe sol, în vegetaţie densă, în aprpierea apei. 
Depun 8-9 ouă ce sunt incubate timp de 24-25 de zile.   
Nişă trofică 
Această specie se hrănește aproape în totalitate cu materie vegetală precum iarbă, rădăcini, rizomi, rareori cu hrană de 
natură animală sau semințe. 
Nişă spaţială 
Habitatele preferate de această specie pentru cuibărit sunt apele de mică adâncime, permanente, cu vegetaţie densă, 
ierboasa în special cele aflate în vecinătatea pădurilor şi lizierelor. Vegetaţia adiacenta trebuie să formeze un fel de 
strat vegetal dens. Prefera apele de mici dimensiuni, singure sau părţi ale unei zone acvatice mai întinse, cum ar fi bălţi, 
lacuri şi iazuri, râuri incet-curgatoare. În perioada de iarnă poate fi întâlnită şi pe ape deschise, lacuri, delte, câmpii 
inundate. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu stufăriș și zone mlăștinoase cu vegetație deasă. 
Ameninţări 
Această specie este vulnerabilă la activităţile recreative desfăşurate pe apele unde poate fi întâlnită dar şi la alte tipuri 
de deranj, poluare, arderea stufului şi alte modificări aduse structurii zonelor umede. Măsurile de conservare 
recomandate pentru a asigura condiţiile necesare acestei specii sunt diminuarea activităţilor umane în habitatele 
specifice şi controlul poluării.  
Estimare populațională 
Deşi există o populaţie cuibăritoare în Europa care este estimată la 300 000- 360 000 de perechi, în scădere, 
concentrată în special în peninsulă Scandinavă, populaţia care foloseşte continentul nostru pentru iernat şi pasaj este 
mult mai consistentă, respectiv 1 700 000 indivizi. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
Prescripții de gestiune  
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anas penelope ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anas platyrhynchos 
 
Rață mare 
Cod SPA: A053 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Rața mare are un areal foarte extins, prezenta în aproape toată emisfera nordică, din zonele subarctice până în zonele 
tropicale, în Europa, Asia, Partea de est a Africii, America de Nord şi Centrala. În România poate fi întâlnită în 
majoritatea zonele acvatice care corespund cu tipul de habitat preferat, cu precădere cele de joasă şi medie altitudine. 
Ecologie 
Specie cu o paletă mare de habitate pe care le poate ocupa, aceste habitate au o singură condiție pentru a putea fii 
ocupate de această specie, aceasta fiind prezența corpurilor de apă, stătătoare sau lin curgotăare. Predominant 
migratoare dar unele populaţii sunt sedentare. Teritoriile de iernat şi cuibărit se suprapun pentru diferite populaţii. 
Specie gregară ce se adună în grupuri mari în afară perioadei de cuibărit. Migrează în stoluri, la migraţia de primăvară 
stolurile fiind predominant formate din perechi. Stolurile se separă în luna februarie, când perechile încep să caute 
locuri pentru cuibărit. 
Aspecte comportamentale 
Perechile cuibăresc separat dar uneori pot forma şi colonii. Cuibăresc pe sol în vegetaţie, sub bolovani, în scorburi. 
Depunerea pontei are loc începând din februarie în zonele mai calde, fiind compusă din 9-13 ouă, incubate pentru 27 -
28 de zile. Rata mare este o specie omnivoră şi oportunista, hrana acesteia cuprinzând resturi vegetale, frunze, 
tuberculi , rizomi, rădăcini, seminţe, insecte şi larve. 
Nişă trofică 
Această specie se hrănește cu resturi vegetale, frunze, rizomi, rădăcini, semințe, insecte și larvele acestora. 
Nişă spaţială 
Rata mare este o specie care se adaptează cu uşurinţă la o multitudine de habitate, din zonele de tundră până în cele 
subtropicale, habitate care cuprind ape încet curgătoare sau stătătoare, relativ adăpostite, estuare şi delte, lagune, 
coaste maritime unde apa este de mică adâncime, lacuri, râuri încet curgătoare, iazuri şi balti. Prefera apele de mică 
adâncime, cu vegetaţie adicaenta, submersa sau flotantă. Evită în general apele adânci, expuse. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu habitate ce cuprind ape stătătoare sau încet curgătoare. 
Ameninţări 
Rata mare este ameninţată de degradarea habitatelor acvatice, asanări şi poluarea. Acesta specie prezintă interes 
cinegetic şi este vânată în România. Măsurile recomandate pentru conservarea acestei specii sunt menţinerea 
anumitor zone de linişte (cu privire la vânătoare) pe corpurile de apă unde aceasta cuibăreşte, instalarea de cuiburi 
artificiale.  
Estimare populațională 
Populaţia la nivel mondial de raţă mare este estimată la 19 000 000 de indivizi, cu un trend uşor descendent. În Europa, 
populaţia cuibăritoare este de aproximativ 3 300 000 – 5 100 000 de perechi, cele mai mari populaţii fiind întâlnite în 
Rusia, Olanda, Polonia, Germania. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Prescripții de gestiune 
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anas platyrhynchos ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anas querquedula 
 
Rață cârâitoare 
Cod SPA: A055 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Arealul speciei cuprinde zona temperată a Europei, Asia si zona centrala a Africii. In Romania, poate fi intalnita 
cuibarind in ape dulci, de mica adancime, bine adapostite. 
Ecologie 
Specie migratoare, care cuibăreşte în zona temperată a Europei şi Asiei şi iernează în Asia de sud şi Africa centrală. 
Părăseşte zonele de cuibărit la sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august şi se întoarce în luna aprilie. 
Gregara în afară perioadelor de cuibărit. Perechile cuibăritoare cu teritorii bine delimitate. Perechile se formează în timpul 
perioadei de iarnă. 
Aspecte comportamentale 
Cuibăreşte pe sol în vegetaţie deasă, de obicei în apropierea apei. Depunde 8-9 ouă începând de la mijlocul lunii 
aprilie, pe care le cloceşte timp de 21 -23 de zile. 
După cuibărit, adulţii îşi schimbă penajul într-o perioadă de 3-4 săptămâni în care îşi pierd capacitatea de zbor. 
Nişă trofică 
Specie omnivoră se hrăneşte cu vegetaţie şi hrană de natură animală: moluşte, insecte acvatice, larve, crustacee, 
larve, mormoloci şi peşti mici. În afara sezonului de cuibărit se hrănesc predominant cu hrană de natură vegetală: 
seminţe, rădăcini., tuberculi, frunze, muguri, iarba. 
Nişă spaţială 
Deşi pot folosi ocazional şi localizat habitatele marine, prefera habitatele de apă dulce, de mică adâncime, ascunse, 
bogate în vegetaţie, adiacente zonelor acvatice mai mari, păşunilor inundate sau mlaştinilor. Evită, totuşi, habitatele cu 
vegetaţie acvatică foarte înaltă sau foarte densă. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu habitate de apă dulce si nivel mic, uneori se întâlnește și în zone cu ape sărate (marine) 
Ameninţări 
Principalale aminintari pentru rata caraietoare sunt deteriorarea habitatului prin asanare , creşterea habitatelor aride, 
transformarea zonelor umede în lacuri de acumulare. Alte ameninţări includ deranjul provocat de activităţile umane, 
inclusiv vânătoarea.  
Estimare populațională 
La nivel global, populaţia de raţă cârâitoare este estimată la 2 600 000 – 2 800 000 de indivizi, cu trend uşor 
descrescător.  În Europa populaţia cuibăritoare este de aproximativ 390 000 – 590 000 de perechi, cele mai mari 
concentraţii fiind întâlnite în Rusia, Belarus, Ucraina. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Prescripții de gestiune 
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anas querquedula ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anas strepera 
 
Rață pestriță 
Cod SPA: A051 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Arealul speciei este unul extins ce acoperă Europa şi Asia în zona temperată şi de sud, partea de nord şi zona Nilului 
în Africa şi partea centrală şi de sud a Americii de Nord.  
Ecologie 
În România, rata pestriţă poate fi întâlnită în zonele acvatice de joasă altitudine, deschise, cu apă de mică adâncime, 
stătătoare sau uşor curgătoare.Specie migratoare în partea de nord a arealului, dar există populaţii cuibăritoare în 
zonele temperate. Formează, de obicei, grupuri de mici dimensiuni în afară perioadei de cuibărit. Masculii părăsesc 
zonele de cuibărit la începutul lunii iulie, cu o lună înaintea femelelor şi puilor, deplasându-se către zonele unde are loc 
schimbarea penajului.  
Aspecte comportamentale 
Cuibul este construit pe sol, bine ascuns în vegetaţie, arătând o preferinţă pentru zonele cu vegetaţie ierboasă ialta, 
uscată. Poate cuibări destul de departe de apă.  Depun 8-12 ouă începând din a doua jumătate a lui aprilie, pe care le 
incubează timp de 24-26 de zile. Ritualul de curtare tipic ratelor, cu deplasări repetate în jurul perechii şi poziţii de 
display.  
Nişă trofică 
Specia se hrăneşte predominant cu vegetaţie acvatică, dar ocazional se hrăneşte şi cu plante şi semnite de pe culturile 
agricole. 
Nişă spaţială 
Prefera apele dulci, stătătoare sau uşor curgătoare, productive, în zone deschise de mică altitudine, cu precădere cele 
ferite, bogate în vegetaţie emergenta şi insule acoperite de vegetaţie ierboasă. Poate fi întâlnită în canale, iazuri, lacuri. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu habitate de apă dulce si nivel mic, lin curgătoare. 
Ameninţări 
Această specie este ameninţată de poluare şi activităţi recreaţionale desfăşurate în zonele acvatice. Măsurile de 
conservare recomandate vizează reducerea poluării apelor şi a deranjului provocat de factorul uman în habitatele 
speciei.  
Estimare populațională 
Populaţia la nivel global este estimată la 3 200 000 – 3 800 000 de indivizi, trendul populaţiei fiind necunoscut. 
Populaţia cuibăritoare din Europa număra aproximativ 60 000 – 96 000 de perechi, cele mai mari concentraţii fiind 
întâlnite în Rusia, Olanda şi România. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Prescripții de gestiune 
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anas strepera ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anser albifrons 
 
Gârliță mare 
Cod SPA: A041 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Locurile de împerechiere sunt în tundră, în apropierea lacurilor, petecelor de apă, mlaştinilor şi râurilor. Petrece iernile 
în zone umede, câmpuri agricole, estuare şi în mlaştinile de apă dulce sau sărată. Se înmulţeşte în Groenlanda şi în 
Rusia arctică, migrând spre sudul continentului iarna. 
Aspecte comportamentale 
Păsările îşi părăsesc locurile de cuibărit în perioada august-septembrie şi îşi încep călătoria de întoarcere în luna 
aprilie. Se hrănesc în timpul zilei cu iarbă de pe malurile apei sau cu vegetaţia de pe fundul lacurilor şi râurilor. Ating 
maturitatea sexuală la vârsta de trei ani.  Perechile sunt monogame şi partenerii sunt deseori aceiaşi pe viaţă. În rut, 
păsările strigă cât pot de puternic, îşi întind gâturile şi îşi scufunda capetele în apă. Sunt extrem de teritoriale în această 
perioadă, perechile rareori cuibăresc alături una de alta, şi doar în grupuri mici. Femela construieşte un cuib îngust din 
plante, ascuns în vegetaţie, în apropiere de apă. 
Nişă trofică 
Specia se hrăneşte cu plante și semințe. 
Nişă spaţială 
Preferă ecosisteme de tundră cu zone umede, esturare și mlaștini de apă dulce sau sărată , din apropiere câmpurilor 
agricole, de asemenea și lacuri, râuri sau petece de apă, pe care să poată cuibării. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu habitate de tundră. 
Ameninţări 
Specia este ameninţată de vânători, de otrăvirea cu pesticide de pe terenurile agricole, este deranjată de turiştii de pe 
vase de croazieră. Alţi factori perturbatori sunt degradarea habitatului din zonele umede, care sunt asanate, precum şi 
poluarea cu produse petroliere.  
Estimare populațională 
Populaţia europeană este relativ mică, 62.000-72.000 de perechi. În ciuda declinului din Groenlanda din perioada 1990-
2000, specia s-a dezvoltat foarte bine în Rusia în tot acest timp, iar numărul lor total a sporit. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Prescripții de gestiune 
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anser albifrons ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anser anser 
 
Gâscă de mară 
Cod SPA: A051 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie cu distribuție Palearctică, cuibăreşte mai peste tot în Europa (Norvegia, Suedia, Finlanda, statele 
baltice, nordul Rusiei, Polonia, estul Ungariei si România). Poate fi găsită în mai multe zone umede, de la 
mlaştini, lacuri şi până la terenuri agricole, pajişti şi zone de coastă. Preferă zonele dense cu stuf, vegetație 
ierboasă, arbuști și tufăriș de salcie. 
Aspecte comportamentale 
Câteva populaţii din nord vestul continentului nu migrează, dar majoritatea zboară spre sud sau spre vest în 
iarna, în Spania, Franţa şi în ţările din jurul Mării Mediterane. Părăsesc terenurile de cuibărit în luna 
septembrie şi se întorc în perioada martie-aprilie. Se hrănesc şi ziua şi noaptea, în principal pe terenurile 
unde pasc vite şi oi. Ating maturitatea sexuală la vârsta de trei ani. Perechile sunt monogame şi de obicei 
stau împreună toată viaţa. Partenerii construiesc împreună un cuib din stuf şi ierburi, fie în copaci, fie în 
stufăriş. Cuibăritul se face deseori în colonie, iar femelele sunt curtate chiar şi în grup. 
Nişă trofică 
Specia se hrăneşte predominant cu vegetaţie . 
Nişă spaţială 
Prefera apele dulci, stătătoare sau curgătoare, lacuri, terenuri agricole, pajiști și zone de coastă. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu habitate acvatice, pajiști și zone agricole. 
Ameninţări 
În secolul al 20-lea, specia a suferit în urma vânătorii excesive, a asanărilor de teren în scop industrial sau 
agricol, şi de pe urma poluării. Pentru că această specie strica recoltele, fermierii le sunt un duşman de 
tradiţie. 
Estimare populațională 

Populaţia care cuibăreşte în Europa este mare, ajunge la 120.000 – 190.000 de perechi. În ciuda declinului 
din anumite zone în perioada 1990-2000, specia a progresat în timp. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Prescripții de gestiune   
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anser anser ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anthus campestris 
 
Fâsa de câmp 
Cod SPA: A882 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International; 

 

Fâsa de câmp are o răspândire largă, Palearctică, ocupând de regulăhabitate calde şi uscate. 
Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Petrece cea mai mare parte a 
timpului pe sol. Similar codobaturilor, isi balanseaza coada. Incepe sa cante in aprilie si devine tacuta la 
inceputul lui iulie. In timpul ritualului nuptial se ridica cantand, pana la 30 m inaltime si descrie cercuri sau 
zboara ondulat. Este o specie teritoriala si monogama. In afara perioadei de cuibarit partenerii sunt solitari. 
Cuibareste pe sol, in scobituri la adapostul tufisurilor sau sub smocuri de iarba. Cuibul este construit de 
femela si captusit cu iarba si lana. Ierneaza in Africa in Valea Nilului. 
Ecologie 
Preferă habitatele mozaicate, cu un climat uscat şi cald. Zonele de hrănire sunt cele ce de regulă sunt acoperite 
de un covor de vegetaţie ierboasă rară, înaltă. Zonele de cuibărire sunt alese în habitate cu tufărişuri rare sau 
cu arbori de talie mică, izolaţi. 
Optimul sinecologic al speciei este întrunit de habitatele de tip mediteranean, unde se regăsesc şi populaţiile 
cele mai dense.  
Aspecte comportamentale 
Soseşte din migraţia de primăvară în cursul lunii aprilie, ocupându-şi teritoriile de reproducere. Femela depune 
3 până la 6 ouă spre sfârşitul lunii mai, pe care le cloceşte timp de aproximativ 2 săptămâni. Puii părăsesc 
cuibul după alte două săptămâni, însă rămân în proximitatea acestuia, ascunzându-se printre ierburi înalte, 
tufărişuri sau spinărişe. Părinţii îi hrănesc în continuare încă aproximativ 2 săptămâni, după care aceştia devin 
independenţi, odată cu deprinderea pe deplin a capacităţii de zbor. 
Nişă trofică 
Se hrăneşte cu seminţe şi insecte pe care le caută pe sol, printre ierburile rare. 
Modelare nişă ecologică 
Habitate mozaicate, uscate, cu pajişţi naturale întrepătrunse de tufărişuri şi spinărişe. 
Estimare populaţională 
La nivel european se conideră că populaţiile păstrează un declin semnificativ datorită practicilor agricole 
intensive, a chimizării agriculturii, arderii miriştilor, modificăii profunde a habitatelor. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea pajiştilor. 
Categorii de impact: 100, 101, 102, 110, 120, 140, 141, 151, 161, 180, 243, 301, 421, 423, 502, 510, 623, 
948, 951, 703 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Prescripţii de gestiune în faza de construcţie: 
Pichetarea traseului în etapa pre-construcţie 
Investigarea fâşiei de lucru în scopul identificării unor eventuale cuiburi în zona de influenţă 
Asumarea unor măsuri punctuale de strămutare a cuibului sau de limitare a accesului în zona de cuibărire 
prin instalarea unor ecrane de protecţie vizuală şi auditivă de tip mesh textil, preferabil de culoare verde 
(h=2m), după caz. 
La restaurarea ecologică a amplasamentului, perimetrul afectat va fi readus la starea iniţială 

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anthus campestris ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anthus cervinus 
 
Fâsa  
Cod SPA: A258 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Poate fi gasita in zone deschise, de la tara, unde foloseste copacii mici si tufisurile ca post de observare, dar 
si in zonele in care abia au fost plantate conifere sau arboret. Are o lungime a corpului de 14-16 cm, o 
anvergura a aripilor de 25-27 cm, cu o medie a masei corporale de 24 de grame. Seamana mult cu fasa de 
lunca, dar putin mai mare, cu un cerc de culoare palida in jurul ochilor, o dunga neagra de forma mustatei. 
Pete maronii pe partile superioare si un piept bombat si cu picatele. Contrast puternic intre pieptul galbui 
inchis si abdomentul alb. Masculul este asemanator cu femela. Se hraneste cu insecte, dar si cu plante in 
toamna si iarna. Durata vietii in salbaticie este de doi ani.   
Aspecte de Ecologie 
Vizitator al tarilor europene in vara. Migreaza la distante mari, ierneaza in Africa sub sahariana si in India. 
Ajunge pe terenurile de iernat in luna octombrie si incepe calatoria de intoarcere in luna martie. Este o specie 
diurna si se hraneste pe sol. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. Pasari monogame si teritoriale, 
masculul curteaza femela cu zboruri de urmarire. Masculii canta in timp ce zboara, atat pentru a atrage 
femele, cat si pentru a pazi locul unde se afla cuibul. Cuibul este in forma unei cesti, realizat din iarba si 
frunze, construit in gropi mici sau depresiuni ale terenului.  Populatia care cuibareste in Europa este extrem 
de mare, estimata la 27-42 de milioane de perechi. In perioada 1990-2000 au existat declinuri ale populatiei 
europene, dar numarul perechilor din partea de est a continentului a ramas stabil. 
Aspecte comportamentale  
In perioada aprilie-iunie, depun intre doua si sase oua, cu marimea de 20x15 mm. Femela este cea care le 
cloceste pentru 12-14 zile. Puii sunt hraniti de ambii parinti, iar la circa doua saptamani de la eclozare, 
acestia paraasesc cuibul. Depun una sau doua ponte pe an.  
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în sezonul cald, dar iarna și din semințe. 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, zone urbane 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anthus cervinus  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Anthus spinoletta 
 
Fâsa de munte 
Cod SPA: A259 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

unt păsări mici (cât vrabia) și zvelte cu o lungime de 12–21 cm și o greutate de 11–64 g, au picioare lungi, 
robuste și subțiri, cu gheare lungi și aproape drepte. Remigele secundare sunt așa de lungi, încât atunci când 
aripile stau în repaus, vârful lor ajunge până aproape la vârful remigelor primare. Coada este lungă, și 
trunchiată sau puțin crestată. Coada lungă a codobaturilor dă iluzia unor dimensiuni mai mari. Ciocul este 
subțire, ascuțit și conic. Majoritatea fâselor au un penaj maro dungat, ceea ce le ajută la camuflaj, în timp ce 
codobaturile au un penaj în culori contrastante de alb, negru, galben sau albastru-cenușiu. Penajul este 
similar la ambele sexe la fâse, însă la codobaturi sunt multe diferențe.  
Aspecte de Ecologie 
Motacilidele sunt răspândite pe întregul glob pamântesc, cu excepția arhipelagului polinezian, și singura 
specie de paseriforme din regiunea antarctică face parte din această familie. Speciile care clocesc în 
ținuturile nordice sunt migratoare. Speciile din familia motacilidelor sunt răspândite îndeosebi în vecinătatea 
apelor curgătoare și stătătoare, dar și în păduri, câmpii, stepe, lunci și pășuni umede; unele dintre specii se 
întâlnesc în zone aride de mare altitudine ori pe malurile stâncoase sau în tundră.  
Aspecte comportamentale  
Cuibul și-l fac pe pământ, în crăpături de stânci, în desișuri sau în scorburi de arbori, uneori în diferite 
construcții. Femelele depun 2-7 ouă, frecvent albe, maro sau cenușii, pe care le clocesc 2-3 săptămâni. Puii 
sunt nidicoli (ies din ou golași și orbi) și părăsesc cuibul după 12-18 zile.  
Nişa trofică 
Hrana este formată mai ales din insecte și alte nevertebrate mici în sezonul cald, dar iarna și din semințe. 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, zone urbane 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Anthus spinoletta  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Apus apus 
  
Drepnea 
Cod SPA: A226 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Drepneaua poate fi gasita intr-o varietate de habitate, de la orase si localitati mici la zone impadurite, ferme si 
parcuri. Drepnelele se hranesc, se imperecheaza si dorm in zbor, aterizeaza doar pentru depune ouale, de 
aceea este posibil sa le vedeti mai mereu in zbor. Au o forma a corpului caracteristica, cu aripi lungi, in forma 
de secera si cu o coada bifurcata. Culoarea preponderenta este maroniu inchis, cu barbie alba, dar deseori 
pare neagra, vazuta pe fondul albastru al cerului. Lungimea corpului este de 16-17 cm, anvergura aripilor de 
40-44 cm, masa corporala de 36-52 g. Se hraneste cu insecte zburatoare, pe care le vaneaza in zbor. Durata 
medie de viata in salbaticie este de noua ani.  
Aspecte de Ecologie 
Este un vizitator de vara in mai toata Europa si migreaza in Africa subsahariana pentru iernat. Vaneaza in 
timpul zilei, in stoluri mari si este deseori auzita “tipand”. Atinge maturitatea sexuala la patru ani, desi legatura 
dintre perechi poate incepe de la un an. Perechile cuibaresc impreuna an dupa an, dar daca un partener 
moare, este inlocuit imediat. Cuibareste in colonii. Perechea de drepnele construieste un cuib in forma de 
ceasca din vegetatie si pene, lipite cu saliva. De obicei aleg cornisele cladirilor.  
Populatia care cuibareste in Europa este foarte mare, intre 6,9 si 17 milioane de perechi. A fost inregistrat un 
declin in perioada 1990-2000 in mai multe tari, dar a crescut in altele. 
Aspecte comportamentale  
Femela depune doua sau trei oua la diferente de cateva zile in luna mai. Marimea medie a unui ou este de 
25 x 16 mm. Adultii clocesc pe rand, timp de 19-20 de zile, amandoi hranesc puii, care vor parasi cuibul la 
37-50 de zile de la eclozare. Cresc o singura ponta pe an.  
Nişa trofică 
Nevertebrate pe care le prinde din zbor 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, zone urbane 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Una din principalele amenintari pentru drepnele este distrugerea cuiburilor, deoarece cuibaresc aproape 
exclusiv in cornisele si sub acoperisurile cladirilor. Reparatiile constructorilor le impiedica deseori sa 
acceseze spatiul de cuibarit, iar demolarile le lasa fara cuiburi. Drepnelele folosesc si cutii pe post de cuib, 
care pot fi o alternativa, in situatia in care cuibul original a fost distrus  
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Apus apus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Aquila pomarina 
 
Acvila ţipătoare mică 
Cod SPA: A089 

 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004): „Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

* * * Propunere Plan de management 
integrat al ariilor naturale protejate 
de pe suprafaţa ROSPA0087 Munţii 
Trascăului  

 

Este o specie cu areal disjunct, specia nominală (A.p. pomarina) ocupând zona centrală și estică a Europei, 
Cauzazul și Turcia, fiind migratoare, în timp ce o subspecie de talie mai mică (A.p. hastata) ocupă estul 
Pakistanului, nordul Indiei şî Burma, fiind sedentară.  
Adultul prezintă un penaj maro-închis, cu supra-alarele mici şi mijlocii cu o nuanţă evident mai deschisă. Cap 
maro-deschis. Prezintă o pată deschisă deasupra remigelor primare interioare (se observă pe aripa deschisă) 
şi o culoare deschisă pe supracodale. 
Ecologie 
In general este un răpitor asociat pădurilor, fiind regăsit în toate tipurile majore forestiere (caducifoliate, de 
amestec şi de răşinoase). In zonele mai joase preferă ecosistemele mozaicate, unde perimetrele forestiere 
alternează cu pajişti, cursuri de ape, zone umede. 
De regulă, populaţii semnificative apar în zonele mai joase, de până la 400m, în mod excepţional (în zona 
Caucazului) regăsindu-se până la o altitudine de 2000m. 
In România, apar evidente cantonări în zona submontană şi colinară înaltă. 
Pentru construirea cuibului, alege arbori înalţi. 
Densităţile ajung până la aproximativ 9 perechi/100 km2 în zonele cele mai favorabile (Dolny Kubin - Slovacia) 
Aspecte comportamentale 
De regulă utilizează ca terenuri de vânătoare, zonele deschise, adeseori în proximitatea zonelor umede. 
Oaspete de vară şi de pasaj la noi. Cuibăreşte în arbori înalţi, de preferinţă în apropierea lizierelor. perechile 
depun câte 2 ouă. 
Este o specie care vânează din aer, dar şi din locuri de pândă de la nivelul solului sau din arbori. In secvenţele 
de vânătoare, adeseori stăperioade îndelungate la sol, păşind cu precauţie în căutarea unor vertebrate mici, 
dar şi insecte de talie mare (cosaşi, lăcuste). 
Nişă trofică 
Hrana este reprezentată de mamifere, păsări, reptile, amfibieni, insecte de talie mare, ocazional hoituri. 
Nişă spaţială 
Cuibăreşte în păduri mature de foioase şi molidişuri şi se hrăneşte în zone deschise. 
Modelare nişă ecologică 
Zone împădurite unde se păstrează arbori bătrâni 
Ameninţări 
Principala ameninţări sunt reprezentate de distrugerea locurilor de cuibărit prin degradarea şi fragmentarea 
pădurilor, tăierea arborilor bătrâni, reducerea resurselor trofice. 
Specia, se regăseşte spre vârful piramidei trofice, fiind o pasăre de pradă diurnă, puternică. Factorii limitatori 
sunt de regulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress, la care se adaugă 
dificultatea găsirii unor locuri favorabile de cuibărire. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 
623, 624, 626, 701, 703, 710, 730, 740, 962 
In multe State, în ciuda protecţiei formale de care se bucură această specie, persistă ameninţări directe ca 
urmare a otrăviriii, împuşcării şi capturării ilegale.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Aquila pomarina ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Ardea cinerea 
 
Stârc cenușiu 
Cod SPA: A028 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Specie întâlnită în regiunile cu climă blândă din Europa, Asia ca și în din sudul Africii cu excepția regiunii de coastă din 
sudul Namibiei. În regiunile lipsite de îngheț este sedentar, numai în regiunile mai reci unde iarna îngheață apele este o 
pasăre migratoare. Stârcul cenușiu preferă regiunile de baltă care sunt înconjurate de vegetație.  

Ecologie 
Stârcul cenușiu este o specie caracteristică zonelor cu apă dulce, inclusiv lacuri, râuri, iazuri şi mlaştini. Este şi un 
vizitator comun al iazurilor de grădina din zonele urbane. Cel mai mare stârc din Europa măsoară  84-102 cm în 
lungime corporală, cu gâtul întins. Are o anvergură de 155-175 cm şi o masă corporală medie de 1,5 kilograme. 
Masculul şi femela seamănă foarte bine, cu gâtul lung, cioc puternic şi picioare lungi şi galbene. Capul şi gâtul albe 
contrastează puternic cu aripile gri. Adulţii au o pană neagră pe ceafă. Se hrănesc cu peşti, amfibieni, mamifere mici şi 
păsări. Vânează în apă mică, aşteaptă nemişcat şi îşi urmăreşte prada pe care o străpunge cu ciocul ascuţit. În 
sălbăticie, durata medie de viaţă este de cinci ani. 

Aspecte comportamentale 
Cuibăreşte în mai toată Europa, migrează în sud-vest pentru a ierna, cu excepţia populaţiilor din vest, care tind să fie 
sedentare. Sunt active la răsărit şi la apus de soare, stau pe crengi de arbori în timpul zilei şi noaptea. Ating maturitatea 
sexuală la vârsta de doi ani. Odată ce un mascul atrage o femelă, se declanşează un ritual elaborat de curtare. Întind 
gâtul cât pot de mult, îndreaptă ciocul spre cer, clămpănesc din ciocuri, scot sunete şi se ciugulesc reciproc. Legătura 
dintre cei doi va dura numai un sezon de împerechere. Construiesc un cuib solid din beţe în copacii din apropierea 
lacurilor, deseori în colonii mari. 

Nişă trofică 
Se hrăneşte cu broaște, mormoloci, pești, moluște cvatice, șerpi și insecte. 

Modelare nişă ecologică 
Corpuri de ape stătătoare sau lin curgătoare cu vegetaţie ripariană înaltă. 

Estimare populaţională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este estimată la ora actuală la 210.000-290.000 de perechi. În perioada 1970-1990 
specia a cunoscut o importanţă creştere a populaţiei. 

Ameninţări 
În trecut, declinul populaţiilor a fost pus pe seama pesticidelor, care au ucis adulţii, au cauzat moartea embrionilor şi au 
făcut ca toată coaja ouălor să fie subţire şi casantă. Oricum, numărul stârcilor cenuşii a crescut în mai multe zone, în 
urma interdicţiilor de folosire a mai multe pesticide. De asemenea, creşterea calităţii apei a fost un factor benefic. 
Vânătoarea şi exterminarea stârcilor la ferme piscicole sunt o ameninţare în anumite zone, dar populaţiile au crescut ca 
număr sub un management de conservare bun. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ardea cinerea ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Ardea purpurea 
 
Stârc roșu 
Cod SPA: A029 

 
 
Alte referințe bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004): „Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

 
 

Arealul de cuibărire al acestei specii acoperă Regiunile Palearctică, Etiopiană şi Orientală, ajungând până în 
India, regiunea Indo-Maleză şi Ussuri. În Africa ajunge până în Insulele Capului Verde, Madagascar şi Capul 
Bunei Speranţe. 
Ecologie 
În Europa, cele mai numeroase populaţii se regăsesc în zonele sudice şi estice. 
Având o răspândire atât de largă, stârcul roşu poate fi întâlnit într-o varietate mare de regiuni climatice, din 
cele temperate, mediteraneene şi până în cele silvostepice şi stepice. Preferă zonele mlăştinoase cu 
vegetaţie densă, luxuriantă, habitatele de zone umede din preajma apelor dulci, stufărişuri ce mărginesc 
luciuri de ape, orezării, diguri şi canale din zona agroecosistemelor, pescării, etc. 
În ultimele două decade se observă un declin al populaţiilor europene cuprins între 30 şi 50%. Acest declin 
accelerat este pus pe seama desecărilor, a afectării zonelor umede, a diminuării resurselor trofice, la care se 
adaugă o rată scăzută de supravieţuire pe timpul iernii. Se pare că există o relaţie de cauzalitate şi cu 
perioadele secetoase din cartierele de iernare africane, existând o rată mare de mortalitate în special a 
juvenililor în astfel de perioade. 
Populaţiile din Bazinul Carpatic migrează pe la vest de Sahara, ajungând în Africa de Vest. 
Aspecte comportamentale 
Cuibărește în colonii împreună cu alte specii de stârci şi cormorani dar şi în colonii formate numai din stârci 
roșii. Pentru pescuit, alege bălți cu apă mică și bogate în plante acvatice de suprafață. Așteaptă cu răbdare 
nemișcat în ochiurile lipsite de vegetație și săgetează prada care înoată, cu o lovitură precisă de cioc. În 
perioada cuibăritului când puii au nevoie de mai multă hrană, vânează și pe uscat, în căutare de amfibieni, 
reptile sau insecte. Iernează pe continentul african, Madagascar și coastele Siciliei. 
Nişă trofică 
Hrana este reprezentată de pești, insecte acvatice, amfibieni şi reptile, pui ai altor specii de păsări, șoareci și 
chiar pui de popândăi. 
Modelare nişă ecologică 
Corpuri de ape stătătoare sau lin curgătoare cu vegetaţie ripariană înaltă. 
Estimare populațională 
Conform documentaţiilor ce se constituie ca repere ale estimării nivelelor populaţionale ale speciilor de 
păsări, în cazul speciei analizate, Ardea purpurea, distingem o discrepanţă mare. Conform evaluării 
sintetizate de la nivelul siturilor Natura 2000 desemnate, densităţile estimate depăşesc estimări realizate la 
nivel naţional, respectiv european, chiar dacă siturile în cauză ocupă o suprafaţă de aproximativ 1/5 din 
suprafaţa naţională. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone umede. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ardea purpurea ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Ardeola ralloides 
 
Stârc galben 
Cod SPA: A024 
 
 
Alte referințe bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Este o specie gregară cu o distribuţie fragmentată la nivelul Europei sudice şi de est, arealul său ajungând 
până la Marea Aral şi Orientul Mijlociu. Cartierele de iernare sunt situate în Africa, ajungând până în 
Madagascar. 
Ecologie 
Este o specie asociată zonelor umede dulcicole naturale sau artificiale (ex. orezării). Se observă o creştere a 
nivelelor populaţionale la nivelul Italiei, Spaniei şi a sudului Franţei. Cele mai însemnate populaţii europene 
se regăsesc în estul continentului, unde se observă o scădere a populaţiilor. Se pare că fluctuaţiile 
populaţionale sunt legate în special de condiţiile din cartierele de iernare sub-sahariene. 
În România era o specie foarte numeroasă în special în Delta Dunării, până în anii 1960, fiind apoi observat 
un declin accelerat, până în anii 1980, când a fost pusă în evidenţă o creştere progresivă a populaţiilor. Astfel 
este documentată o dublare a populaţiei cuibăritoare din România pe o perioadă de aproape o decadă, între 
anii 1994-2002 (datele de publicare ale celor două ediţii ale Atlaselor provizorii a păsărilor clocitoare din 
România: D. Munteanu). 
Aspecte comportamentale 
Prezentă mai mult în jumatatea sud - estică a continentului european. Își caută hrana mai ales în amurg. 
Cuibărește în colonii mixte alături de alte specii de stârci și cormorani. În afara perioadei de cuibărit, apare 
solitar sau în grupuri mici. Este cel mai vioi dintre stârci, deplasându-se cu repeziciune pe sol. Adeseori se 
amestecă printre cirezile de vite sau turmele de porci, alegând ocazional să se aşeze pe spinarea animalelor. 
Iernează pe continentul african. Se menționează că plecarea păsărilor adulte are loc cu 2 - 3 săptămâni 
înaintea celor tinere. 
Nişă trofică 
Se hrănesc cu peștișori, broaște, viermi, insecte acvatice și melci, pe care le vânează activ dintre ierburile 
înalte, adeseori profitând de faptul că turmele de animale reuşesc să le stârnească pe acestea din 
ascunzişuri. 
Modelare nişă ecologică 
Corpuri de ape stătătoare sau lin curgătoare cu vegetaţie ripariană înaltă, pajişti higrofile sau mezofile cu 
vegetaţie luxuriantă. 
Estimare populaţională 
Conform documentaţiilor ce se constituie ca repere ale estimării nivelelor populaţionale ale speciilor de 
păsări, în cazul speciei analizate, Ardeola ralloides, distingem o discrepanţă mare. Conform evalării 
sintetizate de la nivelul siturilor Natura 2000 desemnate, densităţile estimate depăşesc estimări realizate la 
nivel naţional, respectiv european, chiar dacă siturile în cauză ocupă o suprafaţă de aproximativ 1/5 din 
suprafaţa naţională. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone umede. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ardeola ralloides ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Arenaria interpes 
 
Pietruș 
Cod SPA: A169 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

 Pietrusul (inaltime 23 cm) apare foarte rar, in trecere prin tara noastra. Pe spate este cafeniu-roscat, pieptul 
si obrajii patati cu negru, iar dedesubtul corpului alb. Poate fi intalnit pe litoral sau in interiorul tarii prin 
preajma apelor. Cloceste in tinuturile tundrei eurasiatice si ierneaza pe coastele vestice ale Europei, in 
Grecia, nord-estul si nord-vestul Africii. Ca hrana consuma insecte, larve, viermi, crustacei etc. Aspecte de 
Ecologie 
Zone umede 
Aspecte comportamentale  
Preferă zonele de mal de unde în mod activ, fugind iute prinde insecte sau mici viețuitoare acvatice 
Nişa trofică 
Nevertebrate, pești mici 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Specia este vulnerabila la pesticidele toxice ce se transmit prin lanțurile trofice 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Arenaria interpes ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Asio flammeus 
 
Ciuf de câmp 
Cod SPA: A222 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Este o specie prezenta în cea mai mare parte a continentului european. 

Ecologie 
Această specie vânează în general noaptea, devin active cu aproximativ o ora înaintea apusului, unii indivizi în 
perioada de clocire sunt activi și ziua, dar mult mai rar. Ciuful de câmp este caracteristic zonelor deschise, reprezentate 
de păşuni, stufărişuri, mlaştini şi terenuri agricole. Întâlnită pe tot teritoriul României înafară de zona sudică a tării 

Aspecte comportamentale 
Este activa noaptea, dar poate vâna şi în crepuscul sau chiar ziua. Atinge maturitatea sexuală după un an. Ritualul 
nupţial este spectaculos. Masculul se ridică repetat în aer, îşi flutură aripile şi cânta în zbor. Se poate ridica uneori până 
la 200 – 400 m. Perechea poate zbura împreună şi să se rostogolească în aer cu ghearele încleştate. Este monogama 
(îşi pastreza perechea pentru un sezon) şi teritorială. Cuibăreşte pe sol. Cuibul, reprezentat de o adâncitură în sol, 
căptuşită cu resturi vegetale şi pene este realizat de către femelă. Foloseşte pentru hrănire un teritoriu cuprins între 15 
– 200 ha. Longevitatea cunoscută este de 22 de ani. Iernează în Africa. 

Nişă trofică 
Se hrăneşte în mare parte  cu șoareci, uneori cu păsări și lilieci. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatele specifice sunt: prerii, pășuni, pajiști, terenuri agricole, sărături, estuare. 

Estimare populaţională 
Populaţia europeană este relativ mare şi cuprinsă între 58 000 – 180 000 perechi. A înregistrat un declin semnificativ în 
perioada 1970 – 1990. Deşi în unele ţări, efectivele au mai scăzut în perioada 1990 – 2000, acestea s-au menţinut 
stabile în cea mai mare parte a teritoriului. Pe ansamblu, specia rămâne sub nivelul existent înainte de declin. Cele mai 
mari efective sunt în Rusia, Finlanda şi Norvegia. 

Ameninţări 
Degradarea şi distrugerea habitatelor, deranjul în creştere datorită creşterii urbanizării şi pesticidele folosite în 
agricultură, sunt principalele pericole ce afectează specia. Reducerea deranjului şi a folosirii de pesticide, sunt 
prioritare.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Asio flammeus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Asio otus 
 
Ciuf de pădure 
Cod SPA: A221 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

 este o pasăre răpitoare de noapte din familia bufnițelor (Strigidae), ordinul strigiformelor (Strigiformes) , 
sedentară, răspândită în Europa, Asia, Africa de Nord și America de Nord. Are o mărimea de 36 cm (între 
guguștiuc și porumbel).   
Aspecte de ecologie 
răiește în pâlcuri de păduri, câmp deschis, zone mlăștinoase, parcuri, livezi, dumbrăvi. Cuibărește în pâlcurile 
de păduri folosind cuiburile vechi ale altor păsări: ciori, coțofene sau cele de veveriță, rar pe pământ, la baza 
trunchiurilor sau în iarba înaltă. Se hrănește cu șoareci în proporție de 90%, păsări mici.  
Aspecte comportamentale  
Duce viață arboricolă nocturnă. Ziua nu vânează ci stă așezat lângă trunchiul vreunui arbore, în caz de 
pericol înălțându-se și ridicându-și urechile. Strigă numai lângă cuib, unde se aude un "hu-uu", dar și 
miorlăituri, plesnituri din aripi etc. Depune 4-6 ouă la intervale de 2 zile, începând din mijlocul lui martie până 
la începutul lui aprilie. Ouăle sunt scurt eliptice, netede, cu pori fini, albe. Incubația durează 27-32 de zile. 
Clocitul este asigurat numai de femelă. Are loc o clocire pe an, iar în condiții de hrană bogată și două. Puii 
sunt nidicoli și sunt hrăniți de femelă cu hrana adusă de mascul.  
Nişa trofică 
Rozătoare, păsări mici 
Nişă spaţială 
Arborete, habitate mozaicate 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Specia este vulnerabila la pesticidele toxice ce se transmit prin lanțurile trofice 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Asio otus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Aythya ferina 
 
Rața cu cap castaniu 
Cod SPA: A059 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie  
Arealul speciei este mare mare, care cuprinde o mare parte din Europa şi din Asia. În ultimii 150 de ani a fost 
înregistrată o expansiune a arealului înspre vest şi nord. Specia are un areal mare care cuprinde în perioada de cuibărit 
centrul şi sudul Europei, vestul şi centrul Asiei. Iernează în sudul Europei, Asia mică, nordul Africii şi sudul Asiei. În 
România este o specie cuibăritoare relativ frecvenţa în zonele cu habitat optim, este întâlnită în Dobrogea, Muntenia, 
Oltenia, Banat, Moldova şi Transilvania. Iarna, efective importante sunt cantonate în delta şi pe cursul Dunării şi pe 
cursurile şi lacurile limitrofe râurilor mari din ţară (Olt, Şiret, Prut etc). 
Aspecte comportamentale 
Specia este gregara în afara sezonului de cuibărit.  Masculii încep să se asocieze în stoluri mici, din a doua parte a lunii 
mai, când încă femelele sunt pe cuib. Raţă cu cap castaniu îşi instalează cuibul în apropierea apei, (max.5 m) pe sol în 
vegetaţie densă. De asemenea, poate cuibări pe întinderea zonei umede, în zonele propice cu vegetaţie palustră 
emergenta abundenţă, cuibul fiind amplasat deasupra nivelului apei, pe substratul solid format de tulpinile de trestie 
culcate. Perioada de cuibărit durează din jumătatea lunii aprilie/începutul lunii mai şi până la mijlocul lunii iunie. Ponta 
este formată din 8-10 ouă care sunt clocite de femelă timp de 25 de zile. Puii sunt nidifugi şi sunt îngrijiţi de femelă. 

Nişă trofică 
Este o specie omnivoră şi consuma, în special, vegetaţie submersă (seminţe şi părţi vegetative). De asemenea, poate 
consuma insecte acvatice şi microcrustacee. Hrana este obţinută prin scufundări în ape de 1,5 – 2m 

Modelare nişă ecologică 
Corpuri de ape stătătoare sau lin curgătoare cu vegetaţie ripariană înaltă. 

Ameninţări 
Ameninţările la adresa speciei sunt legate de distrugerea habitatelor umede, vânătoare (mortalitate directă şi intoxicaţia 
cu plumb de alice) şi turismul nereglementat în zone umede. Măsurile de conservare necesare identificate fac referire la 
protecţia zonelor umede rămase şi care fac în continuare obiectul îndiguirilor şi desecărilor, dar şi dezvoltarea unor 
seturi de reguli de folosinţă a terenurilor limitrofe lacurilor. Referitor la vânătoare, este necesară interzicerea reală a 
alicelor cu plumb un mecanism de control eficient referitor la folosirea acestora. 
Estimare populațională 
Populaţia cuibăritoare din Europa este estimată la 210.000 - 440.000 de perechi, trendul populaţional fiind necunoscut. 
Efectivul speciei este în creştere sau stabil în majoritatea ţărilor europene. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Aythya ferina ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Aythya fuligula 
 
Rața cu cap castaniu 
Cod SPA: A059 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Această specie are un areal extins.Cuibăreşte în Europa de nord şi centrala şi în Asia (până la Pacific). Populaţia de 
nord şi cea asiatică sunt migratoare şi ierneaya în sudul Europei, nordul Africii, Asia mică, Orientul Apropiat şi sudul 
Asiei. Populaţia din vestul şi centrul Europei este rezidenta sau dispersiva în afara sezonului de cuibărit. În România 
este o specie rar cuibăritoare, cuibăritul fiind dovedit în mai multe zone (acumularea Avrig de pe Oltul mijlociu, 
acumularea Lilieci de pe Şiret, Ciuperceni Dunăre, Delta Dunării etc.). Specie frecvenţa în perioadele de pasaj şi iarna. 

Ecologie 
Specie cu valenta ecologică mai largă decât alte specii de Aythya, în special datorită capacităţii de a se scufunda la 
adâncimi mai mari (3-14 m) pentru procurarea hranei. Pentru cuibărit, prefera o gamă largă de lacuri, de la lacuri 
eutrofice cu adâncimi mai mici până la lacuri mai adânci cu un procent mic de vegetaţie palustră. Poate cuibări în 
zonele optime ale lacurilor de acumulare, în lacurile ornamentale din parcurile oraşelor etc. De asemenea, în afara 
sezonului de cuibărit, poate fi întâlnită într-o gamă largă de zone umede. 

Aspecte comportamentale 
Specie gregara în special în afara sezonului de cuibărit. Perioada de cuibărit este relativ târzie, de la jumătatea lunii mai 
până sfârşitul lunii iulie, jumătatea lunii august. Cuibul este amplasat în apropierea apei în vegetaţia palustră 
abundenţă. De asmenea, cuibăreşte în spaţii deschise, de obicei în colonii de pescăruşi şi chire. Ponta este formată din 
8-25 ouă în medie, este incubata o perioadă de 25 de zile de către femelă. Puii sunt nidifugi. Specie cu regim omnivor, 
hrana este procurata cu precădere prin scufundări. Hrana este formată din moluşte, crustacee, insecte acvatice şi 
materiale vegetale. 

Nişă trofică 
Este o specie omnivoră şi consuma, în special, vegetaţie submersă (seminţe şi părţi vegetative). De asemenea, poate 
consuma insecte acvatice şi microcrustacee. Hrana este obţinută prin scufundări în ape de 1,5 – 2m 

Modelare nişă ecologică 
Habitatul adecvat specie cuprinde o gamă largă de lacrui naturale sau eutrofe puțin adânci până la cele adânci dar cu 
vegetație palustră puțină. 

Ameninţări 
Ameninţările la adresa speciei sunt legate de distrugerea habitatelor umede, vânătoare (mortalitate directă şi intoxicaţia 
cu plumb cauzat de alice) şi turismul nereglementat în zone umede. Măsurile de conservare necesare identificate fac 
referire la protecţia zonelor umede rămase şi care fac în continuare obiectul îndiguirilor şi al desecărilor, dar şi 
dezvoltarea unor seturi de reguli de folosinţă a terenurilor limitrofe lacurilor. Referitor la vânătoare, este necesară 
interzicerea reală a alicelor cu plumb un mecanism de control eficient referitor la folosirea acestora.  
Estimare populațională 
Populaţia cuibăritoare din Europa este estimată la 730.000 – 830.000 de perechi, trendul populaţional european fiind în 
declin moderat. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Aythya fuligula ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Aythya nyroca 
 
Rață roșie 
Cod SPA: A060 
 
 
Alte referințe bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International; 

 

Specie cu răspândire Palearctică, asociată în mod particular zonelor umede din interiorul silvostepelor şi a 
regiunilor aride, având astfel o distribuţie insulară. 
În Europa se regăseşte în sudul Spaniei, Europa centrală şi estică, ajungând până la Marea Caspică. Spre 
estul Palearcticii ajunge în Mongolia, limita estică a arealului fiind atinsă în Tibet. 
Ecologie 
Este o specie ce preferă apele stagnante dulcicole, tolerând foarte bine luciurile de ape cu vegetaţie natantă 
luxuriantă, spre deosebire de alte specii ale genului Aythya ce preferă luciurile de ape libere. 
Habitatele de cuibărire includ stufărişurile foarte dese unde se regăsesc ochiuri de apă libere, braţe moarte 
ale unor râuri, maluri cu vegetaţie luxuriantă. Cea mai mare populaţie europeană este prezentă în România 
(30-50%), concentrată în special în zona Deltei Dunării. La finele secolului XIX, era considerată una dintre 
cele mai comune specii de raţă din Bazinul Carpatic, însă începând de la mijlocul sec. XX, populaţiile au intrat 
într-un declin puternic ce a atins un minim în preajma anilor `80. După anii 1990, s-au înregistrat unele 
îmbunătăţiri ale tendinţelor populaţionale, însă într-un ritm extrem de lent. 
Aspecte comportamentale 
Sosește din cartierele de iernare în a doua parte a lunii martie. Cuibul este format din stuf sau resturi 
vegetale, așezat pe sol în apropierea apei sau chiar pe plauri. Femela depune în perioada mai – iunie, un 
număr de 8 – 12 oua, ce au o dimensiune medie de 52,5 x 39,1 mm. Incubația durează 25 – 28 de zile și este 
asigurată de femelă. Puii devin zburători la 55 – 60 de zile. 
Nişă trofică 
Se hraneşte cu diverse organisme acvatice (peștișori, broaște, viermi, insecte acvatice și melci). 
Modelare nişă ecologică 
Bălșile relativ adânci și lacuri eutrofe cu vegetație palustră abundentă și suprafețe de apă liberă, eventual cu 
sălcii. De asemenea preferă stufăriș des și o vegetație abundentă 
Estimare populaţională 
Conform documentaţiilor ce se constituie ca repere ale estimării nivelelor populaţionale ale speciilor de 
păsări, în cazul speciei analizate, Aythya nyroca, distingem o discrepanţă mare. Conform evalării sintetizate 
de la nivelul siturilor Natura 2000 desemnate, densităţile estimate depăşesc estimări realizate la nivel 
naţional, respectiv european, chiar dacă siturile în cauză ocupă o suprafaţă de aproximativ 1/5 din suprafaţa 
naţională. 
Ameninţări 
Declinul acestei specii este pus pe seama desecărilor, a distrugerii habitatelor de zone umede. Majoritatea 
exemplarelor europene, migrează spre nordul Africii unde iernează în maroc, Algeria şi Tunisia, rar 
traversând Sahara şi ajungând până în zona râurilor din Niger şi Senegal. Adeseori însă iernează pe cursul 
fluviului Nil, ajungând până în Sudan. 
Printre cauzele de mortalitate sunt citate şi cele datorate izbirilor accidentale de obstacole (în special vitrine, 
geamuri, etc.) şi electrocutarea pe liniile electrice, această specia apărând a fi vulnerabilă din acest punct de 
vedere. Cu toate acestea populaţia din nordul Europei, respectiv din vestul Europei ce trebuie să parcurgă un 
traseu dens presărat de instalaţii eoliene şi diverse obstacole, culminând cu traversarea Spaniei pentru a 
ajunge în zona de trecere spre Africa (Gibraltar), relevă o creştere semnificativă a populaţiei (de la 115.000 în 
1972 la 850.000 în 1985). Se desprinde astfel concluzia că aceste obstacole nu se  constituie într-o cauză de 
mortalitate sau limitare populaţională semnificativă pentru această specie. 
Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone umede. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Aythya nyroca ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Bombycilla garrulus 
 
Mătăsar 
Cod SPA: A263 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Cuibareste la marginea zonelor cu paduri de conifere sau paduri mixte. In timpul iernii poate fi vazut in parcuri 
sau in gradinile unde gaseste seminte, deseori in orase. O pasare plinuta, ceva mai mica decat graurul, o 
lungime a corpului de 16-19 cm, anvergura de 32-45 cm si o masa corporala medie de 63 de grame. Pasari 
de culoare gri-maronie, cu gat negru si masca neagra in zona ochilor, cu margini albe si galbene la aripi, 
varfuri rosii la penele secundare si culoare oranj-ruginie sub coada cu varf galben. Capul prezinta o crasta 
distinctiva. Ciocul si picioarele sunt negre, iar ochii sunt maronii. Masculul seamana foarte bine cu femela. Se 
hranesc cu fructe si uneori cu insecte. In salbaticie, durata medie de viata este de cinci ani. Ecologie 
Preferă zonele umede;   
Aspecte comportamentale  
Foarte intalnit in Finlanda, Peninsula Scandinava si Rusia. Numarul pasarilor care migreaza variaza in functie 
de hrana aflata la dispozitie si de numarul indivizilor din zonele de cuibarit. Multe dintre pasari calatoresc spre 
Europa Centrala si de est in fiecare an, si stau aici din octombrie pana in martie. Se hraneste in timpul zilei, 
vazut in stoluri mari, de 50-300 de indivizi, golesc un copac de fructe si seminte in cateva minute. Ating 
maturitatea sexuala la varsta de un an. Perechile monogame se formeaza in stoluri de iarna.  Ritualul de 
curtare presupune salturi mici din partea partenerilor, unul spre altul, pana cand ciocurile li se ating si fac 
schimb de mancare inainte de a se indeparta. Pasarile nu sunt teritoriale. Cuib in forma de ceasca, facut din 
iarba, crengute si muschi, construit de parteneri, la inaltime, in pini.  
Populatia care cuibareste in Europa este mare, intre 130.000 si 170.000 de perechi, si a ramas stabila din 
1970. Specia nu se inmulteste in Romania. 
Are loc in perioada martie-iunie. Femela cloceste cinci-sapte oua cu dimensiuni de 24x18 mm, pentru 14-15 
zile. Ambii parinti hranesc puii pana cand parasesc cuibul, la 14-15 zile dupa eclozare. Familia poate sta 
impreuna chiar si pana in toamna. Un singur rand de pui pe an. 
Nişa trofică 
Se hranesc cu fructe si uneori cu insecte  
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Specia este vulnerabila la pesticidele toxice, dar poate fi ajutata prin plantarea de arbusti precum paducelul, 
pentru a avea cantitatile necesare de hrana. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Bombycilla garrulus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Botaurus stellaris 
 
Buhaiul de baltă 
Cod SPA: A021 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MARCHANT, J.H. & HYDE, P.A. 
(1980):,,Aspects of the 
distribution of riparian birds on 
waterways in Britain and 
Ireland”. Bird Study, 27, 183-202. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

ORMEROD, S.J., TYLER, S.J. & LEWIS, J.M.S. 
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Buhaiul de baltă este o specie extrem de discretă, din această cauză fiind puţin studiată. Distribuţia la nivelul Europei 
este una discontinuă, întinsă pe cea mai mare parte a regiunii palearctice, exceptând țărie nordice. Limita nordică a 
areaului se apropie de izoterma de 17o C a lunii iulie. Populațiile cuibăriloare prezente în sudul Etiopiei se presupune că 
ar provenii din indivizi europeni (migratori) care au devenit sedentari în cartierele lor de iernare. Este o specie 
sedentară doar în sud și migratoare în restul arealului. 
Ecologie 
În Europa buhaiul de baltă are un statut de conservare nefavorabil. Aria de distribuție a speciei are un caracter insular, 
discontinuu, relictar, mai ales în sud și centru. Tendința speciei este una de declin teritorial și populațional. Specia este 
rară în sud-vest, devenind mai abundentă spre est si nord-est, începând cu Germania si Ungaria.  
La noi în ţară este o specie destul de comună, prezentă în toate zonele umede unde se dezvoltă stufărișuri 
compacte:Delta Dunării, insula Dranov, bălți și lacuri din lungul Dunării și a râurilor mari sau zone umede interioare. În 
ultima perioada a fost constatată o ușoară extindere a arealului de distribuție, în paralel cu extinderea zonelor cu 
stufăriș, mai ales în perimetrele bazinelor artificiale parțial colmatate sau abandonate.    
Aspecte comportamentale 
Buhaiul de baltă, de regulă rămâne ascuns în stufărişuri, pe toată perioada de vară, identificarea perechilor, cartarea 
speciei şi monitorizarea în timp a populaţiilor fiind posibilă doar pe baza înregistrării cântecului masculilor ce rămâne 
extrem de sonor, ajungând perceptibil la peste 5 km distanţă. Cântecul masculului se face auzit de regulă pe timpul 
nopţii în orele de seară şi spre dimineaţă, în special în luna iunie când are loc delimitarea teritoriului. Pe teritoriul unui 
mascul pot să se găsească mai multe femele cuibăritoare (specie poligină), astfel că estimarea perechilor cuibăritoare 
rămâne o sarcină dificilă. 
În sudul şi vestul Europei, acolo unde rămân ochiuri de apă deschisem, ferite de îngheţ, specia rămâne şi pe timpul 
iernii. Populaţiile nordice şi estice, efectuează migraţii scurte, de câteva sute de kilometri, spre zonele cu ape ferite de 
îngheţ. În zonele centrale, indivizii preferă să îşi petreacă iarna în condiţii de starvaţie (datorate îngheţului apelor) decât 
să imigreze spre zone sudice. Astfel în iernile reci, populaţiile descresc semnificativ, iar în perioadele cu ierni blânde 
populaţiile cunosc o creştere importantă a indivizilor, ajungând la densităţi însemnate ale masculilor, şi astfel la 
episoade de vocalizări prelungite, pentru demarcarea şi păstrarea teritoriilor. 
Perechiile cuibăresc izolat. Ponta, formată din 3-5 ouă, este depusă spre sfârșitul lunii aprilie sau luna mai. Incubația 
durează 25-26 de zile și începe după depunerea primului ou. Puii părăsesc cuibul după 2-3 săptămâni, devenind 
capabili să zboare după două luni.  
Nişa trofică 
Hrana este aproape exclusiv animală, constând din diverse viețuitoare acvatice (insecte acvatice,broaște lipitoari), 
inclusiv pești și chiar șoareci. 
Nişă spaţială 
Zone înmlăştinite cu vegetaţie densă, luxuriantă, stufărişuri compacte şi întinse, din apropierea ochiurilor de ape 
stătătoare, a braţelor moarte sau cursurilor de ape lin curgătoare. Preferă de regulă zonele umede permanent inundate, 
sau cu ape de adâncime mică, unde probabil găseşte adăpost mai uşor în faţa prădătorilor (în special mamifere). 
De regulă un mascul ocupă un teritoriu de 8-10 ha de stufărişuri, rar acceptând teritorii mai mici. 
Modelare nişă ecologică 
Stufărișuri dese, închegate, în zone umede de diferite tipuri (lacuri, bălți, mlaștini), cu apă puțin adâncă. 
Spre deosebire de celelalte specii de stârci de talie mare, habitatul de hrănire se suprapune peste cel de reproducere. 
Ameninţări 
Este o specie asociată zonelor umede, în special celor mlăștinoase sau apelor stătătoare, prezența stufărișurilor 
compacte și pe suprafețe întinse fiind un factor strict necesar. Din această persepectivă factorii limitativi sunt cei care 
ţin de colmatarea şi secarea zonelor umede, poluarea apelor şi alţi factori cu caracter perturbator. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 709, 790, 
801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Botaurus stellaris ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Branta ruficollis 
 
Gâscă cu gât roșu 
Cod SPA: A396 
 
 
Alte referințe bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Gâsca cu gât roșu este o specie ce are ca și loc principal de iernare Lacul Durankulak situat in zona de vest a Marii 
Negre. Alte domenii majore de iernare se găsesc în Azerbaidjan, Ucraina, România și Bulgaria. În iernile grele poate fi 
observată în Grecia și Turcia și  Siberia.  
Ecologie 

Adultii au infatisare similara. Gasca cu gat rosu este cea mai mica dintre gaste si are un penaj elegant, negru 
combinat cu rosu-ruginiu, subliniat de dungi albe. Se hraneste in teritoriile de cuibarire cu specii vegetale din 
tundra siberiana, iar in cartierele de iernare din sud estul Europei se hraneste in special pe culturile de grau 
de toamna si rapita. Este o pasare simbol pentru Dobrogea. Această specie cuibărește în peninsulele Tamyr, 
Gydan și Yamal (Rusia), trece prin Kazakstan și iernează în Ucraina, România și Bulgaria. 
Aspecte comportamentale 
Cuibareste in nordul Siberiei in colonii mici situate pe malurile raurilor. Uneori cuibareste in apropierea cuiburilor de 
soim calator (Falco peregrinus) pentru a beneficia de protectia acestei specii impotriva pradatorilor, cum este vulpea 
polara (Alopex lagopus). Distanta parcursa intre zonele de cuibarit si cartierele de iernare depaseste 4.000 de km. In 
cartierele de iernare, formeaza stoluri mixte impreuna cu alte specii de gaste, in special garlita mare (Anser albifrons).. 
Cand lacurile ingheata, se aseaza si pe mare. Atunci cand distanta intre locurile de inoptare si cele de hranire creste la 
peste 30 de km, prefera sa caute alte locuri de hranire si inoptare de obicei mai in sud, daca culturile sunt acoperite de 
zapada. Zboara impreuna cu alte specii de gaste in siruri dispuse in forma de “V”. Atunci cand stolul este format numai 
din gaste cu gat rosu, formatia este neregulata si asemanatoare ca forma cu cea a graurilor sau ciorilor. Ierneaza in 
vestul Marii Negre in Dobrogea (Romania si Bulgaria). Emite un sunet caracteristic, usor de identificat. 
Nişă trofică 
Se hranesc ziua pe culturile agricole, la inceput cu boabe de porumb, ramase risipite dupa recoltare si mai apoi cu grau 
de toamna, iar seara inopteaza pe lacuri 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie este reprezentată de terenurile agricole. 
Estimare populaţională 
Populatia estimata a speciei in cartierele de iernare este fluctuanta si cuprinsa intre  34.000 – 37.000 exemplare. In 
perioada 1970 – 1990 efectivele observate au fost in crestere si apoi au ramas stabile in perioada 1990 – 2000. 
Ierneaza intr-o zona redusa ca intindere, care este influentata de modul de folosire al terenurilor. Cea mai mare parte a 
populatiei mondiale este prezenta in timpul iernii in Romania si Bulgaria. In iernile mai blande, raman in numar mai 
mare in Ucraina, iar in cele mai aspre coboara spre sud, pana in Grecia. 
Ameninţări 
Degradarea zonelor de cuibarit prin activitati de minerit, vanatoarea accidentala in teritoriile de trecere si iernare atat la 
locurile de inoptare cat si in cele de hranire, braconajul, deranjul produs de activitatile piscicole pe lacurile folosite 
pentru inoptare, dezvoltarea urbana in jurul lacurilor folosite pentru inoptare, deranjul determinat de fermierii care le 
alunga de pe culturile de grau si orz de toamna, sunt principalele pericole ce afecteaza specia. Ca masuri de 
conservare, au fost elaborate Planuri Nationale de Actiune in Bulgaria si Romania. Majoritatea locurilor de inoptare sunt 
protejate si scheme agromediu sunt dezvoltate in colaborare cu fermierii. Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce 
cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone umede. 

Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Branta ruficollis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Bucephala clangula 
 
Rața sunătoare 
Cod SPA: A067 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Această specie are un areal extins.Cuibăreşte în Europa de nord şi centrala şi în Asia (până la Pacific). Populaţia de 
nord şi cea asiatică sunt migratoare şi ierneaza în sudul Europei, nordul Africii, Asia mică, Orientul Apropiat şi sudul 
Asiei. Populaţia din vestul şi centrul Europei este rezidenta sau dispersiva în afara sezonului de cuibărit. În România 
este o specie rar cuibăritoare, cuibăritul fiind dovedit în mai multe zone (acumularea Avrig de pe Oltul mijlociu, 
acumularea Lilieci de pe Şiret, Ciuperceni Dunăre, Delta Dunării etc.). Specie frecventă în perioadele de pasaj şi iarna. 

Aspecte comportamentale 
Specie migratoare în arealul principal de cuibărit. Manifestă comportament gregar în afara sezonului de cuibărit. 
Cuibăreşte în scorburile copacilor bătrâni, folosind preponderent cavităţile săpate de ciocănitoare neagră. Poate cuibări 
şi în cutii artificiale. Poate cuibări şi la o distanţă de 1,5-2km de zona umedă. Perioada de cuibărit este cuprinsă între a 
doua jumătate a lunii aprilie sau începutul lunii mai, (uneori şi la începutul lui aprilie) şi sfârşitul lunii iunie. Ponta are 8-
11 ouă care sunt clocite un număr de 29-30 de zile. Puii sunt nidifugi şi părăsesc cuibul la o zi după ce au eclozat. 
Hrana este alcătuită în special din moluşte, crustacee şi insecte acvatice. Se hrăneşte în timpul zilei, iar hrana este 
procurata prin scufundări. 

Nişă trofică 
Este o specie care consumă crustacee, insecte acvatice și moluște. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatul adecvat specie cuprinde zone umede mărginite de păduri cu arbori bătrâni și cu zone deschise de apă fără 
vegetație palustră 

Ameninţări 
În zonele de cuibărit, ameninţările principale sunt legate de degradarea zonelor de cuibărit şi de exploatările forestiere. 
În zona de iernat, principalele probleme sunt cauzate de poluare. Influenţa vânătorii asupra speciei nu este cunoscută.  
Estimare populaținală 
Populaţia europeană este estimată la 490.000-590.000 de perechi şi are o tendinţă moderat ascendentă. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Bucephala clangula ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Buteo buteo 
 
Șorecar comun 
Cod SPA: A087 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Poate fi întâlnit într-o varietate de habitate. Are nevoie de copaci sau păduri pentru a cuibări, dar cu acces la zone 
deschise precum terenurile agricole sau pajişti, pentru a vâna. Este o pasăre răpitoare de dimensiuni medii cu mai 
multe variaţii de penaj. Poate fi recunoscută uşor pentru aripile largi, gâtul scurt şi coada rotunjită. Prezintă o bandă de 
culoare deschisă peste piept, vârfuri negre de aripi şi coada dungată. Lungime a corpului de 50-57 cm, anvergură de 
110-130 cm, masă corporală medie de 1 kg la femele şi 780 g la masculi.  

Aspecte comportamentale 
Cuibăreşte în mai toată Europa, şi migrează din unele zone. Populaţiile din vest tind să devină sedentare sau să 
migreze pe distanţe mici. Cele din centrul, estul şi nordul continentului migrează în sud pentru iarnă. Pasăre de pradă 
diurna, este văzută deseori cum stă la pândă pe stâlpi sau cum planează în cercuri. Atinge maturitatea sexuală la 
vârsta de trei ani. Masculii au un ritual de curtare spectaculos. Urcă tot mai sus, în zbor, iar apoi coboară în picaj şi se 
rostogolesc pentru a capta atenţia femelei. Cuibul este solid, din beţe, construit la bifurcarea a doua crengi solide de 
copac. Se împerechează pe viaţă. 

Nişă trofică 
Este o specie care mamifere mici, păsări și hoituri, rareori  râme și insecte de dimensiuni mari. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatul adecvat specie  este reprezentat de păduri cu arbori înalți pentru cuibărit înconjurate de zone deschise unde 
această specie vânează 

Ameninţări 
Că multe răpitoare de zi, şorecarul rămâne o specie ameninţată de vânătoare, de otrăvire, iar măsurile de conservare 
includ măsuri legislative şi cele de prevenire a persecuţiei. Deranjul excesiv în zonele de împerechere duce la 
abandonarea cuiburilor sau la pierderea pontei. 
Estimare populațională 
Totalul populaţiei care cuibăreşte în Europa este cuprins între 710.000 şi 1.200.000 de perechi. În ciuda declinului din 
câteva ţări în perioada 1990-2000, populaţia cheie a rămas stabilă, iar specia şi-a mărit numărul în mare parte a 
Europei. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Buteo buteo ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Buteo lagopus 
 
Șorecar încălțat 
Cod SPA: A088 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie răspândită în Rusia de nord şi Peninsula Scandinavă, unde şi cuibăreşte, iernează în sudul şi estul Europei, 
precum şi în Asia. Specie ce se întâlnește în habitate deschise de lângă pădurile de conifere, în jurul fermelor şi în 
tundră. Iernează pe câmpii şi pajişti.  
Aspecte comportamentale  
Șorecarul încălțat părăsește zona de cuibărire în august-septembrie şi revin în aprilie-mai. Vânător diurn, activ uneori şi 
la răsărit şi la apus, prinde prada vie la sol şi uneori în urma unui zbor pe loc. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta 
de doi ani. Ritualul de curtare începe de pe terenurile de iernat, unde masculul zboară cât mai sus, pentru ca apoi să 
coboare în picaj, cu un zgomot asemănător unui fluierat. Perechile sunt monogame şi rămân împreună mai mulţi ani, 
revin mereu la acelaşi cuib. Ambii parteneri construiesc un cuib mare, de forma unui bol, din beţe pe marginea unei 
stânci, iar ocazional în copaci sau pe structuri artificiale. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu cu rozătoare, păsări, reptile, amfibieni şi insecte. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatul adecvat specie  este reprezentat de păduri de conifere. 

Ameninţări 
Numărul de şorecari încălţaţi este în general stabil, deşi deranjarea cuiburilor îi determină să le abandoneze, de aceea 
este important ca accesul la cuiburi să fie interzis  
Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este relativ mică, cifrată la 38.000-79.000 de perechi, dar a rămas stabilă în mare 
parte a ţărilor. Specia nu cuibăreşte în România, unde iernează. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Buteo lagopus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Calidris alba 
 
Nisipar 
Cod SPA: A144 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o mica pasare de  18 cm. Face parte din grupul sistematic al pasarilor limicole, adaptate la zonele de 
namol si apa mica din zona malurilor, precum si a plajelor nisipoase. Ca si alte specii inrudite, denumite 
fugaci, alearga rapid si ciuguleste mici vietati din namol sau nisip. Iarna, adultii au un penaj deschis, cu 
partea inferioara alba, spatele si partial aripa cenusii deschis. Ciocul si picioarele sunt negre. Juvenilul este 
mai inchis pe crestet, spate si aripa. In zbor se observa o dunga alba lata pe aripa. Este o pasare destul de 
rara in interiorul lantului carpatic, mai frecventa in sud, est si mai ales Dobrogea. Apare la noi toamna si 
migreaza mai departe spre sud. Revine primavara spre locurile de cuibarit  situate in nordul cercului polar, in 
tundrele Groenlandei si Spitzberg.  
Ecologie 
Preferă zonele umede;   
Aspecte comportamentale  
Este o specie prezenta in nordul continentului european. In afara sezonului de cuibarit este o pasare gregara, 
calatorind in grupuri de sute sau mii de exemplare. Atinge maturitatea sexuala la 2 ani. Masculul soseste 
inainte in teritoriile de cuibarit. Pentru atragerea femelei, masculul executa un ritual nuptial manifestat prin 
zboruri scurte, alternate cu fluturari ale aripilor. Apoi face cateva adancituri in sol, pe care le captuseste cu 
iarba si frunze. Femela, alege una dintre aceste adancituri si finalizeaza constructia cuibului.  Ierneaza in 
Europa si Africa. 
Populatia europeana a speciei este mare 300.000 – 570.000 perechi. S-a mentinut cel mai probabil stabila in 
perioada 1970 – 1990, desi populatia ce ierna in Europa a descrescut. In perioada 1990 – 2000, populatia s-
a mentinut stabila in nord vestul Europei, dar a scazut in Rusia si tarile baltice. In Romania, apare in pasaj 
primavara in aprilie si mai, iar toamna in august si septembrie. Cele mai mari efective cuibaritoare sunt in 
Irlanda, Suedia si Norvegia. In Europa, tarile cu cel mai mare numar de exemplare in timpul iernii sunt Marea 
Britanie, Franta si Olanda. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte si larvele acestora, viermi, melci, resturi vegetale si pestisori  
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Degradarea habitatelor si cresterea deranjului sunt principalele pericole ce afecteaza specia.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Calidris alba ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Calidris alpina 
 
Fugaci roșcat 
Cod SPA: A149 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Fugaciul de tarm este o specie caracteristica zonelor de tundra, cu pajisti umede si lacurilor cu apa salmastra 
si sarata. In timpul migratiei si in cartierele de iernare apare in zonele lagunare si costiere cu apa salmastra 
sau sarata. Ca dimensiune, este similara graurului (Sturnus vulgaris). Lungimea corpului este de 16 – 22 cm 
si o greutate de 48 – 64 g. Anvergura aripilor este de circa 32 – 36 cm. Durata medie de viata este de circa 5 
ani, iar longevitatea maxima inregistrata este de 19 ani. Adultii au infatisare similara, masculul avand culorile 
penajului mai intense. Spatele si capul au o culoare ruginie, iar abdomenul negru. Se hraneste cu insecte si 
larvele acestora, viermi, melci, resturi vegetale si pestisori.  
Ecologie 
Preferă zonele umede; este o pasare migratoare care se reproduce in zonele de tundra din Nordul Europei. 
De toamna si pana primavara poate fi vazut in toata Europa in zonele litorale. In interiorul continentului, apare 
toamna si primavara pe rutele de migratie, aflate in principal in Europa Estica.   
Aspecte comportamentale  
Este o specie prezenta in nordul continentului european. In afara sezonului de cuibarit este o pasare gregara, 
calatorind in grupuri de sute sau mii de exemplare. Atinge maturitatea sexuala la 2 ani. Masculul soseste 
inainte in teritoriile de cuibarit. Pentru atragerea femelei, masculul executa un ritual nuptial manifestat prin 
zboruri scurte, alternate cu fluturari ale aripilor. Apoi face cateva adancituri in sol, pe care le captuseste cu 
iarba si frunze. Femela, alege una dintre aceste adancituri si finalizeaza constructia cuibului.  Ierneaza in 
Europa si Africa. 
Populatia europeana a speciei este mare 300.000 – 570.000 perechi. S-a mentinut cel mai probabil stabila in 
perioada 1970 – 1990, desi populatia ce ierna in Europa a descrescut. In perioada 1990 – 2000, populatia s-
a mentinut stabila in nord vestul Europei, dar a scazut in Rusia si tarile baltice. In Romania, apare in pasaj 
primavara in aprilie si mai, iar toamna in august si septembrie. Cele mai mari efective cuibaritoare sunt in 
Irlanda, Suedia si Norvegia. In Europa, tarile cu cel mai mare numar de exemplare in timpul iernii sunt Marea 
Britanie, Franta si Olanda. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte si larvele acestora, viermi, melci, resturi vegetale si pestisori  
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Degradarea habitatelor si cresterea deranjului sunt principalele pericole ce afecteaza specia.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Calidris alpina ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Calidris ferruginea 
 
Fugaci roșcat 
Cod SPA: A147 
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ugaciul roscat (inaltime 19 cm) este o pasare de pasaj trecand indeosebi prin Dobrogea. Cuibareste in nordul 
Asiei. Vara penajul este caramiziu-aprins cu pete cafeniu inchis, iar iarna cenusiu cu partea inferioara 
albicioasa. Ierneaza in jurul tarmului african, sud-estul Asiei si in Australia. Unele exemplare se intalnesc vara 
in Delta, fara a cuibari insa aici. Ca hrana consuma insecte, larve, viermi, crustacei etc. 
Ecologie 
Preferă zonele umede; este o pasare migratoare care se reproduce in zonele de tundra din Nordul Europei. 
De toamna si pana primavara poate fi vazut in toata Europa in zonele litorale. In interiorul continentului, apare 
toamna si primavara pe rutele de migratie, aflate in principal in Europa Estica.   
Aspecte comportamentale  
Cuibul este construit pe teren uscat, protejat de eventuale inundatii dar in imediata apropiere a ochiurilor de 
apa si a terenurilor mlastinoase. Comportamentul reproductiv este destul de ciudat, fugaciul mic este atat 
monogam cat si poligam. In cazul perechilor monogame, ambii parteneri participa la clocitul celor 3-4 oua 
timp de 20-21 de zile si la cresterea puilor. In unele cazuri, atat masculul cat si femela parasesc prima ponta, 
in timp ce partenerul cloceste, pentru a construi un alt cuib cu o alta femela respectiv mascul. Partenerul 
ramas, fie el femela sau mascul, va continua sa cloceasca si sa cresca puii de unul singur. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu mici nevertebrate acvatice, peștișori. 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Calidris ferruginea ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Calidris minuta 
 
Fugaci mic 
Cod SPA: A145 
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Fugaciul pitic (inaltime 14 cm) – specie de pasaj rara la noi – venita din locurile de cuibarit din tundra 
eurasiatica, ierneaza in sud-vestul Marii Mediterane si sudul Asiei. Vara penajul este roscat cu pete mai 
inchise, iar iarna cenusiu mai albastrui. 
Ecologie 
Preferă zonele umede; este o pasare migratoare care se reproduce in zonele de tundra din Nordul Europei. 
De toamna si pana primavara poate fi vazut in toata Europa in zonele litorale. In interiorul continentului, apare 
toamna si primavara pe rutele de migratie, aflate in principal in Europa Estica. Are un penaj de culoare cenusie-
bruna in partile superioare si alba in partile inferioare. Ciocul si picioarele sunt negre. Penele de pe spate si 
aripi au aspectul unor solzi cu marginile in nuante deschise. Culoarea bruna este mult mai intensa primavara, 
in perioada reproducerii. Lungimea fugaciului mic este de 12-14 cm, deschiderea aripilor de 34-37 cm si 
greutatea de 20-40 g 
Aspecte comportamentale  
Cuibul este construit pe teren uscat, protejat de eventuale inundatii dar in imediata apropiere a ochiurilor de 
apa si a terenurilor mlastinoase. Comportamentul reproductiv este destul de ciudat, fugaciul mic este atat 
monogam cat si poligam. In cazul perechilor monogame, ambii parteneri participa la clocitul celor 3-4 oua 
timp de 20-21 de zile si la cresterea puilor. In unele cazuri, atat masculul cat si femela parasesc prima ponta, 
in timp ce partenerul cloceste, pentru a construi un alt cuib cu o alta femela respectiv mascul. Partenerul 
ramas, fie el femela sau mascul, va continua sa cloceasca si sa cresca puii de unul singur. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu mici nevertebrate acvatice, peștișori. 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea apelor 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Calidris minuta ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Calidris temnickii 
 
Scatiu 
Cod SPA: A365 
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Ecologie 
Trăieşte cu precădere în zonele joase, dar, dacă găseşte habitat specific poate să urce până la 2000 m. 
n perioada reproducerii, prefera padurile de conifere. Masculul alege locul unde femela incepe sa construiasca cuibul 
aproape inaccesibil. Cuibul are forma unei cupe, destul de profund si este construit numai de femela. Materialele folosite 
sint ramuri mici, radacini subtiri, pene, par de animale. Ouale sint in numar de 3-5 si sint clocite numai de femela. Puii 
sint alimentati de ambii parinti cc 20 de zile. Dupa perioada napirlirii se aduna in grupuri de minim 10 mai tot timpul in 
cautarea hranei.  
In captivitate este foarte des intilnit in crescatorii.este recomandata o voliera de 1,5x1,5x2m. Inauntru se vor introduce 
citeva ramuri de brad. Fiind o pasare care sufera de caldura este recomandat ca locul volierei sa fie amplasat intr-un loc 
umbros. Cuibul se pozitioneaza sus camuflat intre ramuri. In cele mai multe cazuri masculul nu lasa femela sa cloceasca 
si atunci este indepartat, dar trebuie reintrodus dupa ce au aparut puisorii,c are vor fi inelati in a 6-7 zi cu inel de tip 
A(2,4mm). 
 Ca hrana se poate folosi un amestec pentru canari,fructe si legume tot timpul anului. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, fiind observată adesea în perechi, înafara acestui sezon 
devine gregară, formând stoluri mici, de zeci de indivizi. Este principal monogamă, dar au fost observate şi cazuri de 
poliginie, perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează primăvara sau uneori chiar mai 
devreme. Cuibăresc de cele mai multe ori în perechi solitare dar au fost observate cazuri în care 2 - 12 perechi s-au 
grupat şi au cuibărit într-un sistem semicolonial în care perechile vecine manifestă relaţii sociale puternice între ele. 
Ponta care variază între 4 - 7 ouă (în general 4 - 5), este depusă din aprilie-mai până cel târziu în august. Puii nidicoli 
eclozează după 10 – 14 zile, sunt capabili să zboare după 11 – 13 zile, însă sunt hrăniţi de ambii părinţi încă 14 zile 
după ce au părăsit cuibul. Aceştia devin capabili de reproducere în primăvara anului următor.  
Cantecul sau este variat, foarte frumos, usor nazal, alcatuit din sunete ce se aseamana cu cele emise de flaut sau cu 
un semnal slab de alarma. Atat femela cat si masculul sunt pasari cantatoare, pot fi observate usor datorita trilurilor pe 
care le scot mai ales dimineata si seara, de multe ori aceste pasari canta impreuna, in cor, sau una cate una, pe rand. 
Apelul de imperechere este putin diferit, mai impresionant, alcatuit din triluri rapide si persistente, cu el masculul atrage 
femela cand o curteaza. Zborul este ondulat, lin, la fel ca si al cintezelor din tara noastra. Hrana lor consta din seminte 
de arbori, plante cultivate sau erbacee, boabe de cereale, fructe de padure si completata ocazional cu insecte si larve 
de insecte, mai ales afide, gandaci, muste si gargarite. 
Nişa trofică 
Specie principal granivoră, în timpul perioadei de reproducere consumă şi nevertabrate mici pentru a asigura cantitatea 
de proteine necesară creşterii puilor.  
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele deschise şi semideschise din zonele joase până la altitudini mai mari 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special în jurul 
aşezărilor umane şi în zonele agricole, unde terenurile cultivate sunt delimitate de tufărişuri şi mărăcini. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 100.000 şi 200.000  de perechi (Munteanu, 2002). 
Din datele şi observaţiile existente, specia este una cuibăritoare în sit, fiind frecventă si având o populaţie estimată la 
300 - 600 de perechi. 
Ameninţări 
Este o specie granivoră asociată habitatelor deschise cu arbori izolaţi,  terenurilor agricole şi zonelor antropice, din 
această persepectivă factorii limitativi sunt cei de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor, de modul de utilizare al 
terenurilor şi de managementul acestora (managementul păşunilor şi fânaţelor – eliminarea tufărişurilor). 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 100, 101, 
102, 140, 141, 150, 151, 950. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Calidris temminckii ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Caprimulgus europaeus 
 
Caprimulg 
Cod SPA: A224 
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Specia este caracteristică zonelor deschise, aride, reprezentate de rariști ale pădurilor de conifere sau de amestec și în 
pășuni. Lungimea corpului este de 25 - 30 cm și cu o greutate de 50 – 100 g. Aripile sunt lungi, cu o anvergură de circa 
53 – 61 cm, iar silueta este asemănătoare vânturelului roșu (Falco tinnunculus). Adulții au infățișare similară. Penajul gri 
– maron, amintește de cel al capintorturii (Jyns torquilla) și asigură un camuflaj excelent în timpul zilei, când se 
odihnește pe crengile arborilor, creeând impresia unui ciot sau o așchie mare din scoarța copacului. Se hrănește cu 
insecte ce zboară la crepuscul sau noaptea și pe care le prinde din zbor. Longevitatea maximă cunoscută în sălbăticie 
este de 11 ani, dar trăiește în medie 4 ani. 
Ecologie 
Este o specie prezetă în cea mai mare parte a continentului european. Este o specie teritorială, ce iși protejează 
teritoriul prin cântecul repetat îndelung. Este monogamă pe o perioadă îndelungată, uneori pe viață. Cuibărește pe sol, 
în scobituri de pe pajiști sau la adăpostul arborilor sau a tufișurilor.  
Aspecte comportamentale 
Sosește din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie și început de mai. Femela depune în mod obișnuit 1 – 3 
oua, în a doua parte a lunii mai și începutul lunii iulie, cu o dimensiune medie de 32 x 22 mm și o greutate medie de 8,4 
g. Incubația durează în jur de 17 – 18 zile și este asigurată în special de către femelă, care este hrănită în tot acest timp 
de către mascul. Puii devin zburători la 16 – 19 zile și sunt îngrijiți în tot acest timp de către femelă. În cazul în care este 
depusă o a doua pontă, femela incubează, iar masculul asigură creșterea puilor. Puii sunt ingrijiți de către părinți, încă o 
lună după ce devin zburători. 
Atunci când este amenințată la cuib, femela atrage urmăritorul, simulând un comportament ce sugerează că este rănită 
fie la sol, fie pe o creangă. Cuibul poate fi utilizat mai mulți ani succesiv. Iernează în Africa. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu insecte  zburătoare de noapte. 
Nişă spaţială 
Caracteristică zonelor deschise de stepă, preferă câmpurile aride, stepele necultivate, adesea cu sol nisipos sau 
prundișuri.Cuibărește pe sol, în scobituri de pe pajiști sau la adăpostul arborilor sau a tufișurilor. 
Modelare nişă ecologică 
Pasăre crepusculară și nocturnă specifică zonelor deschise, neantropizate, de stepă. 
Estimare populaţională 
Populația europeană este mare și cuprinsă între 470.000 – 1.000000 de perechi. S-a înregistrat un declin moderat în 
perioada 1970 – 1990. Deși aceasta descreștere s-a redus în perioada 1990 – 2000, efectivele prezente în Turcia au 
continuat să scadă, ceea ce a determinat o scădere a populației la nivel european. Cele mai mari efective sunt în 
Rusia, Turcia, Spania și Franța. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor și folosirea pe scară largă a pesticidelor sunt principalele pericole pentru specie. Reducerea 
pesticidelor folosite în agricultură și un management prietenos al pajiștilor și pădurilor, cu păstrarea rariștilor contribuie 
la conservarea speciei. 
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Perioada de maximă sensibilitate pentru specie se înregistrează în principal în perioada de cuibărire aprilie-iulie. 
 

Perioada de maximă sensibilitate a speciei este prezentată sintetic în matricea de mai jos: 
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Zonele de afectare potențială a speciei Caprimulgus europaeus ca urmare a implementării proiectului BRUA 
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Fişa speciei 
Carduelis cannabina 
 
Cânepar 
Cod SPA: A366 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
BRUMM H. (2004). The impact of 

environmental noise on song 
amplitude in a territorial bird. 
Journal of Animal Ecology, 73: 
434 - 440. 

CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 
the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East and 
North Africa. vol. 5. Oxford 
Univ. Press, Oxford. 

DRACHMANN J, (1997). Sexuals 
electiona nd reproductivseu 
ccess in the Linnet (Carduelis 
cannabina). - Ph.D. 
dissertation, University of 
Aarhus, Denmark. 

DRACHMANN, J., KOMDEUR, J. & 

BOOMSMA J.J. (1997). 
Copulation behaviour in the 
Linnet Carduelis cannabina 
and the insemination window 
hypothesis. J. Avian Biol ., 28, 
191–196. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a 
II-a). Publicaţiile SOR. 

NEWTON, I. (1972). Finches. Collins. 
London. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002). 
Farming and Birds in Europe: 
Common Agricultural Policy 
and Its Implications for Bird 
Conservation. Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998). 
The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. Birdlife 
International, Cambridge, UK. 

 

Câneparul este un migrator parţial, comun în zonele deschise cu mărăcini şi tufărişuri, parcuri şi grădini. 
Ecologie 
Trăieşte cu precădere în zonele joase, dar, dacă găseşte habitat specific poate să urce până la 2000 m. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, fiind observată adesea în perechi, înafara acestui 
sezon devine gregară, formând stoluri mici, de zeci de indivizi. Este principal monogamă, dar au fost 
observate şi cazuri de poliginie, perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează 
primăvara sau uneori chiar mai devreme. Cuibăresc de cele mai multe ori în perechi solitare dar au fost 
observate cazuri în care 2 - 12 perechi s-au grupat şi au cuibărit într-un sistem semicolonial în care perechile 
vecine manifestă relaţii sociale puternice între ele. Ponta care variază între 4 - 7 ouă (în general 4 - 5), este 
depusă din aprilie-mai până cel târziu în august. Puii nidicoli eclozează după 10 – 14 zile, sunt capabili să 
zboare după 11 – 13 zile, însă sunt hrăniţi de ambii părinţi încă 14 zile după ce au părăsit cuibul. Aceştia 
devin capabili de reproducere în primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie principal granivoră, în timpul perioadei de reproducere consumă şi nevertabrate mici pentru a asigura 
cantitatea de proteine necesară creşterii puilor. Din bibliografie reiese că 53% din hrană o procură din 
terenurile agricole, 44% din pârloagele lăsate în paragină şi pajişti, 2% din parcuri şi grădini şi 1% din 
răzoarele terenurilor agricole. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele deschise şi semideschise din zonele joase până la altitudini mai mari, acolo 
unde habitatul lor tipic (zone deschise cu mărăcini şi tufărişuri) este prezent. Densitatea perechilor clocitoare 
variază în general între 2-6 perechi/km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special 
în jurul aşezărilor umane şi în zonele agricole, unde terenurile cultivate sunt delimitate de tufărişuri şi 
mărăcini. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 100.000 şi 200.000  de perechi (Munteanu, 2002). 
Ameninţări 
Este o specie granivoră asociată habitatelor deschise cu arbori izolaţi,  terenurilor agricole şi zonelor 
antropice, din această persepectivă factorii limitativi sunt cei de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor, de 
modul de utilizare al terenurilor şi de managementul acestora (managementul păşunilor şi fânaţelor – 
eliminarea tufărişurilor). 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioada de maximă sensibilitate este prezentată sintetic în matricea de ai jos: 
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Zonele de afectare potențială a specia Carduelis cannabina ca urmare a implementării proiectului 
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Fişa speciei 
Carduelis carduelis 
 
Sticlete 
Cod SPA: A364 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BRUMM H. (2004). The impact of 
environmental noise on song 
amplitude in a territorial bird. 
Journal of Animal Ecology, 73: 
434 - 440. 

CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 
the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East and 
North Africa. vol. 5. Oxford 
Univ. Press, Oxford. 

GILDELGADO, J. A., CATALÁ, M. C. 
AND BARBA, E. (1991). 
Breeding success of the 
Goldfinch Carduelis carduelis 
in orange plantations: the 
effect of predation and 
starvation. Mediterránea, Serie 
Biológica,13: 5-14. 

GLÜCK, E. E. (1985). Seed preference 
and energy in-take of 
Goldfinches Carduelis 
carduelis in the breeding 
season. Ibis, 127: 421-429. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a 
II-a). Publicaţiile SOR. 

NEWTON, I. (1972). Finches. Collins. 
London. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002). 
Farming and Birds in Europe: 
Common Agricultural Policy 
and Its Implications for Bird 
Conservation. Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998). 
The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. Birdlife 
International, Cambridge, UK. 

Sticletele o specie sedentară, comună în zonele deschise cu arbori izolaţi, parcuri şi grădini. 
Ecologie 
Trăieşte cu precădere în zonele joase, dar poate să urce până la 1000 m, unde cuibăreşte în arborii din jurul 
zonelor deschise, grădini sau parcuri. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, înafara acestui sezon devine gregară, formând 
stoluri de 10 – 30 indivizi. Este o specie monogamă, perechea menţinându-se pe parcursul unui sezon de 
reproducere; cuplurile se formează primăvara, uneori chiar mai devreme iarna-târziu.  Cuibăresc într-un 
sistem semicolonial, unde, în timpul sezonului de reproducere se grupează 2 - 3 (uneori 9) perechi, 
construindu-şi cuiburile la distanțe de 100 – 400 m în această perioadă manifestând relaţii sociale puternice. 
Ponta care variază între 3 - 7 ouă (în general 4 - 5) este depusă din aprilie - mai până cel târziu în august. 
Puii nidicoli eclozează după 12 – 13 zile, sunt capabili să zboare după 13 – 18 zile, însă continuă să fie hrăniţi 
de ambii părinţi încă 8 – 10 zile după ce au părăsit cuibul. Aceştia devin capabili de reproducere în primăvara 
anului următor.  
Nişa trofică 
Specie principal granivoră, în timpul perioadei de reproducere consumă şi nevertabrate mici pentru a asigura 
cantitatea de protenine necesară creşterii puilor.  
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele deschise şi semideschise din zonele joase până la altitudini mai mari, acolo 
unde habitatul lor tipic (zone deschise cu arbori izolaţi) este prezent. Densitatea perechilor clocitoare variază 
în general între 2-5 perechi/km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele, în special în jurul 
aşezărilor umane şi în zonele agricole, unde terenurile cultivate sunt delimitate de tufărişuri. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 200.000 şi 300.000  de perechi (Munteanu, 2002)  
Ameninţări 
Este o specie granivoră asociată habitatelor deschise cu arbori izolaţi,  tarenurilor agricole şi zonelor 
antropice, din această persepectivă factorii limitativi sunt cei care de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor, 
de modu de utilizare al terenurilor şi de managementul acestora (managementul păşunilor şi fânaţelor – 
eliminarea tufărişurilor). 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Carduelis carduelis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Carduelis chloris 
 
Florinte 
Cod SPA: A363 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

AND VIVESFERRÁNDIZ, C., (2009), 
The nestling diet of 
Greenfinch Carduelis chloris 
in orange groves of eastern 
Spain. Ardeola 56(2), 205-214. 

BRUMM H. (2004). The impact of 
environmental noise on song 
amplitude in a territorial bird. 
Journal of Animal Ecology, 73: 
434 - 440. 

CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 
the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East and 
North Africa. vol. 5. Oxford 
Univ. Press, Oxford. 

GILDELGADO, J.A.,  GUIJARRO, D.,  
MUNTEANU, D (2002): Atlasul păsărilor 

clocitoare din România (ed a 
II-a). Publicaţiile SOR. 

NEWTON, I. (1972). Finches. Collins. 
London. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002). 
Farming and Birds in Europe: 
Common Agricultural Policy 
and Its Implications for Bird 
Conservation. Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998). 
The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. Birdlife 
International, Cambridge, UK. 

Florintele este o specie sedentară, comună în zonele deschise cu arbori şi tufărişuri, parcuri şi grădini. 
Ecologie 
Trăieşte cu precădere în zonele joase, dar, dacă găseşte habitat favorabil poate să urce până la altitudini de 
1400 m. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, fiind observată adesea în perechi, înafara acestui 
sezon devine gregară, când formează stoluri mici, de zeci de indivizi. Este principal monogamă, dar au fost 
observate şi cazuri de poliginie, perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează 
primăvara sau uneori chiar mai devreme. Cuibăresc de cele mai multe ori în perechi solitare dar au fost 
observate cazuri în care 4 - 6 perechi s-au grupat şi au cuibărit într-un sistem semicolonial în care perechile 
vecine manifestă relaţii sociale puternice între ele. Ponta care variază între 3 - 7 ouă (în general 4 - 5) este 
depusă din aprilie - mai până cel târziu în august. Puii nidicoli eclozează după 11 – 15 zile, sunt capabili să 
zboare după 13 – 16 zile, sunt hrăniţi de ambii părinţi încă 14 zile după ce au părăsit cuibul. Aceştia devin 
capabili de reproducere în primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie principal granivoră, consumă seminţe mari de Cruciferae, Polygonaceae, Rosaceae, Compositae, în 
timpul perioadei de reproducere consumă şi nevertabrate mici pentru a asigura cantitatea de proteine 
necesară creşterii puilor. Din bibliografie reiese că 44% din hrană o procură din terenurile agricole, 23% din 
pârloagele lăsate în paragină şi pajişti, 17% din parcuri şi grădini şi 16% din răzoarele terenurilor agricole. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele deschise şi semideschise din zonele joase până la altitudini mai mari, acolo 
unde habitatul lor tipic (zone deschise cu mărăcini şi tufărişuri) este prezent. Densitatea perechilor clocitoare 
variază în general între 1-6 perechi/km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special 
în jurul aşezărilor umane şi în zonele agricole, unde terenurile cultivate sunt delimitate de tufărişuri şi 
mărăcini. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 100.000 şi 200.000  de perechi (Munteanu, 2002). 
Ameninţări 
Este o specie granivoră asociată habitatelor deschise cu arbori izolaţi,  terenurilor agricole şi zonelor 
antropice, din această persepectivă factorii limitativi sunt cei de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor şi de 
modul de utilizare al terenurilor şi de managementul acestora (managementul păşunilor şi fânaţelor – 
eliminarea tufărişurilor). 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Carduelis chloris ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Carduelis spinus 
 
Scatiu 
Cod SPA: A365 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
BRUMM H. (2004). The impact of 

environmental noise on 
song amplitude in a 
territorial bird. Journal of 
Animal Ecology, 73: 434 - 
440. 

CRAMP S. (ED.) (1988).The Birds of 
the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa. vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

NEWTON, I. (1972). Finches. 
Collins. London. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002). 
Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation. Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998). The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994). 
Birds in Europe: Their 
Conservation Status. 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Trăieşte cu precădere în zonele joase, dar, dacă găseşte habitat specific poate să urce până la 2000 m. 
n perioada reproducerii, prefera padurile de conifere. Masculul alege locul unde femela incepe sa construiasca cuibul 
aproape inaccesibil. Cuibul are forma unei cupe, destul de profund si este construit numai de femela. Materialele folosite 
sint ramuri mici, radacini subtiri, pene, par de animale. Ouale sint in numar de 3-5 si sint clocite numai de femela. Puii 
sint alimentati de ambii parinti cc 20 de zile. Dupa perioada napirlirii se aduna in grupuri de minim 10 mai tot timpul in 
cautarea hranei.  
In captivitate este foarte des intilnit in crescatorii.este recomandata o voliera de 1,5x1,5x2m. Inauntru se vor introduce 
citeva ramuri de brad. Fiind o pasare care sufera de caldura este recomandat ca locul volierei sa fie amplasat intr-un loc 
umbros. Cuibul se pozitioneaza sus camuflat intre ramuri. In cele mai multe cazuri masculul nu lasa femela sa cloceasca 
si atunci este indepartat, dar trebuie reintrodus dupa ce au aparut puisorii,c are vor fi inelati in a 6-7 zi cu inel de tip 
A(2,4mm). 
 Ca hrana se poate folosi un amestec pentru canari,fructe si legume tot timpul anului. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, fiind observată adesea în perechi, înafara acestui sezon 
devine gregară, formând stoluri mici, de zeci de indivizi. Este principal monogamă, dar au fost observate şi cazuri de 
poliginie, perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează primăvara sau uneori chiar mai 
devreme. Cuibăresc de cele mai multe ori în perechi solitare dar au fost observate cazuri în care 2 - 12 perechi s-au 
grupat şi au cuibărit într-un sistem semicolonial în care perechile vecine manifestă relaţii sociale puternice între ele. 
Ponta care variază între 4 - 7 ouă (în general 4 - 5), este depusă din aprilie-mai până cel târziu în august. Puii nidicoli 
eclozează după 10 – 14 zile, sunt capabili să zboare după 11 – 13 zile, însă sunt hrăniţi de ambii părinţi încă 14 zile 
după ce au părăsit cuibul. Aceştia devin capabili de reproducere în primăvara anului următor.  
Cantecul sau este variat, foarte frumos, usor nazal, alcatuit din sunete ce se aseamana cu cele emise de flaut sau cu 
un semnal slab de alarma. Atat femela cat si masculul sunt pasari cantatoare, pot fi observate usor datorita trilurilor pe 
care le scot mai ales dimineata si seara, de multe ori aceste pasari canta impreuna, in cor, sau una cate una, pe rand. 
Apelul de imperechere este putin diferit, mai impresionant, alcatuit din triluri rapide si persistente, cu el masculul atrage 
femela cand o curteaza. Zborul este ondulat, lin, la fel ca si al cintezelor din tara noastra. Hrana lor consta din seminte 
de arbori, plante cultivate sau erbacee, boabe de cereale, fructe de padure si completata ocazional cu insecte si larve 
de insecte, mai ales afide, gandaci, muste si gargarite. 
Nişa trofică 
Specie principal granivoră, în timpul perioadei de reproducere consumă şi nevertabrate mici pentru a asigura cantitatea 
de proteine necesară creşterii puilor.  
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele deschise şi semideschise din zonele joase până la altitudini mai mari 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special în jurul 
aşezărilor umane şi în zonele agricole, unde terenurile cultivate sunt delimitate de tufărişuri şi mărăcini. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 100.000 şi 200.000  de perechi (Munteanu, 2002). 
Ameninţări 
Este o specie granivoră asociată habitatelor deschise cu arbori izolaţi,  terenurilor agricole şi zonelor antropice, din 
această persepectivă factorii limitativi sunt cei de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor, de modul de utilizare al 
terenurilor şi de managementul acestora (managementul păşunilor şi fânaţelor – eliminarea tufărişurilor). 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 100, 101, 
102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Fişa speciei 
Charadrius dubius 
 
Prundăraș gulerat mic 
Cod SPA: A136 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie de coastă, poate fi găsită pe ţărmuri întinse şi nisipoase, pe malul apelor curgătoare, încete, sau pe malul 
lacurilor, dar şi în mlaştini, în timpul migraţiei. Vizitator de vară în majoritatea Europei, iernează în Africa 
mediteraneeană şi centrală, la sud de Sahara. Părăseşte locurile de cuibărit între iulie şi septembrie, dar revine în lună 
martie. 

Aspecte comportamentale 
Se hrăneşte în timpul zilei, în zonele mlăştinoase şi ocazional în ape mici. La doi ani atinge maturitatea sexuală. Specia 
este monogama pentru sezonul de împerechere şi uneori legăturile durează câţiva ani. La întoarcerea pe teritoriile de 
cuibărire, masculii creează mici cuiburi pe pământ, iar în timp ce îşi curtează partenera se apleacă în faţa ei şi îşi răsfira 
penele. Femela decide ce cuib va folosi. Perechile se întorc la acelaşi cuib an de an, cuibăresc în perechi, solitare sau 
în grupuri restrânse, îşi apăra teritoriul cu agresivitate. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu insecte, păianjeni, viermi şi alte nevertebrate. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatu speciei este reprezentat de maulrile apelor lin curgătoare sau țărmuri nisipoase de dimensiuni mari. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este mare, 110.000 – 240.000 de perechi. Specia a cunoscut un declin în mai 
multe ţări între 1990 şi 2000, dar populaţia cheie a rămas stabilă în tot acest timp. 

Ameninţări 
Mare parte a zonelor umede folosite de păsări ca habitat se află sub ameninţările poluării, drenajului şi a dezvoltării. 
Specia a beneficiat totuşi de lucrările făcute de oameni, precum rezervoare de apă şi balastiere. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Charadrius dubius ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Charadrius hiaticula 
 
Prundăraș gulerat mare 
Cod SPA: A137 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Se inmulteste pe terenuri nisipoase, albii sau plaje, margini de lac si uneori pe terenuri agricole. Iarna poate fi 
gasit intr-o varietate de zone umede, inclusiv in estuare si mlastini. Adultii sunt gri-maronii pe partea superioara 
si albi pe cea inferioara, cu o dunga neagra peste piept si o masca neagra peste ochi si obraji. Ciocul este 
portocaliu, cu varf negru, iar picioarele sunt de culoare portocaliu deschis. O banda larga peste aripi  este 
vizibila in timpul zborului. Lungimea corpului este de 17-20 cm, anvergura de 35-41 cm, masa corporala medie 
de 64 g.  
Ecologie 
Se inmulteste in nordul Europei. Migreaza spre sud si ierneaza pe coastele Africii si in sudul Europei. Pasarile 
parasesc teritoriul de cuibarire in august-septembrie si revin in anul urmator, in lunile aprilie-mai. Active si in 
timpul zilei si noaptea, se hranesc in camp deschis. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. Masculii 
curteaza femelele cu un zbor special, perechile sunt monogame pe durata sezonului de imperechere, iar uneori 
cuplurile rezista si ani intregi. Cuibul este o zgarietura pe pamant, demarcat cu pietre si vegetatie. Cuibaritul 
are loc de obicei in perechi solitare, desi grupuri de pasari se formeaza atunci cand exista mancare din belsug. 
Pasarile se intorc in aceeasi zona pentru a cuibari in fiecare an si isi apara teritoriul extrem de agresiv.  
Estimare populațională 
Populatia care cuibareste in Europa este mare, 120.000 – 220.000 de perechi. Specia a cunoscut un declin in 
cateva tari in perioada 1990-2000, dar a ramas stabila si a crescut in alte țări. 
Aspecte comportamentale  
Cuibaritul are loc in perioada aprilie-iunie, in functie de areal. Ambii parinti clocesc trei-patru oua de 
dimensiunea de 35x26 mm, timp de 23-35 de zile, apoi au grija de pui inca 22-26 de zile mai tarziu, cand 
acestia pot zbura. Scot doua randuri de pui pe an..  
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, pesti mici si  broaste  
Nişă spaţială 
Zone umede 
Amenințări 
Poluare 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Charadrius hiaticula ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Chlidonias hybridus 
 
Chirighiță cu obraz alb 
Cod SPA: A196 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Această specie este răspândită insular la nivel european, ocupând în special zonele sudice, estice şi centrale, 
precum şi zone din sudul Asiei, sudul şi estul Africii. 
Ecologie 
Bazine acvatice dulci eutrofe (naturale sau amenjate pentru piscicultură), cu vegetașie palustră abundentă și 
variată (inclusiv plante submerse cu frunze flotante: Nymphaea, Trapa - care deseori constituie suport pentru 
cuiburi), dar și cu suprafețe largi de apă liberă și relativ adâncă; cuibărește de asemenea pe mlaștini cu 
suprafețe mici de apă, precum și pe lacuri salmastre, pe plaje nisipoase.se hrănște în locuri cu ape deschise, 
iar uneori  și în medii terestre, survolând pajiștile și culturile agricole. În migrație este prezentă și pe lacuri dulci 
sau salmastre care au întinderi mari de apă liberă, păsările poposind pe țărmuri, insule, diguri etc. 
In perioada 1930-1970, populaţiile acestei specii au cunoscut un declin semnificativ. Insă în ultima perioadă, în 
special în zonele nordice şi vestice ale arealului său, au fost observate revigorări (semnificative) ale populaţiilor.  
Aspecte comportamentale 
Preferă regiunile cu climat mediteranean şi stepic, apărând în regiunea continentală în zonele cu climat 
temperat. Populaţiile europene sunt în cea mai mare parte migratoare, foarte puţine exemplare iernând în sudul 
Franţei şi Spania. 
Cu toate acestea, dat fiind comportamentul oportunistic de cuibărire (spre exemplu în Italia cuibăreşte exclusiv 
în habitate artificiale cum ar fi orezăriile, pescăriile, iazurile piscicole, etc.), au fost semnalate fluctuaţii 
importante ale numărului de indivizi aparţinând acestei specii. 
Nişa trofică 
Această specie se hrănește cu peștișori sau alevini pe care îi pescuiește prin plonjoane şi schimbări bruşte de 
direcţie de la circa 5 m inaltime. Planeaza pe loc, fluturandu-si aripile in urmarirea prazii. 
Nişă spaţială 
Habitatele primare sunt reprezentate de ape dulci, stagnante sau slab curgătoare, cu vegetaţie luxuriantă, 
bogată. In afara habitatelor naturale, cuibăreşte în orezării sau amenajări piscicole cu vegetaţie hidrofilă 
emersă. 
Modelare nişă ecologică 
Preferă regiunile cu climat mediteranean şi stepic, apărând în regiunea continentală în zonele cu climat 
temperat. 
Estimare populaţională 
Populaţia europeană este relativ mică şi este cuprinsă între 42 000 – 87 000 perechi. Un declin moderat, s-a manifestat 
în perioada anilor 1970 – 1990. Deşi populaţia s-a menţinut stabilă în perioada 1990 – 2000, nu s-au refăcut efectivele 
ce existau, înaintea declinului înregistrat. Efective importante sunt în Rusia. Alte ţări cu efective importante sunt: 
Spania, Azerbaijan, Ucraina şi Turcia. 

Ameninţări 
Degradarea habitatelor și folosirea pe scară largă a pesticidelor sunt principalele pericole pentru specie. 
Reducerea pesticidelor folosite în agricultură și un management prietenos al pajiștilor, cu păstrarea rariștilor 
contribuie la conservarea speciei. 
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Chlidonias hybridus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Chlidonias leucopterus 
 
Chirigița cu aripi albe 
Cod SPA: A198 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Cuibareste in mlastini de apa dulce si pe lacuri. Iarna poate fi gasita pe coaste stancoase, lacuri, rauri, lagune 
si mlastini. Penajul nuptial este distinctiv, cap, gat, piept si abdomen negre in contrast cu tartita si coada albe 
si partea superioara a aripii gri. Ciocul este rosu si negru, iar picioarele sunt rosii. Iarna, mare parte din penajul 
negru este inlocuit de alb sau gri, cu crestet alb si negru, si frunte alba. Masculul seamana foarte bine cu 
femela. Lungimea corpului este de 21-23 cm, anvergura aripilor de 63-67 cm, media masei corporale de 63 de 
grame. Se hraneste cu insecte, pesti mici si  broaste. In salbaticie, durata medie de viata este necunoscuta, 
dar unele specii pot trai pana la 20 de ani.  
Ecologie 
Vizitator de vara in toata Europa de est. Majoritatea migreaza in Africa subsahariana pentru iarna, dar unele 
pasari ajung si pana in Asia si Australia. Soseste pe terenurile de cuibarire in aprilie si pleaca in perioada iunie-
august. Specie diurna, se hraneste cu ajutorul ciocului, preia prada de la suprafata apei, in loc sa se scufunde. 
La doi ani atinge maturitatea sexuala. Ca majoritatea chirighitelor, ritualul nuptial are manifestari terestre si 
aeriene, iar masculul hraneste femela. Perechile monogame formeaza legaturi de un sezon si cuibaresc in 
colonii mici, de pana la 100 de perechi, in care cuiburile sunt asezate la distanta mare unul de altul. Cuib in 
forma de cupa, pe o gramajoara de vegetatie, cel mai adesea fiind construit pe vegetatie plutitoare. 
Estimare populațională 
Populatia care cuibareste in Europa este relativ mare, 74.000 – 210.000 de perechi. In urma cresterii din 
perioada 1970-1990, mai multe populatii au descrescut in perioada 1990-2000. 
Aspecte comportamentale  
Doua – trei oua, cu marimea de 35x26 mm, sunt depuse incepand cu luna aprilie. Cei doi parinti clocesc pe 
rand, timp de 18-22 de zile. Puii parasesc cuibul la 24-25 de zile de la eclozare. Un singur rand de pui pe an.  
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, pesti mici si  broaste  
Nişă spaţială 
Zone umede 
Amenințări 
Poluare 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Chlidonias leucopterus  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Chlidonias niger 
 
Chirighiță 
Cod SPA: A197 
 

Alte referinţe bibliografice relevante: 
CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds 

of the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MARCHANT, J.H. & HYDE, P.A. 
(1980): ,,Aspects of the 
distribution of riparian 
birds on waterways in 
Britain and Ireland”. Bird 
Study, 27, 183-202. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România(ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998): ,,The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status: 
Birdlife International”, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Chirighita neagra, caracteristica zonelor umede de apa dulce si salmastre, bogate in vegetatie, in perioada 
cuibaritului si zonelor de coasta, golfurilor si lagunelor cu apa sarata, in perioada iernarii. Este o specie 
prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Planeaza pe loc, fluturandu-si aripile in urmarirea 
prazii. Pentru a se hrani, isi prinde prada de la suprafata apei, sau insecte in zbor si foarte rar se scufunda. 
De obicei se hraneste la o distanta de pana la 2 - 5 km de colonie. Zboara cu o viteza medie de 34 km/h. 
Evita pentru cuibarit zonele umede, cu o suprafata mai mica de 4 ha. Longevitatea cunoscuta, de pana la 21 
de ani. Cuibareste in colonii mici, asezate pe vegetatie acvatica, in zone cu apa avand adancime mica (1- 2 
m). Cuibul este alcatuit din resturi vegetale si la construirea lor participa ambii parteneri. Ierneaza in Africa. 
Aspecte comportamentale 
Preferă regiunile cu climat mediteranean şi stepic, apărând în regiunea continentală în zonele cu climat 
temperat. Populaţiile europene sunt în cea mai mare parte migratoare, foarte puţine exemplare iernând în 
sudul Franţei şi Spania. 
Cu toate acestea, dat fiind comportamentul oportunistic de cuibărire (spre exemplu în Italia cuibăreşte 
exclusiv în habitate artificiale cum ar fi orezăriile, pescăriile, iazurile piscicole, etc.), au fost semnalate 
fluctuaţii importante ale numărului de indivizi aparţinând acestei specii. 
Nişa trofică 
Această specie se hrănește cu peștișori sau alevini pe care îi pescuiește prin plonjoane şi schimbări bruşte 
de direcţie de la circa 5 m înălțime. Planeaza pe loc, fluturandu-si aripile in urmarirea prazii. 
Nişă spaţială 
Habitatele primare sunt reprezentate de ape dulci, stagnante sau slab curgătoare, cu vegetaţie luxuriantă, 
bogată. In afara habitatelor naturale, cuibăreşte în orezării sau amenajări piscicole cu vegetaţie hidrofilă 
emersă. 
Modelare nişă ecologică 
Preferă regiunile cu climat mediteranean şi stepic, apărând în regiunea continentală în zonele cu climat 
temperat. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana este relativ mare si este cuprinsa intre 83 000 – 170 000 perechi. Un declin moderat s-a 
manifestat in perioada anilor 1970 – 1990. Efectivele au scazut in cele mai multe tari in perioada 1990 – 
2000, fara a se cunoaste tendinta in Rusia. Cele mai mari efective sunt in Rusia, Ucraina si Belarus. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor și folosirea pe scară largă a pesticidelor sunt principalele pericole pentru specie. 
Reducerea pesticidelor folosite în agricultură și un management prietenos al pajiștilor, cu păstrarea rariștilor 
contribuie la conservarea speciei. 
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Chlidonias niger ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Ciconia ciconia 
 
Barza albă 
Cod SPA: A031 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

***, (2004): ,,Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, 374 p. 

 

 
 

 

Este o specie  destul de frecventă în România, rămânând extrem de vizibilă datorită capacităţii sale de a 
accepta prezenţa omului în imediata proximitate a zonelor de cuibărire şi hrănire. 
Ecologie 
Cuibăreşte adeseori pe stâlpii de electricitate (medie tensiune), hornurile caselor, coama unor anexe 
gospodăreşti, mai rar în arbori (de regulă frasini – Fraxinus excelsior). Acceptă uşor platforme de cuibărire 
montate pe diverse structuri artificiale. 
Cartierele de hrănire se regăsesc de-a lungul luncilor, a pajiştilor umede, apărând în număr mare în zonele de 
mirişti proaspăt recoltate, fânaţe proaspăt cosite sau tarlale proaspăt arate, în căutarea insectelor şi a 
vertebratelor mici cu care se hrăneşte. 
După un episod de declin în zona Peninsulei Balcanice şi a Europei Centrale, a urmat o perioadă de 
revigorare ca urmare a îmbunătăţirii condiţiilor de habitat şi a statutului de conservare, abandonul (temporar) 
al amendamentelor din agricultură, la care se adaugă o toleranţă crescută a populaţiei. 
În migraţie utilizează curenţii ascendenţi, ajungând astfel la plafoane de zbor înalte. Marea majoriotate a 
populaţiilor Europene se regăsesc în jumătatea nord-estică, de unde migrează spre sud utilizând culoarul de 
la vest de Marea Neagră. 
Aspecte comportamentale 
Migraţia acestei specii se realizează pe timpul zilei când utilizează curenţii ascendenţi pentru a îşi menţine un 
plafon înalt de zbor. De regulă utilizează coridorul de migraţie Est-European, un număr mare putând fi 
observat în zona Dobrogei, prezenţa acesteia în zona culoarului ce se desfăşoară pe la vestul României fiind 
mai rară. 
Nişa trofică 
Se hrăneşte cu peşti, amfibieni, reptile, larve, insecte (în special ortoptere), dar şi micromamifere. 
Nişă spaţială 
Specia utilizează ca şi cartiere de cuibărire în special zonele rurale, unde cuibăreşte pe stâlpi de medie 
tensiune, hornuri, coame de acoperişuri, mai rar în arbori (în special frasini). Cartierele de hrănire sunt de 
regulă situate în zone umede, dar şi pajişti sau chiar mirişti. 
Modelare nişă ecologică 
Zone rurale, unde se regăsesc în vecinătate zone ierboase deschise, pajişti cu exces de umiditate, zone 
umede. 
Estimare populaţională 
În România, populaţia este estimată la 4.000-6.000 perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ciconia ciconia ca urmare a implementării proiectului 
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Fişa speciei 
Ciconia nigra 
 
Barza neagră 
Cod SPA: A030 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004): ,,Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, 374 p. 

 

Barza neagră ocupă un areal vast, fiind distribuită în zonele împădurite din regiunile cu un climat Boreal 
moderat şi până în pădurile temperate (calde), ocupând o zonă geografică cuprinsă între 30 şi 61O lat. 
nordică. 
Cu excepţia unor populaţii sedentare din Bulgaria şi Spania, toate populaţiile migrează spre cartierele de 
iernare africane (sub-sahariene sau vest-africane), în stoluri mai reduse numeric decât cele ale berzei albe 
(câţiva indivizi) utilizând culoarele de migraţie din zona Gibraltarului, respectiv pe la vestul Mării Negre - 
Munţii Sinai, mai rar traversând direct Mediterana pe deasupra Siciliei sau Maltei. 
Ecologie 
Habitatul de cuibărire preferat al acestei specii este constituit din păduri greu accesibile, ferite de impactul 
antropic, cuibul fiind construit în arbori bătrâni, mai rar pe stânci. 
Densităţile perechilor cuibăritoare sunt foarte scăzute, fiind cuprinse între 0,2 şi 1,7 pc/100km2 de pădure 
naturală (nedisturbată, compactă).  
Se hrăneşte în zonele deschise, lunci de râuri, poieni, pajişti umede, versanţi abrupţi din proximitatea zonelor 
de cuibărire. 
Migraţia acestei specii se realizează la altitudini mari, pe timpul zilei, fiind utilizaţi curenţii ascendenţi. 
Populaţia clocitoare este afectată de restrângerea habitatului favorabil pentru cuibărire, de extragerea 
selectivă a arborilor bătrâni din interiorul pădurilor, deranjul permanent al habitatelor naturale, afectarea 
cursurilor de apă şi pauperizarea faunei piscicole asociate cursurilor de ape. 
Cu toate acestea se observă o revigorare a populaţiei ca urmare a dobândirii unor noi teritorii nordice de 
cuibărire, dar şi a măsurilor de conservare implementate în state din centrul Europei. 
Aspecte comportamentale 
Migraţia acestei specii se realizează pe timpul zilei când utilizează curenţii ascendenţi pentru a îşi menţine un 
plafon înalt de zbor. De regulă utilizează coridorul de migraţie Est-European, un număr mare putând fi 
observat în zona Dobrogei, prezenţa acesteia în zona culoarului ce se desfăşoară pe la vestul României fiind 
mai rară. 
Nişa trofică 
Se hrăneşte cu peşti, amfibieni, reptile, larve, insecte (în special ortoptere), dar şi micromamifere. 
Nişă spaţială 
Barza neară cuibăreşte în arbori seculari din păduri compacte, adânci, puţin disturbate, traversate de lunci 
sau cu luminişuri largi de unde îşi poate procura hrana. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu masive forestiere cât mai puţin deranjate având în apropiere lunci puţin afectate de păşunat sau alte 
activităţi antropice. 
Estimare populaţională 
În România, populaţia este estimată la 60-120 perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
 

 
 

Zonele de afectare potențială a speciei Ciconia nigra ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Circaetus gallicus 
 
Şerpar 
Cod SPA: A080 
 

Alte referinţe bibliografice relevante: 
BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): ,,Cartea 

Roşie a Vertebratelor din 
România", MNIN ”Gr. Antipa”, 
Bucureşti 

 
 

Arealul speciei ocupǎ sudul şi estul Europei, nord-estul Africii, Caucaz, Orientul Mijlociu, Asia Centralǎşi sud-
vestul Siberiei. Este o specie migratoare a cărei cartiere de iernare se regǎsesc în savanele africane de la 
sud de Sahara cu arbori de Acacia. 
Ecologie 
Habitatele preferate sunt cele cu un climat cald şi uscat, unde specia îşi regăseşte sursa troficǎ din 
abundenţă, constând în special din specii de şerpi şi şopârle. Din punct de vedere altitudinal, specia ocupă 
etajele de la câmpie şi până în zonele alpine (2000m), peste tot unde sunt întrunite condiţiile de habitat 
(deschis şi uscat). 
Pentru cuibărit îşi alege zone mozaicate, unde arboretele alternează cu habitatele deschise. Cuibul este 
amplasat în arborii înalţi. Teritoriile de vânătoare se suprapun biomurilor de stâncării, pante însorite şi uscate, 
pajişti uscate presărate cu tufărişuri, pajişti nisipoase, terenuri înţelenite, abandonate sau margini de agro-
ecosisteme. 
În Europa estică, specia este cu precădere asociată zonele stepice şi silvostepice. Densităţile populaţionale 
maximale se regăsesc în unele zone din Grecia unde se ajunge la 15,7p/km2. Distanţa minimă dintre cuiburile 
active este de cel puţin 6km în linie dreaptă. 
La ora actuală se observă menţinerea unei tendinţe în declin a populaţiilor atât la nivel european cât şi la nivel 
naţional. Se pare că una din cauze o reprezintă abandonarea utilizării tradiţionale a păşunilor prin trecerea la 
sistemul de stabulaţie închisă şi recoltarea mecanizată a materialului furajer ce a condus la afectarea 
semnificativă a herpetofaunei. 
În România această specie nu a fost niciodată una frecvent întâlnită, devenind în actual, o prezenţă rară, 
chiar sporadică. Se pare că frecvenţa cea mai mare o are în zona Dobrogei. 
În cazul acestei specii, au fost raportate numeroase cazuri de electrocutare la nivelul liniilor de medie 
tensiune. 
Aspecte comportamentale 
Vânează specii de reptile în special, în zona versanţilor, grohotişelor, lapiezurilor, urmărindu-şi prada de la 
înălţimea zborului planat cu care survolează teritoriile de vânătoare. 
Nişa trofică 
Se hrăneşte de regulă cu specii de herpetofaună, dar şi cu mamifere mici (rozǎtoare). 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitate mozaicate, cu trupuri de pădure, în alternanţă cu pajişti şi stâncării 
accidentate, grohotişuri, lapiezuri.  
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere  a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele carstice  
Estimare populaţională 
Efectivul estimat la nivel naţional este de 300-700 perechi. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 
623, 624, 626, 701, 703, 710, 730, 740, 962. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Circaetus gallicus ca urmare a implementării proiectului 
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Fişa speciei 
Circus aeruginosus 
 
Erete de stuf 
Cod SPA: A081 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., 

Mustoe S.H., 2000, Bird 
Census Techniques – second 
edition, Academic Press, 
London, 302 p.; 

Munteanu D., 2009, Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

*, 2004, Birds in Europe: 
Population Estimates, Trends 
and Conservation Status, 
BirdLife International, 374 p. 

Directive  2009/147/EC  of  the  
European  Parliament  and  of  
the  Council of  30  November  
2009 on  the  conservation  of  
wild  bird 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 
20/06/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei 
sălbatice 

Legea nr. 13 din 11 martie 1993 
pentru aderarea Romaniei la 
Conventia privind conservarea 
vietii salbatice si a habitatelor 
naturale din Europa, adoptata 
la Berna la 19 septembrie 1979 

Legea 197 din 2 iulie 2007 pentru 
modificarea si completarea 
Legii vanatorii si a protectiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006  

 
 

Ecologie 
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) este specie interes comunitar, fiind inclusă pe anexa I a Directivei 
Păsări necesitând măsuri de conservare specială privind habitatul, precum şi evaluare şi monitorizare. De 
asemenea, este inclusă în anexa 3 a OUG 57/2007 – specii de plante şi de animale a căror conservare 
necesită desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică. Pasăre 
masivă, de culoare ruginie. Masculul cu gri-argintiu pe aripi şi coadă. Femela şi juvenilul maro închis cu 
porţiuni alb-gălbui, respectiv galben-ruginii. 
Este o specie prezentă în cea mai mare parte a teritoriului european și este o specie caracteristică zonelor 
umede cu stuf abundent. 
Aspecte comportamentale 
Oaspete de vară. Cuibăreşte în stuf sau vegetaţie acvatică deasă. Depune 3-8 ouă la care perioada de 
incubaţie este de 31-38 de zile. Puii părăsesc cuibul dupa 30-40 de zile. 
Nişă trofică 
Se hrăneşte cu păsări şi mamifere mici.  
Nişă spaţială 
Habitatele specifice eretelui de stuf sunt reprezentate de zone inundabile, mlăştinoase, acoperite de stuf. Mai 
poate fi întâlnit pe câmpii umede de-a lungul cursurilor de apă. 
Modelare nişă ecologică 
Mlaştini. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana a speciei este relativ mica si cuprinsa intre 93.000 – 140.000 perechi. A crescut in 
perioada 1970 – 1990. Desi in perioada 1990 – 2000 a inregistrat un declin in sud - estul Europei, in restul 
continentului s-a mentinut stabila si a crescut in Ucraina si Rusia, inregistrand pe ansamblu o crestere. Cele 
mai mari efective sunt in Rusia, Ucraina, Polonia si Belarus. 
Ameninţări 
Principala ameninţare este reprezentată de restrângerea habitatelor specifice. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Circus aeruginosus  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Circus cyaneus 

 
Erete vânăt 

Cod SPA: A082 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D. (2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004): „Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

 

Arealul acestei specii se întinde din Irlanda şi pânăîn Peninsula Kamtchatka şi regiunea Sakhalin. Din Europa lipseşte 
ca specie cuibăritoare din regiunea Balcanilor, Italia, Elveţia şi Austria.  
Masculul este destul de caracteristic, cu târtiţa de un alb pur şi forma tipică a petei negre de la vârful aripii. Femela şi 
juvenilii maronii cu târtiţa albă. Remigele 2-5 formează vârful aripii. 
Ecologie 
Cuibăreşte într-o multitudine de habitate deschise, cu vegetaţie joasă, fiind regăsit în zone stepice, cu tufărişuri 
mărunte, zone umede, poieni, terenuri cultivate, dar şi în plantaţii tinere forestiere. 
Populaţiile din N şi NE Europei sunt migratoare, iernând în vestul sau sudul Europei. 
În regiunile din centrul şi estul  Europei distribuţia acestei specii nu este foarte regulată. 
Recent s-a pus în evidenţă o tendinţă descrescătoare a populaţiilor acestei specii, chiar şi în zonele cu populaţii 
puternice din Rusia. Declinul sever al acestei specii (peste 50% din efective) a fost pus în evidenţăîn Germania, 
Portugalia, Letonia şi Ucraina, ajungând în unele cazuri sub 20p. 
Cauzele acestui declin nu sunt pe deplin cunoscute, însă se pare că sunt în relaţie cu distrugerea habitatelor, în special 
a celor de zone umede, împădurirea acestora sau intensificarea practicilor agricole. Situaţia este contrastantă în 
Franţa, unde se pare că specia a ajuns să îşi extindă arealul până spre zonele nordice şi nord-vestice, în paralel cu o 
creştere a efectivelor. O situaţie similară a fost întâlnităîn Olanda unde de la un număr de mai puţin de 20p în anii 1950, 
în anii 1990 s-a ajuns la un efectiv de peste 100p. Se pare că specia a profitat de pe urma împăduririlor extensive. Se 
pare că un alt factor al declinului îl constituie şi persecuţia direcţionată în unele zone. 
Aspecte comportamentale 
Această specie poate fi atât monogamă cât și poligamă. Cuibăresc pe pământ, aproape în totdeauna în zone deschise. 
Depun 4-6 ouă a căror incubatie durează 30-32 de zile. Întoată această perioadă femela este hrănită de către mascul. 
Puii părăsesc cuibul dupa aproximativ 35 de zile în zboruri scurte, dar un părăsesc zona şi menţin relaţii cu părinţii. 
Nişă trofică 
Hrana este compusă din mamifere mici şi păsări, eventual insecte. 
Nişă spaţială 
Preferă zonele deschise, umede, mlaştinoase, pădurile tinere de conifere şi zonele ripariene. 
Modelare nişă ecologică 
Mlaştini, păduri de conifere. 
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 audus la scăderea biodiversităţii.  
Factorii ce influenţează scăderea populatiilor de micromamifere din habitatele specifice de iernat ale eretelu ivânăt. 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 623, 624, 
626, 701, 703, 710, 730, 740, 962. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Circus cyaneus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Coccothraustes 
coccothraustes 
 
Botgros 
Cod SPA: A373 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MOUNTFORT G, (1956): ,,The territorial 
behaviour of the Hawfinch 
Coccothraustes 
coccothraustes.” Ibis, Volume 98, 
Issue 3, pages 490–495. 

R. M. FULLER, B. J. DEVEREUX, S. GILLINGS 

AND G. S. AMABLE, (2005): ,,Indices 
of bird-habitat preference from 
field surveys of birds and remote 
sensing of land cover: a study of 
south-eastern England with 
wider implications for 
conservation and biodiversity 
assessment.” J Global Ecology 
and Biogeography, Volume 14, 
Issue 3, 223–239, 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

NEWTON, I. (1972): ,,Finches.” Collins. 
London. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in Europe: 
Common Agricultural Policy and 
Its Implications for Bird 
Conservation.” Academic Press, 
London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition.” Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status.” Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este specie sedentară, comună în pădurile cu frunze căzătoare, de amestec cu subarboret bogat. 
Ecologie 
Trăieşte cu precădere în jurul pădurilor cu frunze căzătoare însă este atras şi de livezile cu cireşi unde se 
hrăneşte cu seminţele acestora, pe care le sparge cu ciocul său puternic. În general, în funcţie de altitudine, 
este întâlnit de la 300 – 1300 m, dar, dacă găseşte habitat specific poate să urce până la 2000 m. Cu toate că 
este o specie destul de comună, este greu de observat şi reperat datorită faptului că îşi petrece majoritatea 
timpului în coronamentul copacilor  sperioasă şi tăcută.  
Condiţiile particulare de mediu, cu o prezenţă extinsă a plantaţiilor de cireşi sau a cireşilor sporadici,  prezenţi 
în zona Geoparcului, conduc la o relevanţă şi o favorabilitate particulară pentru populaţiile acestei specii. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, cuibăreşte solitar, şi doar în puţine situaţii, atunci 
când habitatul este foarte favorabil poate cuibării în grupuri mici. Este observată adesea în perechi,  de la 
sfârşitul lui iulie devine gregară şi formează stoluri mici. Este principal monogamă, perechea se menţine pe 
parcursul unui sezon de reproducere, se formează primăvara sau uneori chiar mai devreme.  Cuibăresc de 
cele mai multe ori în perechi solitare dar au fost observate cazuri în care de exemplu 5 perechi s-au grupat şi 
au cuibărit  într-un sistem semicolonial (la aproximativ 27 m distanţă între cuiburi). Ponta care variază între 2 - 
7 ouă (în general 4- 5) este depusă în perioada aprilie - iunie. Puii nidicoli eclozează după 11 – 13 zile, sunt 
capabili să zboare după 13 – 15 zile, sunt hrăniţi de ambii părinţi încă 15 zile după ce au părăsit cuibul. 
Aceştia devin capabili de reproducere în primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie principal seminivoră, în timpul perioadei de reproducere consumă şi nevertabrate mici pentru a 
asigura cantitatea de protenine necesară creşterii puilor. Din bibliografie reiese că preferă sâmburii de cireş 
dar se hrăneşte şi cu seminţe de ulm, carpen şi paltin. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele închise şi semideschise din zonele colinare până la altitudini mai mari, 
acolo unde habitatul lor tipic (păduri de amestec) este prezent. O pereche solitară apără un teritoriu relativ 
circular situat în jurul cuibului şi având o suprafaţă de aproximativ 2000 m2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special 
în cadrul pădurilor de amestec şi în imediata apropiere a acestora. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 50.000 şi 100.000  de perechi (Munteanu, 2002). 
Ameninţări 
Este o specie granivoră  asociată pădurilor de amestec şi zonelor antropice, din această persepectivă factorii 
limitativi sunt cei care ţin de managementul forestier.  
Categorii de impact: 110, 151, 165, 164, 167, 400, 401, 403, 710. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ciconia nigra ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Columba oenas 
 
Porumbel gulerat 
Cod SPA: A212 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Poate fi gasit in zone cu arbori, parcuri si gradini, ba chiar si in centrul oraselor. Se hraneste pe pajisti si pe 
suprafete agricole. Este mai mare decat porumbelul domestic salbaticit si mult mai usor de identificat dupa 
petele albe, verzi si purpurii de pe gat. Masculul si femela seamana foarte bine, au pieptul rozaliu, spatele gri, 
cioc si picioare roz. Ochii sunt de culoare galben deschis. Lungimea corpului ajunge la 38-43 cm, anvergura 
de 68-77 cm, o masa corporaala medie de 450 g. Se hraneste cu seminte, grane, nevertebrate si resturi 
menajere. In salbaticie, durata de viata este de trei ani.  
Aspecte comportamentale  
Cuibareste in toata Europa. Populatiile din nordul extrem si din partile estice migreaza spre sud si sud-vest, 
pentru iarna, ca sa evite gerul. Este o specie sedentara in sudul si in vestul Europei. Gregar, se gaseste deseori 
in stoluri foarte mari, dar nu in timpul sezonului de imperechere. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. 
In ritualul nuptial, masculul merge tantos, isi umfla gatul, tine aripile jos si tine coada in forma de evantai. Dupa 
acestea, urmeaza un zbor in care produce sunete asemanatoare aplauzelor cu aripile, zboara cat poate de 
sus, apoi planeaza spre pamant. Masculul strange materialul de constructie pentru cuib, iar femela il 
construieste un cuib murdar, din crengute, ierburi si frunze. Specie monogama. 
Populatia care cuibareste in Europa este cifrata la 9-17 milioane de perechi, ceea ce constituie peste 75% din 
populatia care cuibareste la nivel mondial. Populatiile cheie s-au marit in perioada 1990-2000.  
Sezonul de imperechere incepe in luna aprilie, cand sunt depuse doua oua pe care parintii le vor cloci cu 
randul, timp de 17 zile. Marimea medie a unui ou este de 41x29 mm. Parintii isi hranesc puii apoi cu “lapte de 
porumbel”, alimente regurgitate din gusa. Puii parasesc cuibul la 29-35 de zile dupa ce au iesit din ou, uneori 
si mai devreme, daca le este deranjat cuibul. Uneori, pasarile scot si doua randuri de pui pe an. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu seminte, grane, nevertebrate si resturi menajere  
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, arborete, livezi 
Amenințări 
Populatia a crescut din 1970, in urma expansiunii agriculturii, care le-a asigurat teritorii de hrana din belsug. 
Specia poate fi un daunator pentru culturile agricole, iar fermierii sunt incurajati sa gaseasca solutii care sa nu 
distruga populatiile de pasari. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Coluba oenas ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Columba palumbus 
 
Porumbelul gulerat 
Cod SPA: A208 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibăreşte în toată Europa. Populaţiile din nordul extrem şi din părţile estice migrează spre sud şi sud-vest, pentru iarnă,  
pentru a evita gerul.  

Aspecte comportamentale 
Este o specie sedentară în sudul şi în vestul Europei. Specie gregaă, se găseşte deseori în stoluri foarte mari, dar nu în 
timpul sezonului de împerechere. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de un an. În ritualul nupţial, masculul merge 
ţanţoş, îşi umflă gâtul, ţine aripile jos şi ţine coada în formă de evantai. După acestea, urmează un zbor în care produce 
sunete asemănătoare aplauzelor cu aripile, zboară cât poate de sus, apoi planează spre pământ. Masculul strânge 
materialul de construcţie pentru cuib, iar femela îl construieşte un cuib murdar, din crenguţe, ierburi şi frunze. Specie 
monogamă. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu seminţe, grâne, nevertebrate şi resturi menajere. 

Modelare nişă ecologică 
Această specie poate fii întâlnită în zone cu arbori, parcuri şi grădini, chiar şi în centrul oraşelor, de asemenea în pajişti 
şi pe suprafeţe agricole. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este cifrată la 9-17 milioane de perechi, ceea ce constituie peste 75% din populaţia 
care cuibăreşte la nivel mondial. Populaţiile cheie s-au mărit în perioada 1990-2000. 

Ameninţări 
Populaţia a crescut din 1970, în urma expansiunii agriculturii, care le-a asigurat teritorii de hrană din belşug. Specia 
poate fi un dăunător pentru culturile agricole, iar fermierii sunt încurajaţi să găsească soluţii care să nu distrugă 
populaţiile de păsări.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Columba palumbus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Coracias garrulus 
 
Dumbrăveanca 
Cod SPA: A231 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994):,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status:. Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Dumbrăveanca este caracteristică zonelor uscate, călduroase, reprezentate de pădurile rare de luncă din preajma 
pajiștilor. Are dimensiuni similare stâncutei (Corvus monedula). Lungimea corpului este de 29 – 32 cm și cu o greutate 
de 127 – 160 g. Anvergura aripilor este de circa 52 – 57 cm. Adulții au infățișare similară. Penajul este uluitor, fiind de 
un albastru azuriu ce acoperă capul, gâtul și pieptul, iar spatele este maroniu – ruginiu. Longevitatea cunoscută este de 
9 ani. 
Ecologie 
Este o specie prezentă în sudul și estul Europei. Sunt gălăgioase și fiecare pereche își apără teritoriul. Este foarte 
sensibilă la modificările de folosire a terenurilor, fiind considerată un bioindicator pentru habitatele mozaicate. Vânează 
pândind perioade lungi, de pe crengi și fire electrice. Ritualul nupțial cuprinde răsuciri și plonjări rapide. Iernează în 
Africa și străbate peste 10 000 km între teritoriile de cuibărit și cele de iernare. O coliziune cu un avion a fost 
înregistrată deasupra Mării Arabiei. 
Aspecte comportamentale 
Este monogamă și cuibărește în scorburile arborilor bătrâni. Sosește din cartierele de iernare, în a doua parte a lunii 
aprilie. Femela depune în mod obișnuit 3 – 6 ouă, în a doua parte a lunii mai. Incubația durează în jur de 17 – 19 zile și 
este asigurată în cea mai mare parte de către femelă. Puii sunt golași și orbi după eclozare, însă cresc repede și ajung 
zburători dupa 25 – 30 zile. Sunt ingrijiți de părinți încă trei – patru săptămâni. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu rozătoare, broaște, șopârle, șerpi, păsări și insecte. 
Nişă spaţială 
Caracteristică terenurilor deschise de la altitudini joase, mai ales silvostepă, precum și peisaje de cultură (fânațe, 
pârloage, culturi agricole) pe care se află diseminate dumbrăvi, pâlcuri de arbori, perdele de arbori, perdele forestiere, 
arbori izolați, plantații de foioase, arbori disperși, grădini mari, zăvoaie cu sălcii bătrâne și plopi sau (local) râpe înalte 
de pământ sau abrupturi stâncoase. 
Modelare nişă ecologică 
Zonele de câmpie și de dealuri joase de la exteriorul Carpaților și din câmpia de Vest, mai ales în ținuturile slab 
împădurite și aride; munții Măcin. Nu cuibărește în Transilvania, unde apare rareori doar în pasaj. 
Estimare populaţională 
Populația europeană este relativ mică și cuprinsă între 53000 – 110000 perechi. A înregistrat un declin moderat în 
perioada 1970 – 1990. Această tendință s-a accelerat în perioada 1990 – 2000, ceea ce a dus la declinul populației. 
Efective mari sunt în Turcia și Rusia. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor și reducerea locurilor de cuibărit, vânătoarea ilegală în țările mediteraneene și în Oman, 
folosirea largă a pesticidelor sunt principalele pericole pentru specie. Implicarea fermierilor în protejarea acestei specii 
prin dezvoltarea de măsuri agro-mediu și amplasarea de cuiburi artificiale sunt prioritare.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Coracias garrulus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Coturnix coturnix 
 
Prepeliță 
Cod SPA: A113 
 
 
Alte referinte bibliografice 
relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Prepeliţa trăieşte în ţinuturile cultivate sau pe pajiştile care îi pot oferi adăpost, suficient de înalte pentru a se ascunde, 
dar rareori mai înalte de 1 metru. Este foarte greu de observat şi de cele mai multe ori este mai degrabă auzită, decât 
văzută.  

Aspecte comportamentale 
În timpul verii, este un oaspete larg răspândit în multe ţări din Europa, iar în timpul iernii la sud de Sahara. Ţipătul ei 
este auzit dimineaţa şi seara, în general, deşi uneori poate fi activa şi noaptea. Curând după ce soseşte în zona de 
împerechere, masculul începe să scoată ţipete puternice pentru a atrage femelă. Atunci când aceasta se apropie, 
masculul începe să o curteze prin rotire în jurul ei, oferindu-i mâncare. Cuibul este o gropiţă în sol căptuşită de femelă 
cu iarbă. Masculul poate să se împerecheze cu mai multe femele într-un sezon de reproducere. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu seminţe şi insecte la nivelul solului. 

Modelare nişă ecologică 
Această specie poate fii întâlnită în zone de pajiști cu vegetație suficient de înaltă în care specia să se poată ascunde, 
dar să nu fie mai înaltă de 1 m. 

Estimare populațională 
Populaţia de prepeliţe la nivelul Europei este foarte mare,  2.800.000-4.700.000 de perechi. Între anii 1970-1990 specia 
a fost în declin în Europa Centrală şi de Est şi rămâne încă sub nivelul precedent acestui declin. 

Ameninţări 
Speciile au un statut de conservare nefavorabil în Europa, din cauza vânatului (în special cel desfăşurat pe traseele de 
migraţie a speciilor) şi a pierderii habitatului ca rezultat al schimbării metodelor de cultivare. Nivelul de vânat permis în 
Europa trebuie menţinut sub nivelurile care risca să încetinească repopularea speciilor. Habitatele de cuibărire trebuie 
conservate şi supravegheate în mod susţinut.  
Estimare populațională 
Populaţia de prepeliţe la nivelul Europei este foarte mare,  2.800.000-4.700.000 de perechi. Între anii 1970-1990 specia 
a fost în declin în Europa Centrală şi de Est şi rămâne încă sub nivelul precedent acestui declin. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Coturnix coturnix ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Crex crex 
 
Cristel de câmp 
Cod SPA: A122 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 

 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International, 374 p. 

 

Spre deosebire de celelalte specii de cristei, această specie este cel mai puţin legată de habitatele de zone 
umede. 
Cristelul de câmp este răspândit din Europa până în vestul Siberiei. Este o specie migratoare ce deţine 
cartierele de iernare în savanele africane. De-a lungul culoarului egiptean ce se desfăşoară deasupra Nilului, 
în fiecare an sunt ucise un număr mare de exemplare (4600:1991, 11000:1992, 14000:1994). 
Ecologie 
Cuibăreşte în zone semi-deschise, de regulă în pajişti cu ierburi înalte. Habitatele cele mai valoroase pentru 
această specie sunt pajiştile umede, nefertilizate, cosite periodic, zonele umede cu vegetaţie luxuriantă, 
zonele ripariene înierbate, păşuni montane, terenuri defrişate, terenuri cultivate, etc. 
Ocupă astfel habitatele cu ierburi înalte ce nu opun rezistență atunci când pasărea se deplasează în mers. 
Peticele de tufărişuri, spinărişuri, stufărişuri sunt utilizate ca locuri predilecte de chemare. 
Habitatele ripariene sau terenurile abandonate lipsite de deranj sunt deosebit de importante în perioada de 
năpârlire a speciei, atunci când indivizii sunt incapabili de a zbura. Astfel, fără îndoială, asociaţiile de tipul 
Carex-Iris-Typhoides, lipsite de vegetaţie arboricolă, sunt extrem de valoroase pentru această specie. 
Specia se întâlneşte de la nivelul mării şi până la 1400 m alt. (3000 m în câteva puncte din Rusia). 
În trecut specia era larg răspândită la nivel european, în prezent însă arealul său a devenit discontinuu, 
lipsind din multe teritorii ocupate în trecut în țări vestice. 
Aspecte comportamentale  
Migraţia acestei specii se realizează pe timpul zilei când utilizează curenţii ascendenţi pentru a îşi menţine un 
plafon înalt de zbor. De regulă utilizează coridorul de migraţie Est-European, un număr mare putând fi 
observat în zona Dobrogei, prezenţa acesteia în zona culoarului ce se desfăşoară pe la vestul României fiind 
mai rară. Femela depune de obicei 8 – 12 oua la sfarsitul lunii mai, cu o dimensiune medie de 37,2 x 26,4 
mm si o greutate medie de 13 – 16 g. Incubatia dureaza in medie 19 – 20 de zile si este asigurata numai de 
catre femela. Puii sunt hraniti de catre femela 3- 4 zile, dupa care se hrănesc singuri. Puii devin zburători la 
34 - 38 de zile. Succesul cuibaritului este de 80 – 90 % in teritoriile nederanjate si de circa 50% acolo unde 
pasunile se cosesc, iar culturile agricole se recolteaza. 
Nişa trofică 
Are un spectru trofic larg, hrănindu-se în mod particular cu insecte (ortoptere).  
Nişă spaţială 
Ocupă fânațe, dar și agroecosisteme. 
Modelare nişă ecologică 
Zone din proximitatea zonelor de locuire, unde se menţin zone ierboase deschise în proximitate. 
Estimare populaţională 
În România, populaţia este estimată la 4.000-6.000 perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Crex crex ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Cuculus canorus 
 
Cuc 
Cod SPA: A253 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Poate fi intalnit in paduri sau in zonele cu arbori, pajisti si stufarisuri. O pasare de marimea porumbeilor, 
seamana cu uliul pasarar la forma si culoare. Lungimea corpului este de 32-36 cm, anvergura de 54-60 cm si 
are o masa corporala de 130 g la mascul si 110 g la femela. Partile superioare sunt gri-albastrui, pieptul este 
alb cu dungi orizontale de culoare inchisa. Aripile sunt ascutite, coada este lunga si irisul galben. Femela de 
obicei prezinta acelasi colorit, dar poate fi si de culoare ruginie. Se hraneste cu insecte, omizi in special, iar 
uneori cu ouale si puii altor pasari mici. In salbaticie, durata medie de viata este de sase ani. 
Aspecte comportamentale  

Vizitator de vara in toata Europa, migreaza spre sudul Africii in luna august si revine in luna aprilie. Pasare 
diurna si in general solitara, deseori este vazuta cu aripile lasate mai jos de nivelul cozii.  La doi ani atinge 
maturitatea sexuala. Ambii parteneri participa la ritualul nuptial: femela emite chemari pentru a-si apropia 
masculul, acesta isi desface aripile si coada, se apleaca in fata ei si se roteste. Un adevarat “parazit”, femela 
cuc, isi depune ouale in cuiburile altor pasari, lasand clocitul si crescutul puilor pe seama pasarilor gazda. 

Sunt depuse intre unul si 25 de oua in perioada aprilie-mai. Femela selecteaza cateva cuiburi care apartin 
speciilor agreate de ea, asteapta pana cand ouale sunt in stadiul protrivit, scoate unul din ouale speciei 
gazda si il inlocuieste cu al ei. Marimea medie a unui ou de cuc este de 22x17 mm. Pasarea gazda va cloci si 
oul de cuc, pentru 11-12 zile si va hrani puiul care va parasi cuibul dupa alte 17 zile. 

Estimare populațională 

Totalul populatiei care se inmulteste in Europa este foarte mare, intre 4,2 si 8,6 milioane de perechi. Multe 
populatii europene au regresat in perioada 1990-2000, dar populatiile cheie din Rusia si Romania au ramas 
stabile. Rusia este tara europeana cu cea mai mare populatie de cuci. 

Nişa trofică 
Larve păroase, cu peri urticanți ce de regulă sunt evitate de alte specii 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, arborete, livezi 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Cuculus canorus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Cygnus cygnus 
 
Lebăda de iarnă 
Cod SPA: A038 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998):,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994):,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status:. Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Lebăda de iarnă, cunoscută sub denumirea de lebăda cântătoare, este o specie caracteristică zonelor arctice cuibărind 
pe lacuri înconjurate de vegetație. Lungimea corpului este de 140 – 160 cm și o greutate medie de 9,800 – 11,000 kg 
pentru mascul si 8,200 – 9,200 kg pentru femele. Anvergura aripilor este cuprinsă între 205 – 235 cm. Adulții au 
infățișare similară. De la distanță mică se poate vedea ca pata galbenă de pe cioc este mai întinsă decât la lebăda 
mică (Cygnus columbianus).  
Ecologie 
Este o specie cuibăritoare in Islanda, Peninsula Scandinavică și nordul Rusiei. Cuibărește solitar pe lacuri înconjurate 
de vegetație și mlaștini. Talia mare, ținuta elegantă combinată cu un penaj alb sclipitor, care parcă sfideaza primejdiile, 
gâtul zvelt și lung, au determinant includerea acestei specii de lebede în basmele și folclorul popoarelor. Sunt păsări 
sociabile, hrănindu-se în număr mare pe luciul lacurilor puțin adânci, ca urmare a faptului că nu se pot scufunda și 
adâncimea la care pot ajunge este limitată de lungimea gâtului. În timpul perioadei de împerechere se înregistrează 
lupte între masculi. După formare, perechile rămân unite pe viața și masculul veghează asupra femelei, cuibului și a 
puilor.  
Aspecte comportamentale 
Puii iși petrec iarna împreună cu părinții iar uneori se atașează grupului și puii din anii precedenți. Înoată cu capul drept 
și spre deosebire de lebăda de vară (lebăda cucuiată – Cygnus olor) nu iși înfoiază aripile asemeni unor pânze umflate 
de vânt. Adeseori cântă când stă pe apă, iar corul format de stolurile mari este impresionant. Pentru a-și lua zborul, au 
nevoie de suprafete generoase. Zboară în stoluri în formăde “V” iar în timpul zborului aripile produc un foșnet usor. 
Iernează pe cea mai mare parte a continentului european.  
Nişa trofică 
Se hrănește în special cu plante de apă, semințe, viermi, insecte, moluște și uneori pești. 
Nişă spaţială 
Caracteristică terenurilor deschise de la altitudini joase, mai ales silvostepă, precum și peisaje de cultură (fânațe, 
pârloage, culturi agricole) pe care se află diseminate dumbrăvi, pâlcuri de arbori, perdele de arbori, perdele forestiere, 
arbori izolați, plantații de foioase, arbori disperși, grădini mari, zăvoaie cu sălcii bătrâne și plopi sau (local) râpe înalte 
de pământ sau abrupturi stâncoase 
Modelare nişă ecologică 
Zonele de câmpie și de dealuri joase de la exterior Carpaților și din câmpia de Vest, mai ales în ținuturile slab 
împădurite și aride; munții Măcin. Nu cuibărește în Transilvania, unde apare rareori doar în pasaj. 
Estimare populaţională 
Populația estimată în cartierele de iernare este relativ mare și depășește 65.000 exemplare. Populația s-a menținut 
stabilă în perioada 1970 – 1990. Deși au fost înregistrate țări în care populațiile au intrat în declin în perioada 1990 – 
2000, populațiile ce iernează în Danemarca și Germania s-au menținut stabile. Efective mai mari sunt înregistrate în 
Danemarca, Germania, Irlanda, Marea Britanie și Norvegia. 
Ameninţări 
Degradarea zonelor umede și tăierea vegetației,  deranjul produs de turiști, otrăvirea cu plumb prin ingerarea alicelor 
împrăștiate și ciocnirile cu liniile electrice, sunt câteva din pericolele ce afectează specia. Ca măsuri de conservare sunt 
încurajate măsurile de reducere a deranjului, de interzicere a folosirii alicelor de plumb atunci când se vânează alte 
specii și asigurarea de habitate cu caracteristici optime pentru cuibăritul speciei.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 

Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Cygnus cygnus ca urmare a implementării proiectului  

 

 



 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Cygnus olor 
 
Lebădă de vară 
Cod SPA: A036 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Trăieşte în aproape toată Europa, dar pe arii destul de restrânse. Mai multe populaţii sunt sedentare, dar cele din nord 

şi din est se pot muta spre sud-vestul Europei şi Orientul Mijlociu în timpul iernilor severe. Întâlnită in zone cu apa 
dulce sau sarata: lacuri, iazuri, rauri, ape de coasta, lagune, estuare, mlastini. Deseori poate fi gasita si in 
zonele urbane. 
Aspecte comportamentale 
Păsările îşi părăsesc teritoriile de cuibărit din luna septembrie, în funcţie de areal, şi revin în lună martie a anului 
următor. Se hrăneşte scufundându-se parţial în apă, sau prin bălăcire la suprafaţă. La patru ani atinge maturitatea 
sexuală. Perechile deseori rămân împreună toată viaţa, deşi uneori mai şi divorţează. În ritualul nupţial, partenerii îşi 
ating ciocurile şi piepturile sau îşi încolăcesc gâturile unul după altul. Masculul apara cu agresivitate teritoriul, iar femela 
construieşte cuibul solitar: o movilă înaltă de vegetaţie pe mal sau printre trestii, cuib la care vor reveni şi în anii 
următori. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu seminţe şi insecte la nivelul solului. 

Modelare nişă ecologică 
Această specie poate fii întâlnită în zone cu  lacuri, iazuri, râuri, ape de coastă, lagune, estuare, mlaştini, deseori poate 
fi găsită şi în zonele urbane. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este relativ mică: 86.000-120.000 de perechi. Declinuri au fost înregistrate în 
câteva ţări în perioada 1990-2000, dar au fost compensate de alte populaţii care au crescut sau au rămas stabile. 

Ameninţări 
Declinul din trecut se datorează intoxicării cu plumb, ca urmare a pescuitului cu greutăţi de plumb. De la interzicerea 
acestui material ca greutate de lansare pe undite, populaţiile şi-au revenit. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Cygnus olor ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Delichon urbica 
 
Lastun de casa 
Cod SPA: A253 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Lăstunul de casă (Delichon urbicum; numit și lăstun-de-fereastrăsau pur și simplu lăstun) este o pasăre mică 
din familia rândunicilor, răspândită în Europa, Africa de nord și în zonele temperate ale Asiei. Ca și porumbelul 
de stâncă, odinioară întâlnit numai în locurile stâncoase, lăstunul de casă s-a adaptat rapid la condițiile urbane 
de viață. Este o specie migratoare, iernând în centrul Africii și în Asia tropicală. Se grupează în stoluri, populând 
orașele cu construcții din piatră; deseori pot fi văzuți pe cablurile de tensiune electrică. Se hrănesc 
cu insecte zburătoare pe care le prind în aer. Întrunesc anumite trăsături comune cu alte două specii de lăstuni 
— estic și nepalez — care populează Asia de sud și de sud-est. 
Atât denumirea populară, cât și cea științifică sunt legate de faptul că utilizează structurile antropice. Lăstunul 
de casă construiește un cuib în formă de cupă din granule de noroi sub streșini sau în preajma altor structuri 
similare, de obicei în colonii. 
Pasărea este vânată de șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) și este afectată, ca și alte păsări, de paraziți 
interni, precum și de păduchi și purici, dar populația mare și arealul larg de răspândire o țin departe de pericolul 
dispariției. Apropierea de om a dus la unele referiri culturale. 
Ecologie 
Lăstunul de casă populează toată Europa, cu excepția extremităților nordice ale acesteia 
(peninsulele Scandinavă, Kola) și a teritoriilor de peste 66° lat.N dintre Marea Albă și Ural. În Siberia se 
găsește până la 65° lat.N în bazinul râului Obi, 70° lat.N în bazinul râului Enisei, 72° lat.N în bazinul 
râului Anabar, 71° lat.N în bazinul râului Lena, 70° lat.N în bazinul râului Alazeia și 69° lat.N în bazinul Kolîmei. 
Pe țărmul pacific este întâlnit până la cursul mijlociu al râului Anadîrși litoralul nordic al Mării Ohotsk. Limita 
sudică a arealului trece prin Siria, Iraq, sudul Iranului, sudul Afganistanului și munții Atlas 
Aspecte comportamentale  
ăstunul este o specie migratoare în tot arealul său de viețuire. Populațiile vestice iernează în Africa mai la sud 
de Sahara, iar cele estice — în sudul Chinei, pe podișurile himalayene și în Asia de Sud-Est Zboară în stoluri 
mari, de regulă ziua (unii indivizi preferă să călătorească noaptea). În locurile de baștină se întorc mai târziu 
decât rândunicile, atunci când copacii încep deja a înverzi. În Transcaucazia apar în prima decadă a lunii 
aprilie, în sudul Ucrainei la mijlocul aceleiași luni, în nordul Ucrainei și în țările baltice la sfârșitul lui aprilie, iar 
în regiunea orașului Sankt-Petersburg — în prima jumătate a lunii mai. Toamna își iau zborul în august-
septembrie; cu cât viețuiesc mai la nord, cu atât se pornesc mai devreme. Au fost înregistrate cazuri de migrație 
spre vest până la Newfoundland, insulele Bermude și Azore și spre este până în Alaska. 
Uneori, în timpul migrațiilor sau a sosirii în locurile de baștină au loc decesuri în masă, legate de răcirea bruscă 
a timpului. De exemplu, în 1974, în Alpii elvețieni au fost descoperite sute de mii de corpuri neînsuflețite; 
lăstunii nu au rezistat gerului și ninsorii abundente. Pe vreme rea, lăstunii se strâng grămadă într-un loc dosit 
și devin lâncezi, mișcările le sunt foarte lente. 

Perechile se formează în timpul zborurilor migraționale sau în arealul de bază și se păstrează până la 
moarte. Masculii sunt, de regulă, monogami, însă uneori copulează cu alte femele; din această cauză 
specia este considerată poligamă. Cercetările duse de ornitologii scoțieni au scos la iveală faptul că 
15% din pui nu au relație genetică cu presupusul tată, iar în 32% din cuiburi cel puțin un ou aparține 
unei femele străine. După ce termină de construit cuibul și asistă la depunerea ouălor, masculii pleacă 
deseori și pe la alte cuiburi. 

Timpul sosirii din ținuturile sudice variază de la o populație la alta. În Europa lăstunii sosesc în aprilie 
mai, iar construcția cuibului începe de la sfârșitul lui martie (nordul Africii) până la mijlocul lui iunie 
(Laplandia). În condiții de viață obișnuite, ei își fac cuib în peșteri mici de piatră, în despicăturile 
de conglomerat și calcar, de regulă pe malul râurilor de munte. Se întâmplă ca perechi de lăstuni de 
casă să se alăture coloniilor de lăstuni de mal și să ocupe câteva găuri în povârnișurile argiloase, 
lărgind în prealabil intrarea în gaură.[13] O dată cu înmulțirea construcțiilor din piatră, majoritatea 
lăstunilor de casă au trecut la „casă nouă”, cuibărindu-se pe pereții caselor și pe sub poduri. Spre 
deosebire de rândunici, lăstunii de casă preferă pereții exteriori ai clădirilor, nu cei interiori (rândunicile 
cuibăresc deseori în grajduri, poieți). Pe lângă asta, ei aleg construcțiile de piatră și cărămidă, și 
numa.i  

Cuiburile se află, de obicei, sub un anumit acoperământ (acoperiș, pervazul ferestrelor, diferite 
acareturi). Sunt cazuri în care familia de lăstuni își face cuib pe o navă, însă ei nu bagă de seamă 
mișcarea vasului și sunt indiferenți la atenția pasagerilor.[21] Unul și același cuib poate servi o familie 
ani de-a rândul, cu adăugirile și reparațiile de rigoare. Lăstunii de casă se adună în colonii de până la 
câteva zeci de indivizi, uneori acest număr atinge cifra de câteva sute de perechi. În aceste colonii mai 
pot intra și lăstuni de mal, rândunici roșcate. Deseori pot fi observate mai multe cuiburi pe același 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Delichon urbica ca urmare a implementării proiectului  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83stun_de_cas%C4%83#cite_note-sevin-13
https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83stun_de_cas%C4%83#cite_note-Mullarney-21


perete, adică mai multe familii conviețuind împreună.Conviețuirea are loc fără conflicte, totuși fiecare 
familie păzește numai cuibul său. 

Cuibul reprezintă o semisferă închisă alcătuită din bulgărașe de pământ, lipită de perete și tavan cu 
salivă. Diametrul cuibului este de 110–130 mm, iar înălțimea de 70–120 mm. În partea superioară este 
improvizată o mică intrare în formă de despicătură, către care uneori este tras un mic tub. Înlăuntrul 
cuibului lăstunii aranjează iarbă, puf și alte materiale moi pe care le prinde în aer. La construcția 
adăpostului participă și femela, și masculul, lucrând pe rând. Ei aduc în cioc bulgări umezi de pământ 
și formează peretele rotund al cuibului. Se întâmplă ca femelele sosite mai devreme din țările calde să 
purceadă la construcția cuibului fără a-și mai aștepta mascululÎn vreme ce unul din părinți face rost de 
materiale necesare construcției cuibului, celălalt stă de strajă prin preajma acestuia. Dacă nu își 
păzesc cuibul, lăstunii riscă să și-l piardă, întrucât aici se pot instala cu traiul vrăbiile. Când cuibul este 
gata, intrarea este destul de largă pentru ca acolo să poată pătrunde o vrabie. O dată pierdut cuibul, 
lăstunii nu-l mai pot recupera și nu le rămâne altceva de făcut decât să construiască alt cuib în alt 
loc. Sunt posibile pauze îndelungate în toiul construcției cuibului, provocate de vremea rea. 
Construirea cuibului durează 12–14 zile.  

Ponta are loc de două ori pe sezon la toate populațiile, cu excepția celor nordice, unde aceasta se 
petrece loc o singură dată pe sezon. În cazul pieririi primilor pui, femela depune ouă a doua oară. O 
pontă este alcătuită din 5–6 ouă albe, punctate cu roșu, cu dimensiunile (19–20) х (13–14) mm. și 
greutatea de cca. 1,7 gClocitul durează 14–15 zile, ajungând la 20 de zile în verile ploioase. În timpul 
clocirii masculul se angajează să facă rost de hrană și pentru femelă, lucru greu de îndeplinit pe vreme 
rea, când femela se vede nevoită să părăsească cuibul pentru a-și căuta singură hrană. Puii nou-
născuți sunt neputincioși, nefiind în stare nici măcar să spargă coaja ouălor — aici intervin părinții. Puii 
sunt apți de zbor la vârsta de 22–32 zile, rămânând dependenți de părinți încă o săptămână. Uneori, 
primii pui ajută părinții în îngrijirea puilor din ponta a doua.[  

Deseori apar mărturii ale încrucișării lăstunilor de casă cu alte rândunici, predominant rândunicile de 
casăAceste mărturii sunt dovezi ale faptului că legătura de rudenie dintre lăstunul de casă și rândunica 
de casă este mai pronunțată decât se presupune, iar genurile Delichon și Hirundo ar putea fi 
comasate.  

Nişa trofică 
La fel ca toate rândunicile, lăstunii de casă se hrănesc cu insect zburătoare, pe care le prind în aer. În sezonul 
reproductiv zboară, de obicei, la 21 m deasupra solului, anticipând vremea rea sau rece la altitudini mai 
mici. Zborul la altitudine joasă nu prevestește numaidecât ploaie — în serile calde de vară, când aproape de 
sol se strâng mai multe insecte, lăstunii vânează și ei mai jos În timpul ploii nu vânează, ci așteaptă la dos — 
în cuib sau sub alt adăpost.Arealul de hrănire se întinde, de obicei, până la maxim 450 m de la cuib, de regulă 
într-un spațiu deschis (pășune, vâlcea, câmp, panta unui munte). În arealul de iernare lăstunii se hrănesc la 
altitudini mult mai mari — aprox. 50 m deasupra solului — și nu se stabilesc pe un teritoriu anumit.[ 
Rația alimentară este alcătuită, în linii mari, din insecte mici , diferite gâze) etc. La fel vânează și fluturi, greieri 
de câmp. Se alimentează în cantități mai mici și cu păianjenii atârnând în aer. Captura o înghit întreagă, chiar 
și gândacii cu înveliș de chitină tare. Digestia decurge foarte intens 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, agroecosisteme din proximitatea zonelor dim mediul rural, mai rar în mediile urbane  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Fişa speciei 
Dendrocopos medius 
 
Ciocănitoarea cu spate alb 
Cod SPA: A238 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor din România, 
MNIN ”Gr. Antipa”, Bucureşti 

 
 

Este o specie sedentară, ce ocupă pădurile dense din vestul Palearcticii. Limita estică o reprezintă Munţii 
Zagros (Iran). Distribuţia speciei se suprapune pe zonele climatice temperate, continentale. Distribuţia speciei 
se suprapune fidel cu cea a carpenului (Carpinus betulus).  
Ecologie 
Specia se regăseşte frecvent în pădurile caducifoliate unde alături de carpen apar cu precădere cvercineele 
(Quercus sp.), dar şi fagul (Fagus sylvatica), ulmul (Ulmus sp.), frasinul (Fraxinus sp.), dar şi pe alocuri unele 
specii de răşinoase (Picea abies). 
La nivel european, distribuţia acestei specii este oarecum discontinuă, fiind diferenţiate populaţiile vestice de 
cele estice de-a lungul longitudinii 15OE. Populaţiile vestice sunt de asemenea mai izolate în timp ce cele 
estice prezintă o mai mare conectivitate între populaţii, suprapusă de altfel cu extinderea întinderilor (mai 
mari) de păduri naturale caducifoliate. 
Distribuţia speciei este influenţată o serie întreagă de factori dintre care cei mai importanţi sunt: suprafaţa 
habitatelor forestiere, densitatea arborilor maturi (bătrâni), altitudine (optimul: 300-600m), condiţiile 
microclimatice (de preferat cald) izolarea faţă de alte masive forestiere. 
Specia a cunoscut un oarecare declin, însă se pare că modificarea practicilor silvoculturale, ce ţin cont şi de 
nevoile de susţinere a unor indici de biodiversitate înalţi au condus la o revigorare sensibilă a populaţiilor 
acestei specii. 
Aspecte comportamentale  
Ciocănitoarea mijlocie scotoceşte după insecte în crăpăturile scoarțtei arborilor, în spaţiile apărute între 
scoarţă şi lemn, etc., fiind astfel asociată pădurilor dominate de cvercinee, mature, unde nişa trofică este 
întrunită. 
Nişa trofică 
Se hrăneşte exclusiv cu insecte xylofage pe care le extrage din lemn sau de sub scoarţa arborilor 
caducifoliaţi.  
Nişă spaţială 
Păduri în special cu specii decidue, dar și de amestec. Rară în arboretele de rășinoase.  
Modelare nişă ecologică 
Păduri compacte, cu arbori bătrâni. 
Estimare populaţională 
Efectivul estimat la nivel naţional este de 3.000-20.000 perechi. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 100, 160, 162, 166, 167, 500, 502  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Dendrocopos medius ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Dendrocopos syriacus 
 
Ciocănitoarea de grădini 
Cod SPA: A429 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor din România, 
MNIN ”Gr. Antipa”, Bucureşti 

 
 

Este o specie sedentară, cu o răspândire continuă ce acoperă estul şi centrul Europei. Spre est, arealul se 
întinde până în Iran, Syria şi Israel. 
Ecologie 
Altitudinal, ajunge până la 1000m, preferând regiunile cu climate mediteraneene, temperate şi boreal 
montane. Preferă biomurile dominate de cvercinee, pădurile de luncă, livezile, parcurile, formaţiunile înşiruite 
de arbori, etc. Pătrunde în mediul urban unde o regăsim în aliniamentele verzi, cimitire, vii, etc. 
Specia a pătruns dinsre est, prin Peninsula Balcanică, ajungând până spre estul Germaniei unde se pare a 
întâlnit o barieră climatică, dat fiind că au fost semnalate doar exemplare izolate. 
În România a fost semnalată abia în anul 1931, ajungând în Transilvania prin Banat, dinspre Serbia. Până în 
anul 1959, specia a devenit foarte comună, ajungând la un efectiv estimat în anii 1990 la peste 150.000p. 
Este mai comună în zonele sudice, devenind mai rară spre nord. Dinspre România s-a răspândit prin 
Moldova şi Ucraina (1948) spre Rusia, ajungând să traverseze râul Don. 
Aspecte comportamentale  
În zonele unde ciocănitoarea de grădini este în număr redus, hibridizează cu ciocănitoarea mare (D. major), 
fiind observate cupluri mixte (hibride) formate din cele două specii. Zona de hibridizare este cu toate acestea 
destul de îngustă, spore limita vestică de răspândire. Cu toate acestea se pare că ciocănitoarea de grădini 
devine dominantă, înlocuind în unele habitate ciocănitoarea mare. Prima semnalare a speciei în Bulgaria a 
fost în anul 1890, actualmente devenind extrem de comună, ajungând la o poulaţie estimată la peste 
100.000p.  
Se pare că extinderea arealului acestei specii este în corelaţie cu schimbările climatice, limitele 
suprapunându-se pe izoterma de 18OC a lunii iulie.  
Nişa trofică 
Se hrăneşte exclusiv cu insecte xylofage pe care le extrage din lemn sau de sub scoarţa arborilor 
caducifoliaţi.  
Nişă spaţială 
Păduri în special cu specii decidue, dar și de amestec. Rară în arboretele de rășinoase.  
Modelare nişă ecologică 
Arborete. 
Estimare populaţională 
Efectivul estimat la nivel naţional este de 60.000-120.000 perechi. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 100, 160, 162, 166, 167, 500, 502. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Dendrocopos syriacus ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Dryocopus martius 
 
Ghionoaie 
Cod SPA: A236 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): ,,Cartea 
Roşie a Vertebratelor din 
România”, MNIN ”Gr. Antipa”, 
Bucureşti 

 
 

Este cea mai mare specie de ciocănitoare din România, având o distribuţie largă la nivel Palearcticii, până la latitudinea 
de 68ON, ajungând în est până la arhipelagul Sakhalin şi Peninsula Kamchatka. Deşi se regăseşte în insule din 
extremul nord, specia lipseşte din Marea Britanie. 
În Europa ocupă habitatele forestiere cu arbori din esenţe moi: păduri de răşinoase şi mixte sau caducifoliate, unde se 
regăsesc şi esenţe moi (plop, salcie). 
Ecologie 
În Europa ocupă habitatele forestiere cu arbori din esenţe moi: păduri de răşinoase şi mixte sau caducifoliate, unde se 
regăsesc şi esenţe moi (plop, salcie).Ca urmare a împăduririlor forţate cu conifere, extrazonal, chiar şi în etajele mai 
joase (colinare) a condus la o lărgire a arealului speciei.Specia se înmulţeşte cu succes în habitate fragmentate unde 
există arborete izolate din esenţe moi. Refacerea nivelelor populaţionale şi a extinderii arealului către vest, poate fi pus 
astfel pe seama modificării sistemelor silvoculturale. În contrapartidă, populaţiile suferă un declin major în regiunile 
nordice, ca urmare a exploatării intensive a pădurilor de taiga.Cele mai mari densităţi sunt întâlnite în pădurile din 
Centrul Europei unde o pereche acoperă aproximativ 100ha, însă de regulă densităţile se încadreazăîntre 1p/300 şi 
1000 ha. 
Aspecte comportamentale 
Ghionoaia este considerată o specie cheie prin contribuţia pe care o are la apariţia scorburilor mari în lemnul putred, 
alături de specii cum ar fi Bucephala clangula, Corvus monedula, Aegolius funereus, Columba oenas, etc. Astfel 
participăîn mod activ la doborârea parţială a arborilor şi accelerarea proceselor de turn-over a lemnului în ecosistemele 
forestiere. 
Toate populaţiile sunt de regulă sedentare, însă eraţii pe distanţe scurte pot apărea ocazional. 
Nişa trofică 
Se hrǎneşte exclusiv cu insecte xylofage pe care le extrage din lemn sau de sub scoarţa arborilor caducifoliaţi. Fiind o 
specie dependentă de lemnul mort din pădure. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în pădurile de răşinoase şi amestec.  
Modelare nişă ecologică 
Etajul superior cu peduri de conifere sau mixte. 
Estimare populaţională 
Efectivul estimat la nivel naţional este de 300-700 perechi. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 100, 160, 162, 166, 167, 500, 502. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Dryocopus martius ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Egretta alba 
 
Egreta mare 
Cod SPA: A027 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook 
of the Birds of Europe, the 
Middle East and North 
Africa.(vol. 5)”. Oxford Univ. 
Press, Oxford. 

MARCHANT, J.H. & HYDE, P.A. (1980): 
,,Aspects of the distribution of 
riparian birds on waterways in 
Britain and Ireland”. Bird Study, 
27, 183-202. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

ORMEROD, S.J., TYLER, S.J. & LEWIS, J.M.S. 
(1985):  ,,Is The breeding 
distribution of Dippers 
influenced by stream acidity?” 
Bird Study, 32, 32-39. 

ROBSON, R.W. (1956): ,,The breeding of 
the Dipper in north 
Westmoreland. Bird Study”. 3, 
170-180. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition”. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status:. Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Este prezentă pe cea mai mare parte a continentului în efective mici, cu excepția zonelor nordice. Cuibărește în colonii 
formate fie numai din egrete sau împreună cu alte specii de stârci, caracterul gregar fiind mai puțin accentuat. Iernează 
în zona mediteraneana și Africa. 
Aspecte comportamentale 
Sosește în a doua parte a lunii martie din cartierele de iernare. Cuibul este amplasat pe “trestie bătrână și încâlcită sau 
pe sălcii scunde”. La construirea cuibului, alcătuit din crengi și stuf, participă cei doi părinți. Femela depune 3 – 5 ouă 
in perioada cuprinsă între a doua jumătate a lunii aprilie și începutul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 65,2 x 46,13 
mm. Incubația e asigurată de ambii părinți. După 25 – 27 de zile puii eclozează și rămân în cuib în jur de 30 de zile, 
dar continuă să fie hrăniți de părinți până la 42 de zile când devin independenți.   
Nişa trofică 
Se hrănește cu pești de talie mică, broaște, șerpi și insecte.  
Nişă spaţială 
Zone umede întinse, pe bălți și lacuri cu apă puțin adâncă, cu suprafețe mari de stufăriș des, alte plante palustre, 
eventual intercalate cu rădăcini de sălcii, plopi, arini. De asemenea în bazine piscicole, acolo unde se mențin desișuri 
întinse de trestii, sau în lunciile cu vegetație abundentă ale unor râuri. Cuibărește în mod obișnuit în stufăriș 
Estimare populaţională 
Populația europeană a speciei este mică și cuprinsă între 11.000 – 24.000 perechi. După 1970, specia a început să își 
revină numeric și a manifestat o tendință generală pozitivă în arealul de distribuție. Efective mai mari sunt prezente în 
Ucraina (4.500 – 7.300), Rusia (3.000 – 10.000) și Ungaria (1.800 – 3.000). 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor prin reducerea suprafețelor zonelor umede, tăierea sălciilor iarna ca material pentru foc de 
către localnici și deranjul coloniilor reprezintă principalele pericole ce afectează specia. Ca măsuri de conservare, se 
încurajează reducerea deranjului prin protejarea coloniilor de către vizitatori și intezicerea vânătorii. Reconstrucția 
ecologică a zonelor umede din Delta Dunării și de pe cursul inferior al Dunării rămâne o prioritate.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Egretta alba ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Egretta garzetta 
 
Egreta mică 
Cod SPA: A072 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

 
SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): ,,The 

Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o specie cu distribuţie largă în Europa, ocupând etajele de altitudine mică. Populaţiile cuibăritoare, dar şi 
arealul acestei specii au cunoscut în ultima perioadă o creştere semnificativă în regiunile mediteraneene, în 
timp ce  din estul Europei s-a înregistrat un regres. In iernile foarte geroase, se observă o rată de mortalitate 
însemnată, astfel că dinamica populaţională poate fi pusă în seama particularităţilor climatice. 
Ecologie 
Egreta mică este specifică zonelor umede ce au pâlcuri de copaci. Este zvelta si eleganta, cu o lungime a 
corpului de 55 – 65 cm si o greutate de 350 – 550 g, fiind ca dimensiuni asemanatoare cu starcul de cireada 
(Bubulcus ibis). Anvergura aripilor este cuprinsa intre 88 – 106 cm. Aduțtii au infățișare similară. Penajul este 
complet alb. Degetele galbene ce contrasteaza cu picioarele negre si ciocul negru sunt semnele distinctive 
care o deosebesc de egreta mare. 
Aspecte comportamentale  
Majoritatea indivizilor populaţiilor europene, migrează în nordul Africii pe perioada iernii, însă de la mijlocul 
sec. XX, s-a observat o creştere a numărului de indivizi ce iernează în zonele mediteraneene din sudul 
Europei. Printre cauzele de mortalitate sunt citate şi cele datorate izbirilor accidentale de obstacole (în special 
vitrine, geamuri, etc.) şi electrocutarea pe liniile electrice, această specia apărând a fi vulnerabilă din acest 
punct de vedere. Cu toate acestea populaţia din nordul Europei, respectiv din vestul Europei ce trebuie să 
parcurgă un traseu dens presărat de instalaţii eoliene şi diverse obstacole, culminând cu traversarea Spaniei 
pentru a ajunge în zona de trecere sre Africa (Gibraltar), relevă o creştere semnificativă a populaţiei (de la 
115.000 în 1972 la 850.000 în 1985). Se desprinde astfel concluzia cǎ aceste obstacole nu se  constituie într-
o cauză de mortalitate sau limitare populaţionalǎ semnificativă pentru această specie. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu pești de talie mică, broaște, șerpi și insecte.  
Nişă spaţială 
Zone umede întinse, pe bălți și lacuri cu apă puțin adâncă, cu suprafețe mari de stufăriș des, alte plante 
palustre, eventual intercalate cu rădăcini de sălcii, plopi, arini. De asemenea în bazine piscicole, acolo unde 
se mențin desișuri întinse de trestii, sau în lunciile cu vegetație abundentă ale unor râuri. Cuibărește în mod 
obișnuit în stufăriș. 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede cu pâlcuri de sălcii și stuf. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana estimata a speciei este relativ mica, fiind cuprinsa intre 68.000 – 94.000 perechi. In 
perioada 1970 – 1990, populatia a inregistrat o tendinta crescatoare. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor prin reducerea suprafețelor zonelor umede,incendierea stufărișurilor, tăierea sălciilor 
iarna ca material pentru foc de către localnici și deranjul coloniilor reprezintă principalele pericole ce 
afectează specia. Ca măsuri de conservare, se încurajează reducerea deranjului prin protejarea coloniilor de 
către vizitatori și intezicerea vânătorii. Reconstrucția ecologică a zonelor umede din Delta Dunării și de pe 
cursul inferior al Dunării rămâne o prioritate.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Egretta garzetta  ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Emberiza hortulana 
 
Presură de grădină 
Cod SPA: A379 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Presura de grădină este caracteristică zonelor deschise uscate cu vegetaţie puţină şi pâlcuri de copaci sau 
tufe. Apare până la o altitudine de 2000 m în spaţiul mediteranean. Ca mărime este similară ciocârliei de câmp, 
cu o lungime a corpului de 15-16,5 cm şi o greutate de 18-30 g. Anvergura aripilor este de 23-29 cm. Se distinge 
de alte presuri prin penajul galben al gâtului şi abdomenul cărămiziu. Ciocul şi picioarele sunt roz. De aproape 
se poate observa cercul alb-gălbui din jurul ochiului. Ciocul este conic şi robust pentru a sparge învelişul 
seminţelor cu care se hrăneşte. O parte a hranei este formată şi din nevertebratele pe care le prinde pe sol. 
Ecologie 
Este o specie larg răspândită pe continentul european. Migrează în stoluri mici formate din 5-50 de exemplare. 
Specia are tendinţa de a cuibări oarecum grupat şi de aceea este dificil de apreciat densitatea perechilor. 
Masculii se pot auzi la distanţe de 20-50 m unul de celălalt, ceea ce indică faptul că masculul apără un teritoriu 
relativ restrâns. În habitatele caracteristice, densitatea estimată variază între 2-20 de perechi/km 2 . Cuibul 
este construit de obicei pe sol la adăpostul tufişurilor, de către femelă, într-un interval de 2-4 zile şi este alcătuit 
din iarbă şi frunze. La interior este căptuşit cu rădăcini fine, păr şi pene. Uneori îşi construieşte cuibul şi în 
tufişuri sau arbori scunzi. Iernează în Africa, în Guinea, Nigeria, Coasta de Fildeş şi Etiopia. Longevitatea 
cunoscută este de cinci ani şi opt luni. 
Aspecte comportamentale  
Soseşte din cartierele de iernare în aprilie. Este o specie monogamă. Femela depune în mod obişnuit 4-5 ouă, 
cu o dimensiune de 20 x 15 mm şi o greutate medie de 2,5 g. Incubaţia durează 11-12 zile, fiind asigurată de 
către femelă. În toată această perioadă masculul o protejează. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi devin zburători 
după 12-13 zile. Depune o singură pontă pe an. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu seminte, fructe de arbusti si insecte 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, tufărișuri, zone umede, arborete 
Estimare populațională 
Populaţia europeană este foarte mare, cuprinsă între 5200000-16000000 de perechi. A înregistrat un declin 
semnificativ în perioada 1970-1990. Deşi în perioada 1990-2000 în unele ţări efectivele s-au menţinut stabile, 
în cele mai multe ţări europene au continuat să scadă, tendinţă manifestată şi în Turcia. Numărul estimat în 
România este de 125000-225000 de perechi. Cele mai mari efective sunt în Turcia, Rusia şi Polonia. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor, intensificarea agriculturii şi braconajul au un efect semnificativ asupra populaţiei. 
Păstrarea unui mozaic de habitate cu prezenţa pâlcurilor de copaci şi a arbuştilor în zonele deschise agricole 
contribuie la conservarea speciei. În trecut, inclusiv în sec. XX, în Franţa era considerată o delicatesă. 
Păsările erau capturate vii şi închise în cuşti fără lumină. Ca reacţie la întuneric, păsările mâncau aproape în 
permanenţă ceea ce determina îngrăşarea acestora. Ca hrană era folosit meiul. Apoi erau înecate în 
Armagnac (brandy) şi prăjite. Se consumau întregi, inclusiv oasele, la preţuri mari, în restaurante celebre. În 
Cipru acestea se pregăteau sub formă de murături cu oţet şi plante aromatice şi se păstrau în butoiaşe ce 
conţineau fiecare 300-400 de exemplare. Şi la începutul sec. XX, Cipru exporta anual 400-500 de butoiaşe. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Emberiza hortulana ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Erithacus rubecula 
 
Măcăleandru 
Cod SPA: A269 

 
 

 
 

Este o specie cu rǎspândire Vest-Palearctică. 
Ecologie 
Măcăleandrul apare într-o varietate mare de habitate: păduri, luminişuri, liziere, parcuri, rădini, fiind bine 
adaptat şi mediilor antropizate. 
Aspecte comportamentale  
În habitatele favorabile specia se face remarcată de cântecul masculilor ce are rolul de a demarca teritoriul 
ocupat. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră. 
Nişă spaţială 
Păduri de foioase, până în etajul pădurilor de amestec, grădini, zone rurale. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul lizierelor forestiere, a livezilor şi 
rădinilor, tufărişuri de la marginea drumurilor etc. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Erithacus rubecula ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Falco cherrug 
 
Șoim dunărean 
Cod SPA: A511 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specia Falco cherrug este întâlnită, într-o mare diversitate, în mai multe țări din Europa de Est și Asia, precum Austria, 
Ungaria, Cehia, Slovacia, Serbia și Muntenegru, Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Turcia, Irak, 
Armenia, Rusia, Uzbekistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan, Mongolia și China, migrând pentru iernat pe teritoriul 
altor peste 20 de țări din Europa, Asia și Africa. Această specie vâneză la nivelul fânațelor care au în apropiere arbori 
înalți sau stâncării, prada preferată fiind reprezentată de popândăuș și porumbelul sălbatic. 

Aspecte comportamentale 
Este o pasăre solitară şi teritorială, foarte agresivă şi perseverentă în urmărirea prăzii. În lumea animală nu este 
ameninţată de nicio specie, omul fiind singura ameninţare. Este foarte agil şi rapid şi poate atinge o viteză de 321 km/h 
când plonjează după pradă. Cele mai multe exemplare trăiesc între 5 şi 7 ani, însă pot atinge şi 10 ani. În captivitate, 
longevitatea este mai mare, între 15 şi 25 de ani. Ating maturitatea sexuală la 2 - 3 ani, deşi femelele pot începe să 
cuibărească uneori şi la un an. Masculul executa un ritual nupţial, planând deasupra teritoriului ales, emiţând sunete 
puternice de chemare pentru femele. În timpul ritualului nupţial masculii aduc uneori hrana femelelor. Ocupa de obicei 
cuibul altor păsări răpitoare, inclusiv codalbi, pe care îi alungă de la cuib. Iernează în Africa şi Peninsula Arabiei. 

Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu păsări, mamifere mici şi şopârle. Atacă păsări până la dimensiunea gâştelor, însă 
prefera porumbeii sălbatici şi stăncuţe. 

Modelare nişă ecologică 
Această specie poate fii întâlnită în zone deschise, aride, de stepa, cu pâlcuri de pădure, păşune şi zone montane. 

Estimare populațională 
Populaţia europeană a speciei este foarte mică şi cuprinsă între 360 – 540 perechi. A descrescut semnificativ între 
1970 – 1990, tendinţa care a continuat şi în perioada 1990 – 2000. Efectivele cele mai mari sunt prezente în Ungaria, 
Turcia, Serbia şi Ucraina. 

Ameninţări 
Faptul că femelele sunt preferate de către crescătorii de şoimi, duce la un dezechilibru între sexe în populaţia sălbatică. 
Circa 90 %, dintre exemplarele estimate că sunt prinse anual de către crescătorii de şoimi, în timpul migraţiei, sunt femele. 
Multe dintre exemplarele prinse sunt exportate în Mongolia. Tinerii sunt mult mai uşor de dresat, de aceea, cele mai 
multe dintre păsările prinse au vârsta de 1 an. Degradarea habitatelor şi poluarea cu pesticide sunt pericole ce au de 
asemenea efect asupra speciei. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Falco cherrug ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Falco columbarius 
 
Șoim de iarnă 
Cod SPA: A098 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe 

S.H., (2000): ,,Bird Census 

Techniques – second edition”, 

Academic Press, London, 302 p.; 

Munteanu D., (2009): ,,Păsări rare, 

vulnerabile şi periclitate în 

România”, Ed. Alma Mater, Cluj-

Napoca, p. 34-37; 

*, (2004): ,,Birds in Europe: Population 

Estimates, Trends and 

Conservation Status”, BirdLife 

International, 374 p. 

Directive  2009/147/EC  of  the  European  

Parliament  and  of  the  Council of  

30  November  2009 on  the  

conservation  of  wild  bird 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 

20/06/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice 

Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 

aderarea Romaniei la Conventia 

privind conservarea vietii salbatice si 

a habitatelor naturale din Europa, 

adoptata la Berna la 19 septembrie 

1979 

Legea 197 din 2 iulie 2007 pentru 

modificarea si completarea Legii 

vanatorii si a protectiei fondului 

cinegetic nr. 407/2006  

 

 

Ecologie 
Este cel mai mic dintre răpitoarele din Europa. Masculul este evident mai mic decât femela, gri-albastru deasupra, 
crem-cenuşiu dedesubt. Femela este maronie deasupra, juvenilii la fel. În toate penajele, faţa uşor marcată de o 
„mustaţă” .  
Numele de gen provine din cuvântul latin falx – seceră, cu referire la silueta cu aripi lungi şi ascuţite sau, după alte 
surse, din falcate cu referire la ciocul sau ghearele curbate. Numele de specie provine din cuvântul latin columba, cu 
referire la faptul că în zbor silueta sa seamănă cu cea a unui porumbel. 
În Europa medievală era folosit de către crescătorii de şoimi ca „pe un şoim potrivit pentru o doamnă”. În prezent este 
antrenat rar de către crescători, datorită restricţiilor impuse pentru conservarea speciilor de păsări. Capul şi spatele 
masculului sunt gri, iar pieptul şi abdomenul crem-ruginiu cu striuri închise. Penajul femelei este maroniu pe spate şi 
pal roşiatic cu striuri pe abdomen. Se hrăneşte în special cu păsări mici cum sunt ciocârliile, fâsele, vrăbiile. Preferă 
puii tineri neexperimentaţi. Hrana este completată şi cu insecte, mamifere mici şi şerpi. 
Aspecte comportamentale 
Cuibăresc pe pământ sau în cuiburile vechi ale altor păsări. Depun 4-5 ouă ce sunt clocite pentru 28-32 de zile, în 
special de către femelă. Puii părăsesc cuibul după 25-30 de zile dar rămân dependenţi de părinţi pentru încă 4-5 
săptămâni. 
La noi în ţară este oaspete de iarnă (octombrie – martie). 
Este o specie cuibăritoare în nordul continentului european. Când vânează, zboară repede şi la înalţime de sub un 
metru deasupra solului folosindu-se de copaci şi tufişuri pentru a-şi surprinde prada, pe care o prinde în aer. Perechea 
vânează adeseori împreună şi unul dintre parteneri sperie prada şi o conduce spre celălalt. Celelalte păsări prădătoare 
evită în general şoimii de iarnă din cauza agilităţii şi agresivităţii acestora. Specia este monogamă cel puţin pentru un 
sezon de cuibărit, deşi copulări cu alţi parteneri au fost înregistrate. Primăvara, masculii migrează spre nord înaintea 
femelelor. Deşi se reîntorc în acelaşi teritoriu, adeseori nu folosesc acelaşi cuib. Nu îşi construieşte propriul cuib şi 
foloseşte cuiburi mai vechi de cioară sau coţofană, amplasate în păduri de conifere sau de amestec. În absenţa 
acestora cuibăreşte pe margini stâncoase sau chiar pe sol. Îşi apără teritoriul foarte agresiv. Longevitatea maximă 
cunoscută este de 12 ani şi şapte luni. Iernează în centrul şi estul continentului european. 
Soseşte din cartierele de iernare în aprilie. Femela depune de obicei 4-5 ouă, cu o dimensiune medie de 40 x 31,5 mm. 
Incubaţia durează în medie 28-32 de zile şi este asigurată în proporţie de 90% de către femelă, care în această 
perioadă este hrănită de mascul. La eclozare puii cântăresc aproximativ 13 g. Puii devin zburători la 29-31 de zile şi 
rămân dependenţi de părinţi încă patru săptămâni. Uneori, exemplarele de un an, în special masculii, participă la 
hrănirea familiei alături de perechea de adulţi. Adeseori, când hrana este suficientă, două treimi din numărul puilor ce 
au eclozat ajung zburători. În anii cu hrană puţină doar o treime din numărul puilor eclozaţi ajung zburători. Ajung la 
maturitate sexuală la un an, însă cei mai mulţi masculi cuibăresc numai în al doilea an. La fel ca în cazul altor răpitoare, 
masculul este cel ce asigură în principal hrana familiei. 
Nişă trofică 
Hrana este compusă din păsări mici, uneori insecte sau șerpi și excepţional mamifere mici.  
Nişă spaţială 
Preferă zonele deschise de la marginea pădurilor de conifere, cu pâlcuri de copaci. 
Şoimul de iarnă este caracteristic zonelor joase împădurite, păşunilor şi mlaştinilor. Este cel mai mic dintre răpitoarele 
din Europa, însă foarte agil şi rapid. 
Modelare nişă ecologică 
Habitatele optime. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor, poluarea cu pesticide şi deranjul păsărilor sunt principalele pericole ce afectează specia. 
Metode de nonitorizare 

Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Falco columbarius  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Falco peregrinus 
 
Şoimul călător 
Cod SPA: A103 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): ,,Cartea 
Roşie a Vertebratelor din 
România”, MNIN ”Gr. Antipa”, 
Bucureşti 

BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 
MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 
 

Este o specie cosmopolită, prezentă în Europa într-o mare varietate de habitate, de la cele de tip forestier, 
până la agro-ecosisteme deschise, pătrunzând (recent) chiar şi în mediul urban. 
Ecologie 
De regulă utilizează cuiburile construite din rămurele ale altor specii de păsări, pe pereţi stâncoşi, adeseori în 
cariere mai puţin active, însă din ce în ce mai des, apare cuibărind pe clădiri.  
Aspecte comportamentale  
Este o specie ce utilizează un teritoriu de hrănire destul de vast, hrănindu-se în principal cu rozătoare mici. 
Este o specie ce utilizează un teritoriu de hrănire relativ stabil. Pe timpul sezonului rece, când pot avea loc 
unele aglomerări datorate sosirii unor populaţii nordice, unele exemplare pot fi împinse în zonele de la sud de 
Dunăre în căutarea unor teritorii de vânătoare alternative. 
Relevanţa pentru proiect: Această specie preferă vânătoarea prin zbor la punct fix, la altitudini mici (10-15m), 
iar zborul de vânătoare rămânând pe distanţa scurtă şi la altitudini reduse, la care se adaugă acuitatea 
vizuală de excepţie, se admite existenţa unui impact probabil potenţial datorat incidentelor izolate, fără însă a 
fi periclitate poulaţiile locale/regionale. 
Nişa trofică 
Vânează din zbor porumbei sau alte păsări de dimensiunea acestora. 
Nişă spaţială 
Ocupă o varietate mare de habitate, având însă nevoie de o sursă bogată de hrană, aspect ce reprezintă 
factorul limitativ de răspândire a acestei specii. Adaptarea la mediul urban se pare că reprezintă o 
disponibilitate de nişă ce contribuie semnificativ la supravieţuirea pe viitor a speciei. 
Modelare nişă ecologică 
Zone stâncoase și cariere puțin active sau abandonate. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stres. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 
623, 624, 626, 701, 703, 710, 730, 740, 962. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Falco peregrinus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Falco subbuteo 
 
Şoimul rândunelelor 
Cod SPA:A099 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): 
Cartea Roşie a 
Vertebratelor din România, 
MNIN ”Gr. Antipa”, Bucureşti 

 
 

Ecologie 
Este o specie cu un areal întins, preferând însă zonele mai joase, temperat-continentale, întâlnindu-se într-o 
varietate mare de habitate unde ocupă de regulă cuiburile de coţofană (Pica pica). 
Teritoriul de vânătoare se întinde pe o distanţă de aproximativ 5 km faţă de cuib, vânând activ, din zbor, 
păsări de dimensiuni mici (Passeriformes). 
In mod excepţional şi local apar densităţi ale perechilor cuibăritoare mai mari de 10pc/50km2. 
Populaţiile sunt relativ greu de monitorizat, astfel că nu există un consens în ceea ce priveşte dinamica pe 
termen mediu şi lung a oulaţiilor europene. 
Aspecte comportamentale  
Este o specie ce utilizează un teritoriu de hrănire destul de vast, urmărind activ speciile de păsări mici. 
Nişa trofică 
Vânează din zbor păsări mici (Passeriformes). 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitate mozaicate, cu trupuri de pădure, în alternanţă cu pajişti şi stâncării 
accidentate rohotişuri, lapiezuri.  
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere  a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele carstice, dar şi 
spre sudul şi estul acestuia. 
Estimare populaţională 
Efectivul estimat la nivel naţional este de 300-700 perechi. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 
623, 624, 626, 701, 703, 710, 730, 740, 962 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Falco subbuteo  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Falco tinnunculus 
 
Vânturelul roşu 
Cod SPA: A096 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 
BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): 

Cartea Roşie a Vertebratelor din 
România, MNIN ”Gr. Antipa”, 
Bucureşti 

BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 
MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 
 

Este o specie larg răspândită la nivel european, cuibărind în majoritatea habitatelor terestre, adaptându-se 
relativ uşor chiar şi habitatelor antropice/antropizate şi pătrunzând chiar şi în mediul urban, unde cuibăreşte 
pe clădiri înalte, cornişe, etc. 
Ecologie 
În zonele deschise acceptă cu uşurinţă cuiburile artificiale, cu condiţia ca teritoriul să fie unul liber, fără a se 
suprapune cu teritoriul unei alte perechi. 
Populaţiile nordice sunt migratoare, coborând până spre centrul Europei. Cele din centrul şi sudul Europei 
rămân sedentare.  
Densităţile ajung semnificative, de până la 40p/100km2, chiar mai semnificative în proximitatea 
agroecosistemelor limitrofe aşezărilor rurale, satelor.  
Dinamica populaţională este în strânsă legătură cu cea a prăzii sale (mici rozătoare). 
Spectrul trofic al acestei specii a indus şi dinamica la nivel european din ultimele decade. Utilizarea 
pesticidelor, în special a celor organo-clorurate, a condus la o diminuare drastică a populaţiei de vânturel 
roşu. Odată cu reluarea practicilor tradiţionale şi a practicării unei agriculturi responsabile, populaţiile s-au 
refăcut rapid, re-colonizând arealele cândva pierdute. 
Aspecte comportamentale  
Este o specie ce utilizează un teritoriu de hrănire destul de vast, hrănindu-se în principal cu rozătoare mici. 
Este o specie ce utilizează un teritoriu de hrănire relativ stabil. Pe timpul sezonului rece, când pot avea loc unele 
aglomerări datorate sosirii unor populaţii nordice, unele exemplare pot fi împinse în zonele de la sud de Dunăre în 
căutarea unor teritorii de vânătoare alternative. 
Relevanţa pentru proiect: Această specie preferă vânătoarea prin zbor la punct fix, la altitudini mici (10-15m), iar zborul 
de vânătoare rămânând pe distanţa scurtă şi la altitudini reduse, la care se adaugă acuitatea vizuală de excepţie, se 
admite existenţa unui impact probabil potenţial datorat incidentelor izolate, fără însă a fi periclitate poulaţiile 
locale/regionale. 
Nişa trofică 

Vânează din zbor la punct fix mici rozătoare. 
Nişă spaţială 
Preferă zonele deschise, pajişti cu iarbă scurtă, mirişti, etc.  
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere  a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din proximitatea zonelor 
rurale. 
Estimare populaţională 
Efectivul estimat la nivel naţional este de 3000-7000 perechi. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stres. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 
623, 624, 626, 701, 703, 710, 730, 740, 962. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Falco tinunculus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Falco vespertinus 
 
Vânturel de seară 
Cod SPA: A0097 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BOTNARIUC, N., TATOLE, V. (2005): ,,Cartea 
Roşie a Vertebratelor din 
România”, MNIN ”Gr. Antipa”, 
Bucureşti 

BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 
MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 
 

Este o specie prezenta in sudul si estul continentului european. Este o pasare sociala ce cuibareste in 
colonii. Pentru cuibarit ocupa cuiburi vechi de rapitoare sau corvide, fiind in acest fel dependenta de coloniile 
de ciori de semanatura (Corvus frugilegus). Cea mai mare parte a hranei formata din insecte o captureaza in 
zbor. Uneori “planeaza la punct fix” sau merge pe sol cautandu-si prada. Cel mai activ vaneaza la rasarit si 
in amurg, cand poate fi vazut zburand la inaltime mica, deasupra raurilor. Ierneaza in Africa. 
Ecologie 
Vânturelul de seară, cunoscut și sub denumirea de Soimuleț de seară, este o specie caracteristica zonelor 
deschise cu palcuri de padure asa cum sunt stepele, pasunile, suprafetele agricole, ce au altitudine redusa, 
desi in Asia este prezent si la 1.500 m. Lungimea corpului este de 28 - 34 cm si o greutate medie de 130 – 
197 g. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 65 – 76 cm. Este un soim de talie medie spre mica, cu o silueta 
apropiata de a vanturelului rosu (Falco tinnunculus) si a soimului randunelelor (Falco subbuteo). Atinge 
penajul complet caracteristic adultului in al treilea an. Masculul are in penaj o combinatie unica intre albastrul 
– gri inchis (ardezie) de pe corp si rosul ruginiu de pe penele picioarelor si subcodale. Femela, este mai 
mare si are penajul gri – albastru pe spate si ruginiu pe corp. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie si in prima parte a lunii mai. Femela depune 3 
- 4 oua in a doua parte a lunii mai si inceputul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 36,5 x 28,9 mm. 
Incubatia dureaza in medie 27 – 28 de zile si este asigurata de ambii parinti. Puii devin zburatori la 27 – 30 
de zile si devin complet independenti dupa inca o saptamana. 
Nişa trofică 
Se hrănește în special cu insecte, mamifere mici, broaște și șerpi. 
Nişă spaţială 
Ocupă o varietate mare de habitate, având însă nevoie de o sursă bogată de hrană, aspect ce reprezintă 
factorul limitativ de răspândire a acestei specii.  
Modelare nişă ecologică 
Zonele stepice, păduri de stepă, perdele forestiere din zone agricole. 
 Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stres. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 
623, 624, 626, 701, 703, 710, 730, 740, 962. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Falco vespertinus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Ficedula albicollis 
 
Muscarul cu guler alb 
Cod SPA: A321 

 
 

 
 

Este o specie cu rǎspândire Eurasiatică, arealul său întinzându-se de la Peninsula Kamchatka şi NW Chinei, 
până în Europa centrală, în vest ajungând în Germania şi Austria. Muscarul mic ocupă regiunile cu climat 
temperat şi boreal (taiga). 
Ecologie 
Habitatul preferat este reprezentat de pădurile bogate, mature, cu un coronament aerisit, însă cu un 
microclimat umed şi răcoros, cu multe zone deschise unde îşi găseşte o multitudine de crenguţe libere pe 
care se poate odihni situate între coronament şi stratul arbustiv moderat dezvoltat. În cazul în care astfel de 
pǎduri sunt străbătute de cursuri mici de ape sau sunt situate pe pante, habitatul devine unul optim. 
La nivel european, muscarul mic se poate întâlni într-o mare varietate de habitate, apărând o oarecare 
specializare geografică. În Polonia se găseşte în pădurile de fag, în România ajungând până în etajul 
pădurilor de amestec situate la alt. de peste 1100-1300 m (Abieti-Fagetum, Aceri-Fagetum). Apere frecvent şi 
în habitate forestiere ripariene unde apare arinul (Alnus sp.), dar şi în cvercete, mestecǎnişuri, etc. 
Aspecte comportamentale  
În habitatele favorabile specia se face remarcată de cântecul masculilor ce are rolul de a demarca teritoriul 
ocupat. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră. 
Nişă spaţială 
Păduri de foioase, până în etajul pădurilor de amestec, de regulă în preajma cursurilor de ape. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor forestiere străbătute de 
cursuri de ape. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 15.000 şi 25.000 de perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ficedula albicollis ca urmare a implementării proiectului    
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Fişa speciei 
Ficedula hypoleuca 
 
Muscar negru 
Cod SPA: A322 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Cinteza este o specie cu răspândire largă în toată Europa, având efective migratoare care cuibăresc în nordul 
și nord-estul Europei. Este întâlnită în toate tipurile de habitate forestiere atât în zonele de câmpie și deal, 
precum și în zonele montane, ajungând până la altitudini de peste 1.500 m. Masculul este viu colorat, capul 
gri, obrajii, gâtul și spatele maronii, pieptul roșiatic, coada neagră cu baza cozii verzui, iar aripile negre cu două 
benzi albe spre partea superioară. Femela este predominant verzuie, aripile fiind la fel cu ale masculului. 
Lungimea corpului este de 14-16 cm, iar anvergura aripilor este de 25-29 cm, cu masa corporală de 18-29 g. 
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 15-16 ani. 
Ecologie 
 E o specie care are nevoie de diverse scorburi, nise pentru cuibarire si cred ca zona manastirilor cu ziduri de 
piatra stravechi, cu gradini si livezi cu arbori de toate felurile si varstele ii convenea de minune. In acelasi loc 
era si o femela de muscar gulerat, ca si la silvii am observat ca muscarii de mai multe feluri pot convietui relativ 
pe acelasi teren avand etaje diferite de vanatoare. Muscarul gulerat si cel negru par sa aiba acelasi etaj median 
dar cumva isi facusera loc doua perechi pe locuri mici si invecinate, probabil in zona aceea umeda si plina de 
vegetatie insectele erau din belsug. 
Aspecte comportamentale  
Femelele depun 4-5 ouă în lunile mai-iunie, incubația fiind de 10-16 zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți până 
la vârsta de 12-18 zile, părăsind cuibul după această perioadă, fiind hrăniți în continuare de părinți pentru încă 
3 săptămâni. Perechile au de obicei 2-3 ponte pe an, a doua pontă fiind adesea depusă în perioada lunilor 
iunie-iulie. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu seminte, fructe de arbusti si insecte 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, tufărișuri, zone umede, arborete 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea habitatului propice prin defrișarea pădurilor. Protejarea 
acestei specii depinde numai de interzicerea tăierilor de păduri sau păstrarea regiunilor de cuibărit forestiere 
într-o stare favorabilă de conservare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Ficedula hypoleuca ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Fringilla coelebs 
 
Cinteza  
Cod SPA: A359 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Cinteza este o specie cu răspândire largă în toată Europa, având efective migratoare care cuibăresc în nordul 
și nord-estul Europei. Este întâlnită în toate tipurile de habitate forestiere atât în zonele de câmpie și deal, 
precum și în zonele montane, ajungând până la altitudini de peste 1.500 m. Masculul este viu colorat, capul 
gri, obrajii, gâtul și spatele maronii, pieptul roșiatic, coada neagră cu baza cozii verzui, iar aripile negre cu două 
benzi albe spre partea superioară. Femela este predominant verzuie, aripile fiind la fel cu ale masculului. 
Lungimea corpului este de 14-16 cm, iar anvergura aripilor este de 25-29 cm, cu masa corporală de 18-29 g. 
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 15-16 ani. 
Ecologie 
Specia este în general sedentară pe cuprinsul Europei, existând efective care migrează spre nordul și nord-
estul Europei pentru reproducere, ajungând până în centrul Asiei. Efectivele migratoare încep migrația de 
toamnă în lunile septembrie-octombrie, revenind în teritoriile de cuibărit în lunile martie-aprilie. Sezonul de 
cuibărit se desfășoară în perioada lunilor mai-iulie, perechile monogame formându-se încă din luna martie. 
Masculii atrag femelele în teritoriul lor prin cântecul foarte strident. Cuibul este construit în coronamentul 
copacilor, la câțiva metri de la sol, sau în stratul arbustiv dens. Cuibul este adâncit și este format din rădăcini, 
paie și pene pe interior, iar pe exterior este întărit cu licheni, pânze de păianjeni și mușchi. Puii sunt hrăniți de 
ambii părinți până învață să zboare. Se hrănesc în special cu insecte și semințe pe care le găsesc la nivelul 
solului, rareori fiind observate că se hrănesc în coronamentul copacilor. Adesea poate fi observată la hrănire 
și în parcurile și grădinile din zonele urbane și rurale, acolo unde există hrănitori artificiale sau unde oamenii le 
dau semințe, fiind recunoscută ca specie sociabilă, alături de vrabie și pițigoi. Păsările devin active pentru 
reproducere din al doilea an de viață. 
Aspecte comportamentale  
Femelele depun 4-5 ouă în lunile mai-iunie, incubația fiind de 10-16 zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți până 
la vârsta de 12-18 zile, părăsind cuibul după această perioadă, fiind hrăniți în continuare de părinți pentru încă 
3 săptămâni. Perechile au de obicei 2-3 ponte pe an, a doua pontă fiind adesea depusă în perioada lunilor 
iunie-iulie. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu seminte, fructe de arbusti si insecte 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, păduri de luncă 
Estimare populațională 
Populația europeană este foarte mare, însumând între 130.000.000 – 240.000.000 de perechi cuibăritoare, 
rămânând stabilă în perioada 1970-1990. Cu toate că populația europeană a suferit mici scăderi în perioada 
1990-2000 în unele țări, aceasta a rămas stabilă per total. În România efectivele speciei numără aproximativ 
2.450.000-6.300.000 de perechi cuibăritoare. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea habitatului propice prin defrișarea pădurilor. Protejarea 
acestei specii depinde numai de interzicerea tăierilor de păduri sau păstrarea regiunilor de cuibărit forestiere 
într-o stare favorabilă de conservare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Fringilla coelebs ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Fringilla montifringilla 
 
Cinteza de iarnă  
Cod SPA: A360 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Traieste in paduri de mesteacan si de conifere in sezonul de imperechere si in paduri de foioase pe timp de 
toamna si de iarna. Seamana cu cinteza la marime si forma, are o lungime a corpului de 14-16 cm, o anvergura 
de 24-26 cm, o masa medie corporala de 24 g. Vara, masculul are capul negru, spate negru-maroniu, aripi si 
coada negre, umerii portocalii, iar pieptul paleste spre alb catre abdomen si tartita. Pe timp de iarna, capul are 
culoarea gri-maroniu. Femela are cap maroniu spre negru, iar pieptul este portocaliu palid. Se hraneste cu 
seminte, fructe de arbusti si insecte. In libertate, traieste in medie trei ani. 
Ecologie 
Cuibareste in Rusia de nord si in Peninsula Scandinava, dar uneori si mai la sud. Migreaza pentru a ierna in 
sudul Europei, Africa de Nord, Asia Centrala, sosind pe terenurile de iernat in septembrie, pentru a pleca inapoi 
in perioada martie-aprilie. Se hraneste in frunzis, vara, iar pe timp de iarna coboara pe sol pentru hrana. 
Formeaza stoluri de mii de pasari iarna. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. In ritualul nuptial, 
masculul canta de pe o pozitie inalta, isi arata aripile cu dungi albe, coada, iar uneori isi ridica si creasta. Uneori 
face si zboruri joase. Femela construieste cuibul in forma de cupa cu muschi, iarba, fire de par, la inaltime, in 
conifere. Perechea este monogama pentru un sezon de imperechere.  
Populatia care cuibareste in Europa este extrem de mare: 12-22 de milioane de perechi, iar toate populatiile 
europene au ramas stabile din 1970. La ora actuala, nu exista perechi care sa cuibareasca in Romania.  
Aspecte comportamentale  
Imperecherea incepe in mai-iulie, cand sunt depuse patru-sapte oua, cu marimea de 19x15 mm, care sunt 
clocite 11-12 zile. Masculul hraneste femela in timp ce ea cloceste ouale. Ambii parinti hranesc puii, care vor 
parasi cuibul dupa 13-14 zile de la eclozare. Perechile au uneori si doua ponte.  
Nişa trofică 
Se hraneste cu seminte, fructe de arbusti si insecte 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, păduri de luncă 
Ameninţări 
Specia este raspandita bine si stabila ca populatie in habitat. Nu exista la aceasta ora nicio amenintare 
pentru ea. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Fringilla montifringilla ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Fulica atra 
 
Lișiță 
Cod SPA: A125 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibăreşte în aproape toată Europa. Este o specie sedentară în zonele cu climă temperată, dar populaţiile din nordul şi 
estul continentului migrează către zonele de centru, vest şi sud pe timp de iarnă. Unele ajung chiar până în Africa de 
Nord.  

Aspecte comportamentale 
Plecarea spre zonele de iernat se face în luna septembrie, iar călătoria de întoarcere începe în luna februarie. Îşi obţine 
hrana prin scufundarea sub apă şi prin culegerea de pe sol. Este o specie diurnă, dar se poate hrăni, uneori, şi în 
timpul nopţilor în care lumina lunii este puternică. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de doi ani. Specie monogamă, 
extrem de teritorială în sezonul de împerechere, agresivă şi faţă de propria specie şi faţă de alte specii. Ritualul de 
împerechere este simplu şi implică o curăţare reciprocă cu ajutorul ciocului, după care partenerii aleg un loc de cuibărit. 
Aici îşi vor construi cuibul din frunze uscate şi iarbă, că o ridicătură, fie pe vegetaţie de pământ, fie pe vegetaţie 
plutitoare. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu plante acvatice, nevertebratele, ouă de pasăre, amfibieni, peşti sau mamifere mici.. 

Modelare nişă ecologică 
Această specie poate fii întâlnită în zone cu ape mici, liniştite, lacuri, iazuri, canale de irigaţii, baraje de acumulare, 
mlaştini şi balastiere. Deseori poate fi întâlnită, pe timp de iarnă, şi în estuare 

Ameninţări 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este foarte mare, între 1,3 şi 2,3 milioane de perechi. Unele populaţii cheie au 
suferit declinuri în perioada 1990-2000, dar celelalte populaţii au rămas stabile. 
Este o specie comună în toate habitatele, se adaptează foarte bine şi la mediul urban. În unele zone în care apa este 
poluata, murdară de gunoaie sau plină de petrol, populaţiile au cunoscut declinuri.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Fulica atra ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
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Fişa speciei 
Galerida cristata 
 
Ciocârlan 
Cod SPA: A244 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie întâlnită în habitate deschise, inclusiv în cele realizate de oameni, precum căi ferate sau aeroporturi.  Regăsită 
în toată Europa, mai puțin în zonele din nordul extrem al continentului. Longevitatea medie în libertate este de şase ani. 

Aspecte comportamentale 
Specie diurnă, se hrăneşte pe sol sau săpa la suprafaţă, şi uneori înhaţa insecte din zbor. Dacă hrana este puţină, 
atunci păsările se strâng în stoluri pentru a se hrăni. Sunt teritoriale în sezonul de împerechere. Ating maturitatea 
sexuală la vârsta de un an. Masculul  atrage femela după ce aleargă cu gâtul întins, cântând şi bătând din aripi. Femela 
construieşte un cuib de iarbă într-o denivelare din pământ. 

 Nişă trofică 
Este o specie care se hrănește cu plante, nevertebrate. 

Modelare nişă ecologică 
Habitutul preferat de ciocârlan este reprezentat de zonele deschise, inclusiv zonele antropice. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este foarte mare, cuprinsă între 3,6 şi 7,6 milioane de perechi. Specia a suferit un 
declin în perioada 1970-1990, dar mai multe populaţii din sudul Europei au sporit. 

Ameninţări 
Declinul speciei a fost atribuit pierderii şi degradării zonelor în care trăiesc. Pentru a evita astfel de declinuri este nevoie 
de măsuri de management ale zonelor deschise.  

Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Galerida cristata ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Gallinago gallinago 
 
Becațină comună 
Cod SPA: A153 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibăreşte în aproape toată Europa. Populaţiile din nordul şi din estul extrem migrează spre sud-vest pentru a ierna, dar 
ajung şi în Africa. Pleacă de pe locurile de cuibărit în luna iulie şi revin în anul următor în lunile martie-mai.  

Aspecte comportamentale 
Se hrănesc la răsărit şi la apus de soare, sondând cu ciocul lung în noroi. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de doi 
ani. Masculii sunt primii care ajung la locurile de cuibărit şi stabilesc teritoriile. Femelele selectează un loc de cuib şi 
legătura dintre păsări este întărită de un ritual nupţial în care masculul zboară în cerc, apoi intră în picaj şi produce un 
sunet de tobă în timp ce coadă îi vibrează în aer. Ambii parteneri prefera o viaţă fără multe complicaţii, iar cuibul lor 
este o mică adâncitură din sol. 

 Nişă trofică 
Sursa trofică preferată de această specie este reprezentată de plante și nevertebrate. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatu speciei este reprezentat de zone umede, mariginile lacurilorși a râurilor, de asemenea, mlaștini sau zone de 
coată. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este mare: între 930.000 şi 1,900.000 de perechi. În ciuda unui declin din mai 
multe ţări în perioada 1990-2000, mai multe populaţii europene au rămas stabile în tot acest timp. 

Ameninţări 
Declinurile au fost atribuite asanării zonelor umede, ceea ce a dus la pierderea habitatului şi a prăzii, pe lângă declinul 
cauzat de vânătoarea excesivă. În mai multe ţări, specia a beneficiat de măsuri de management al zonelor umede, prin 
regularizarea nivelului apelor, deoarece becaţinele au nevoie de ape mici.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Gallinago gallinago ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Gallinula chloropus 
 
Găinușă de baltă 
Cod SPA: A123 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibăreşte în aproape toată Europa. Populaţiile din nordul şi din estul extrem migrează spre sud-vest pentru a ierna, 
dar ajung şi în Africa.  

Aspecte comportamentale 
Pleacă de pe locurile de cuibărit în luna iulie şi revin în anul următor în lunile martie-mai. Se hrănesc la răsărit şi la apus 
de soare, sondând cu ciocul lung în noroi. Atinge maturitatea sexuală la vârsta de doi ani. Masculii sunt primii care 
ajung la locurile de cuibărit şi stabilesc teritoriile. Femelele selectează un loc de cuib şi legătura dintre păsări este 
întărită de un ritual nupţial în care masculul zboară în cerc, apoi intră în picaj şi produce un sunet de tobă în timp ce 
coadă îi vibrează în aer. Ambii parteneri prefera o viaţă fără multe complicaţii, iar cuibul lor este o mică adâncitură din 
sol. 

 Nişă trofică 
Sursa trofică preferată de această specie este reprezentată de plante și nevertebrate. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatu speciei este reprezentat de zone umede, mariginile lacurilorși a râurilor, de asemenea, mlaștini sau zone de 
coată. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este mare: între 930.000 şi 1,900.000 de perechi. În ciuda unui declin din mai 
multe ţări în perioada 1990-2000, mai multe populaţii europene au rămas stabile în tot acest timp. 

Ameninţări 
Declinurile au fost atribuite asanării zonelor umede, ceea ce a dus la pierderea habitatului şi a prăzii, pe lângă declinul 
cauzat de vânătoarea excesivă. În mai multe ţări, specia a beneficiat de măsuri de management al zonelor umede, prin 
regularizarea nivelului apelor, deoarece becaţinele au nevoie de ape mici.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Gallinula chloropus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Gavia arctica 
 
Cufundar polar 
Cod SPA: A002 
 
 
Alte referințe bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibăreşte solitar în zona arctică a Eurasiei pe lacuri interioare şi golfuri marine, acolo unde nu se manifestă 
fluxul şi refluxul. Părăseşte locurile de cuibărit în septembrie, octombrie şi revine înapoi în aprilie, mai. 
Iernează în zona Marii Baltice şi în centrul şi sudul Europei. Îşi schimba penajul (năpârlește) în februarie, 
martie. Este o specie tăcută în zbor şi în timpul iernii (cu excepţia perioadei de cuibărit). 
Aspecte comportamentale 
Este o specie monogama la care ritualul de imperechere este manifestat in special la perechile nou formate. 
Cuibul plasat la marginea apei este alcatuit din pamant captusit cu vegetatie. Este construit in principal de 
catre mascul, dar acesta poate fi asistat uneori de catre femela. Ouale au dimensiuni de 83 x 53 mm, de 
culoare maslinie cu pete negre, in numar de 1-3 au o greutate medie de 122 g si sunt incubate de ambii 
parinti o perioada de 29 de zile. Dupa eclozare primele zile le petrec in cuib, dupa care in primele saptamani 
stau pe spatele parintilor atunci cand acestia se deplaseaza pe luciul apei.  
Nişă trofică 
Se hranesc cu pești, nevertebrate acvatice și plante, care le găsește prin scufundare. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie este reprezentată de terenurile agricole. 
Estimare populaţională 
Populatia estimata a speciei in cartierele de iernare este fluctuanta si cuprinsa intre  34.000 – 37.000 
exemplare. In perioada 1970 – 1990 efectivele observate au fost in crestere si apoi au ramas stabile in 
perioada 1990 – 2000. Ierneaza intr-o zona redusa ca intindere, care este influentata de modul de folosire al 
terenurilor. Cea mai mare parte a populatiei mondiale este prezenta in timpul iernii in Romania si Bulgaria. In 
iernile mai blande, raman in numar mai mare in Ucraina, iar in cele mai aspre coboara spre sud, pana in 
Grecia. 
Ameninţări 
Degradarea zonelor de cuibarit prin activitati de minerit, vanatoarea accidentala in teritoriile de trecere si 
iernare atat la locurile de inoptare cat si in cele de hranire, braconajul, deranjul produs de activitatile piscicole 
pe lacurile folosite pentru inoptare, dezvoltarea urbana in jurul lacurilor folosite pentru inoptare, deranjul 
determinat de fermierii care le alunga de pe culturile de grau si orz de toamna, sunt principalele pericole ce 
afecteaza specia. Ca masuri de conservare, au fost elaborate Planuri Nationale de Actiune in Bulgaria si 
Romania. Majoritatea locurilor de inoptare sunt protejate si scheme agromediu sunt dezvoltate in colaborare 
cu fermierii. Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone 
umede. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Gavia arctica ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Gavia stellata 
 
Cufundar mic 
Cod SPA: A002 
 
 
Alte referințe bibliografice relevante: 
 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London; 

MUNTEANU D. (2009): „Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

***, 2004, Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and Conservation 
Status, BirdLife International; 

 

Cuibareste in nordul Europei la marginea lacurilor si baltilor. Zboară pe distanțe lungi spre lacurile mai mari 
pe care se hrănește. Iernează de obicei pe mare, zona in care este mai frecvent prezenta si in Romania. 
Cand pluteste pe apa isi tine capul si ciocul (subtire si usor arcuit in sus) indreptate in sus. Spre deosebire de 
celelalte specii ale familiei cufundarilor care isi schimba penajul la sfarsitul iernii, isi pierde capacitatea de 
zbor timp de 3 – 4 saptamani datorita schimbarii penajului, in perioada august – noiembrie. 
Ecologie 
Cea mai mica si mai raspandita specie din familia cufundarilor, este acvatica si migratoare. Lungimea corpului 
variaza intre 55 - 67 cm si are o greutate de circa 1.400 g. Deschiderea aripilor variaza intre 91 - 110 cm. In 
zbor isi tine gatul si capul usor aplecate fata de restul corpului si  poate atinge o viteza de pana la 78 km/h. 
Masculii si femelele au infatisare similara. Se hraneste in special cu peste, dar poate consuma uneori si 
plante.  
Aspecte comportamentale 
La construirea cuibului, care este de obicei o platforma adancita din pamant si plante, participa ambii 
parteneri. Femela depune obisnuit 2 oua cu dimensiuni de 75 x 46 mm si o greutate de circa 80 g ce sunt 
incubate timp de 24 - 29 de zile. Puii de cufundari sunt hraniti de ambii parinti cu nevertebrate si pesti o 
perioada de 38 – 48 de zile dupa care se descurca singuri. 
Nişă trofică 
Se hrănește în special cu pește, dar poate consuma uneori și plante.  
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie este reprezentată de terenurile agricole. 
Estimare populaţională 
La nivel european este cuprinsa intre 32.000 – 92.000 de perechi cuibaritoare. 
Ameninţări 
Degradarea zonelor de cuibarit prin activitati de minerit, vanatoarea accidentala in teritoriile de trecere si 
iernare atat la locurile de inoptare cat si in cele de hranire, braconajul, deranjul produs de activitatile piscicole 
pe lacurile folosite pentru inoptare, dezvoltarea urbana in jurul lacurilor folosite pentru inoptare, deranjul 
determinat de fermierii care le alunga de pe culturile de grau si orz de toamna, sunt principalele pericole ce 
afecteaza specia. Ca masuri de conservare, au fost elaborate Planuri Nationale de Actiune in Bulgaria si 
Romania. Majoritatea locurilor de inoptare sunt protejate si scheme agromediu sunt dezvoltate in colaborare 
cu fermierii. Factorii limitativi sunt corelați cu cei ce cauzează degradarea habitatelor ripariene și de zone 
umede. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Gavia stellata ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Gelochelidon nilotica 
 
Pescăița râzătoare 
Cod SPA: A189 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Pescarita razatoare o specie caracteristica zonelor lagunare cu apa salmastra si tarmurilor nisipoase dar apare 
si pe lacurile cu apa dulce si mlastinoase. Lungimea corpului este de 35 – 42 cm si o greutate de 150 – 192 g. 
Anvergura aripilor este de circa 76 – 86 cm. Usor de confundat cu sterna de mare (Sterna sandvicensis) mai 
ales in cazul pasarilor tinere. Adultii au infatisare similara. Penajul este gri deschis, iar coada este scurta si 
scobita. Partea superioara a capului este neagra, iar ciocul este gros, asemanator pescarusilor. Se hraneste 
cu insecte, rame, melcisori, soareci, soparle. Longevitatea cunoscuta este de 16 ani. 
Ecologie 
Este o specie prezenta in sudul si estul continentului european. Spre deosebire de celelalte chire, nu plonjeaza 
in apa sa se scufunde dupa pestisori, ci se hraneste cautandu-si hrana si pe sol. Prinde insecte in zbor. Poate 
zbura la punct fix, fluturandu-si aripile. Cuibareste prima data la 5 ani, in colonii asezate pe sol. Adeseori 
cuibareste in colonii mixte cu alte chire, sau pasari de tarmuri (ciocintorsul – Recurvirostra avosetta). Cuibul 
reprezentat de o adancitura in sol este captusit cu resturi vegetale. Ierneaza in Africa.  
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie. Femela depune in mod obisnuit 3 oua, in a doua 
parte a lunii mai si inceputul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 48 x 35,1 mm. Incubatia dureaza in jur de 
22 – 23 de zile si este asigurata de ambii parteneri. Dupa eclozare, puii parasesc cuibul la cateva zile. Devin 
zburatori dupa 28 – 35 de zile, insa raman dependenti de parinti circa trei luni.   
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, rame, melci, soareci, sopar 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, păduri de luncă 
Estimare populațională 
Populatia europeana este relativ mica si cuprinsa intre 12 000 – 22 000 perechi. A inregistrat un declin 
semnificativ in perioada 1970 – 1990. Desi efectivele speciei s-au mentinut stabile in Rusia, s-a inregistrat o 
scadere continua in estul Europei, iar pe ansamblu populatia este in declin. Cele mai mari efective sunt in 
Ucraina, Turcia, Rusia si Spania.  
Ameninţări 
Degradarea si distrugerea habitatelor umede, poluarea apelor prin folosirea pesticidelor in agricultura si 
deranjul determinat de activitatile umane sunt principalele pericole ce afecteaza specia. Reducerea deranjului 
produs de activitatile umane si refacerea zonelor umede sunt prioritare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Gelochelidon nilotica ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Glareola pratincola 
 
Ciovlicăruginie 
Cod SPA: A135 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ciovlica ruginie este o specie caracteristica zonelor deschise, saraturoase, nisipoase, cu putina vegetatie, din 
apropierea lagunelor. Lungimea corpului este de 24 – 28 cm si o greutate medie cuprinsa intre 70 – 95 g. 
Anvergura aripilor este de circa 60 – 70 cm. Adultii au infatisare similara. De la distanta pare maro – sura, cu 
aripi lungi, coada in furculita si abdomenul alb. Sub cioc are o pata caracteristica galbuie. Se hraneste 
preponderent cu insecte pe care le prinde in zbor. 
Ecologie 
Este o specie prezenta in sudul si estul continentului european. Are un zbor elegant si spectaculos ce aminteste 
de cel al randunicii. Se hraneste mai mult in zbor, in stoluri, adeseori la rasaritul si apusul soarelui. Fiind o 
specie ce alearga bine, isi prinde prada si prin urmarirea acesteia pe sol. Distrage pradatorii din apropierea 
cuibului, prin aterizarea la sol si tragerea unei aripi de parca ar fi rupta. Cuibareste in colonii, numarul de perechi 
variind de la 10 – 15, pana la cateva sute. Cuibul este asezat pe sol intr-o adancitura de pamant captusita cu 
resturi vegetale. Exemplarele care nu sunt pe cuib pazesc colonia, fiind mereu in apropiere. Calatoreste pe 
distante lungi, mai ales noaptea si ierneaza in Africa. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie. Femela depune in mod obisnuit trei oua, in a 
doua parte a lunii mai, cu o dimensiune medie de 32,8 x 24,1 mm si o greutate ce variaza de la 8,11 – 11,7 g 
(circa 12 % din greutatea femelei). Incubatia dureaza 17 – 19 zile si este asigurata de ambii parteneri. Puii au 
un puf cenusiu – galbui, vargat cu negru. La cateva zile dupa eclozare puii parasesc cuibul, insa continua sa 
fie hraniti de parinti. Puii devin zburatori la 22 – 28 de zile, insa devin independenti la 30 – 35 de zile. 
Nişa trofică 
Hrana este alcatuita din viermi, crustacee, lipitori si diferite insecte si larvele lor. Este un maestru in deschiderea 
scoicilor pe care le apuca cu ciocul si le loveste puternic de pietris sau de nisip pana se desfac. Acestea din 
urma i-au dat si numele. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, păduri de luncă 
Estimare populațională 
Populatia europeana a speciei este relativ mica si cuprinsa intre 10.000 – 18.000 perechi. A descrescut 
semnificativ in perioada 1970 – 1990. Datorita declinului inregistrat in Spania si Turcia in perioada 1990 – 2000, 
populatia europeana continua sa descreasca. Cele mai mari efective sunt prezente in Spania si Turcia. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor prin folosirea insecticidelor si deranjul coloniilor, sunt principalele pericole ce 
afecteaza specia. Specia beneficiaza de masurile de conservare care se adreseaza habitatelor caracteristice. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Glareola praticola ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Haemantopus ostralegus 
 
Scoicar 
Cod SPA: A075 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o pasare care poate fi intalnita in toate zonele litorale din Europa si destul de rar in interiorul continentului, 
de obicei pe malurile lacurilor cu substrat pietros si nisipos si cu multe scoici. In Romania poate fi vazut doar 
vara, pe malurile Marii Negre, in Delta Dunarii si destul de rar in bazinul Dunarii. Toamna migreaza catre zonele 
litorale mediteraneene. 
Ecologie 
Preferă zonele umede, malurile lacurilor șî tărmul Măii Negre în mod particular 
Aspecte comportamentale  
Cuibul este foarte simplu si consta dintr-o mica scobitura in nisip sau pietris, uneori ascuns in smocurile de 
iarba de pe mal. Femela depune 2-3 oua intr-o singura serie pe an in perioada aprilie-mai. Pentru cuibarit, cele 
mai multe exemplare prefera Nordul Europei. 
Nişa trofică 
Hrana este alcatuita din viermi, crustacee, lipitori si diferite insecte si larvele lor. Este un maestru in deschiderea 
scoicilor pe care le apuca cu ciocul si le loveste puternic de pietris sau de nisip pana se desfac. Acestea din 
urma i-au dat si numele. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, păduri de luncă 
Ameninţări 
Poluare 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Haemantopus ostralegus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Haliaeetus albicilla 
 
Codalb 
Cod SPA: A075 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Codalbul, cunoscut si sub denumirea de Vultur cu coada alba, este o pasare de prada diurna, caracteristica 
zonelor deschise din apropierea coastelor marine si lacurilor cu apa dulce in apropierea carora sunt arbori 
batrani, sau insule stancoase. Lungimea corpului este de 76 – 92 cm si o greutate de 4.100 g pentru mascul si 
5.500 g pentru femela. Anvergura aripilor este cuprinsa intre 190 – 240 cm. Adultii au infatisare similara. Adultii 
au ciocul galben, irisul galben, coada alba si corpul maroniu. Ajung la penajul caracteristic adultului in 5 – 6 
ani. Coada devine complet alba numai dupa 8 ani. Tinerii au ciocul, irisul, coada si corpul inchise. Se hraneste 
in special cu peste, pasari de apa, mamifere mici si uneori lesuri. 
Ecologie 
Este o specie cu o raspandire mai mare in nordul, centrul si estul Europei. In zonele nordice si estice este 
migratoare si sedentara in rest. Este o specie monogama ce tinde sa isi pastreze perechea toata viata. Atinge 
maturitatea sexuala la 5 ani si traieste pana la 27 de ani in salbaticie si 42 de ani in captivitate. Primavara, 
perechea zboara deasupra teritoriului pe care l-a ocupat si executa zboruri spectaculoase cu rostogoliri in aer 
la circa 200 m. Pentru cuibarit foloseste acelasi teritoriu an dupa an, utilizand alternativ 2 - 3 cuiburi. Vaneaza 
printr-un zbor jos deasupra apei de unde isi prinde prada, sau poate descrie cercuri largi la 200 – 300 m 
inaltime, de unde se uita dupa prada. La sfarsitul lui aprilie si inceput de mai, cand pestii depun icrele, sta 
nemiscat in ape mici si prinde cu sarituri rapide, pestii care trec prin apropiere. Se poate scufunda, dar o face 
rar. Fura hrana si de la alte pasari. 
Aspecte comportamentale  
Cuibul este construit din crengi aduse de mascul si aranjate de catre femela. Este captusit in interior cu muschi 
si iarba, uneori si lana. Femela depune de obicei 2 oua, la inceputul lunii martie. Incubatia dureaza 40 – 45 de 
zile si e asigurata de ambii parinti, insa in special de femela. Masculul sta si vegheza in apropiere. In primele 
2 saptamani unul dintre adulti ramane la cuib iar apoi vaneaza impreuna. Puii devin zburatori la 70 – 80 de zile 
si devin independenti la 95 – 100 de zile. 
Nişa trofică 
Se hraneste in special cu peste, pasari de apa, mamifere mici si uneori lesuri. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, păduri de luncă 
Estimare populațională 
Populatia europeana a speciei este mica si cuprinsa intre 5.000 – 6.600 perechi. A fost remarcata o cresterea 
populatiei intre 1970 – 1990 care s-a mentinut si in perioada 1990 – 2000. Cele mai mari efective sunt in 
Norvegia, Rusia si Polonia. 
Ameninţări 
Distrugerea habitatelor umede, taierea padurilor, cresterea deranjului produs de activitatile umane, otravirea 
accidentala si coliziunea cu palele turbinelor eoliene sunt principalele pericole ce afecteaza specia. Pentru 
conservarea speciei a fost elaborat un Plan International de Actiune. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Haliaeetus albicilla ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Himaptopus himantopus 
 
Piciorong 
Cod SPA: A131 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H. (2000): „Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

***, (2004): ,,Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, 374 p. 

 
 
 

Este o specie cu răspândire Eurasiatică, arealul său întinzându-se de la Peninsula Kamchatka şi NW Chinei, 
până în Europa centrală, în vest ajungând în Germania şi Austria. Muscarul mic ocupă regiunile cu climat 
temperat şi boreal (taiga). 
Ecologie 
In Europa, această specie ocupă habitate non-tidale, cu o adâncime a apei mai mică de 20cm pe suprafeţe 
mari. De altfel se pare că această cerinţă este una dintre cele mai importante pentru selectarea habitatului, 
dat fiind faptul că juvenilii au nevoie în mod special de astfel de habitate puţin adânci. 
Habitatele de cuibărire cuprind zone umede dulcicole, sărate sau salmastre de tipul lacurilor, luncilor 
inundabile, orezăriilor, amenajărilor piscicole, sărături umede, sau chiar a iazurilor de decantare ale fabricilor 
de zahăr. 
Aspecte comportamentale 
Distribuţia insulară a speciei la nivel european reflectă disponibilitatea habiotatelor favorabile. O analiză a 
nivelelor populaţionale de la nivel european este dificil a se realiza datorită fluctuaţiilor semnificative 
populaţionale şi a unor fluctuaţii asincrone ce probabil sunt în dependenţă de disponibilitatea unor zone 
favorabile. 
Majoritatea exemplarelor populaţiei europene sunt migratoare traversând Sahara spre locuri de iernare 
situate în zone umede africane. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră. 
Nişă spaţială 
Această specie ocupă un areal extins, eurasiatic, din sud-vestul Europei, până în Mongolia, ajungând până în 
Africa de Sud. 
Modelare nişă ecologică 
Este o specie asociată climatelor însorite, cuibărind în regiunile mediteraneene, stepice şi deşertice. Inspre 
limita nordică a arealului, această specie cuibăreşte doar ocazional. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 100-250  de perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710.  
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Himantopus himantopus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Hippolais icterina 
 
Frunzăriță galbenă 
Cod SPA: A299 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Poate fi gasita in padurile de foioase cu arboret dens si inalt, in parcuri sau gradini. Deseori, aproape de apa. 
De marime medie, are o lungime a corpului de 12-13,5 cm, anvergura de 20-24 cm, masa corporala medie de 
13 g. Partile superioare sunt de culoare verde-maroniu, cu galben pe partile inferioare si o linie galbena 
distinctiva pe aripi. Ciocul este lung si portocaliu, spranceana galben palid si picioarele sunt gri-albastrui. 
Masculul seamana foarte bine cu femela. Dieta consta in principal din insecte mici, desi pe final de vara si in 
toamna se hraneste si cu frcutele arbustilor. In libertate poate trai de la unul la cinci ani. 
Ecologie 
Un vizitator al intregii Europe, mai putin in zonele extreme din vest si sud. Toate populatiile migreaza in Africa 
subsahariana pentru iarna, isi parasesc locurile de cuibarit in luna august si revin in luna aprilie a anului urmator. 
Se hranesc ziua, pasarile zboara din creanga in creanga si prind insecte, din zbor. Ating maturitatea sexuala 
la varsta de un an. Specie monogama, perechile raman impreuna pe viata, teritoriale in perioada de cuibarire. 
Excelenti imitatori, masculii preiau elemente din cantecele a mai multe alte specii. In urma ritualului nuptial, 
construiesc un cuib in forma de cupa, din muschi, radacini, ramurele la incheietura a doua crengi de copac sau 
in tufisuri, la mai multi metri distanta de sol, deseori atasat de alte crengi care sa il sustina.  
Aspecte comportamentale  
Se imperecheaza in perioada mai-iulie, in functie de teritoriul in care se afla. Trei-sase oua cu marimea de 
18x14 mm, clocite doar de femeie, desi ocazional masculul o mai ajuta, in timpul zilei. Clocitul dureaza 13-15 
zile. Ambii parinti hranesc puii timp de 13-15 zile de la eclozare, si inca 10 zile dupa primul lor zbor. Fiecare 
pereche are una sau doua ponte pe an.. 
Nişa trofică 
ta consta in principal din insecte mici, desi pe final de vara si in toamna se hraneste si cu frcutele arbustilor.  
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, tufăișuri, liziere, arborete 
Estimare populațională 
Populatia care cuibareste in Europa este foarte mare – 3,5-7 milioane de perechi. Specia a cunoscut un declin 
in tarile vestice in perioada 1990-2000, dar populatiile din est au ramas stabile. 
Ameninţări 
Specia este sensibila la distrugerea padurilor de foioase, asadar in lucrarile de despadurire trebuie sa tina 
cont ca aceste paduri sunt habitatul lor. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Hippolais icterina ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Hirundo rustica 
 
Rândunică 
Cod SPA: A251 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie clocitoare comună în românia, în perechi sau mici colonii în localități, căutând hrana pe terenuri 
deschise și cultivate. Cuib cu deschidere largă, construit din noroi și paie, adesea fiind amplasat în interiorul 
clădirilor (hale industriale, case, hambare, grajduri, etc) sau pe sub poduri. În migrație înnoptează în 
stufărișuri, în stoluri mari.  
Rectricele marginale foarte lungi și înguste. Fruntea și bărbia roșcate sunt caracteristice, dar de la distanță 
par întunecate. Fără alb pe târtiță. Zbord sacadat și ca o săgeată. Cântecul este o serie de note ușor 
răgușite, rapide, finalizat cu un ciripit fin. 
Aspecte comportamentale 
Specia este un zburător excelent, zburand cu viteze foarte mari și acrobații care le este de folos pentru a 
evita prădarea sau a prinde prada. 
 Nişă trofică 
Sursa trofică preferată de această specie este reprezentată insecte pe care le prinde din zbor. Obiceiul de a 
evolua razant cu pământul înainte de ploaie se datorează scăderii presiunii atmosferice, cauză care obligă în 
primul rând insectele să zboare la altitudine mai mică. Bea apă în planare razantă cu suprafaţa lacului şi are 
obiceiul de a se îmbăia. 
Modelare nişă ecologică 
Rândunica este o specie sinantropă, întâlnită în localități și așezări rurarle izolate. Cel mai des întâlnită pe 
ontrucții joase din cărămidă, lemn sau chirpici, fiind locuri si structuri propice pentru amplasarea cuiburilo.. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 967, 
100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Hirundo rustica ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Ixobrychus minutus 
 
Stârcul pitic 
Cod SPA: A027 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998):,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994):,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status:. Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Este o specie sfioasă, retrasă, cu o viața ascunsă, fiind greu de observat. Atunci când este deranjată, preferă să se 
depărteze prin alergare decât în zbor sau rămâne nemișcată în stuful dens unde cu greu este detectată. Iernează în 
Africa. 
Aspecte comportamentale 
Sosește la începutul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul este amplasat pe trestia din anul precedent, cazută la 
pământ, sau pe ramuri de răchită aflate la înălțime mică (sub 50 cm). La construirea cuibului, ce are forma unei farfurii 
puțin adânci și alcătuit din trestie, papură și alte resturi vegetale, participă de obicei cei doi părinți. Femela depune în a 
doua parte a lunii mai- iunie, un număr de 5 - 7 ouă cu o dimensiune medie de 37,3 X 26,6 mm. Incubația este 
asigurată de ambii părinți. După 16 – 19 zile puii eclozează și rămân în cuib o perioadă de 7 - 9 zile fiind hrăniți cu larve 
de insecte, insecte, mormoloci și chiar lipitori. După circa o lună de la eclozare devin zburători și își pot asigura singuri 
hrana. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu peștișori, broaște, insecte acvatice și larvele acestora, uneori și puișori ale altor specii de păsări ce 
trăiesc în stuf. 
Nişă spaţială 
Specia apare pe tot continentul, cu excepția Peninsulei Scandinave și Marii Britanii, unde este o apariție rară. 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede întinse, pe bălți și lacuri cu apă puțin adâncă, cu suprafețe mari de stufăriș des, alte plante palustre, 
eventual intercalate cu rădăcini de sălcii, plopi, arini. 
Estimare populaţională 
Populația europeană estimată a speciei este relativ mică, cuprinsă între 60.000 – 120.000 perechi.  
În perioada 1970 – 1990 a înregistrat un declin accentuat care încă nu a fost recuperat, deși în perioada 1990 – 2000 
populația a rămas relativ stabilă. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor și arderea stufului reprezintă împreună cu poluarea apelor și prădarea cuiburilor de către porcii 
mistreți, principalele pericole care afectează specia. Ca măsuri de conservare a speciei, se încurajează tăierea 
succesivă a stufului, astfel încât acesta să formeze o structură mozaicată și reducerea deranjului prin interzicerea 
vânătorii.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Ixobrychus minutus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Jynx torquilla 
 
Capântortură 
Cod SPA: A233 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Capîntortura este o specie cu răspândire în toată Europa, centrul și sudul Asiei, precum și centrul Africii, cu 
unele efective reduse și în regiunea nord-vestică a Africii. Habitatul speciei constă în păduri de foioase a căror 
arbori au coronamentul bogat, preferând pădurile de stejar, frasin și ulm, unde pot găsi cu ușurință scorburi ale 
ciocănitorilor pe care le folosește pentru cuibărit. În perioada de migrație poate fi observată și în parcurile și 
grădinile din zonele urbane și rurale. Penajul este atipic, având un aspect exotic cu colorit brun-cenușiu-pestriț 
pe spatele corpului, aripi și cap, iar partea inferioară albicioasă cu striații maronii pe laterale. Dieta constă din 
furnici, viermi, păianjeni, larve, fluturi pe care le capturează cu limba lipicioasă retractabilă din coronamentul 
copacilor, dar fără a sparge scoarța acestora, cum procedează rudele sale din familia ciocănitorilor. Lungimea 
corpului este de 17-18 cm, iar anvergura aripilor este de 25-27 cm, cu o masă corporală de 30-45 g. 
Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 10 ani. 
Ecologie 
Specia este migratoare efectuând deplasări sezoniere din Europa și centrul Asiei spre sudul Asiei și centrul 
Africii, unde iernează. Cuibărește în perioada mai-iulie, migrând spre sud începând cu luna septembrie și 
revenind în teritoriile de cuibărit în lunile martie-aprilie. Efectivele din nord-vestul Africii sunt sedentare, 
rămânând în această regiune pe tot parcursul anului. Pasărea prezintă un comportament aparte, răsucindu-și 
capul la 1800 atunci când este în pericol sau simte o amenințare, de unde îi revine și denumirea de cap-în-
tortură. Păsările selectează teritoriul de cuibărit în funcție de abundența hranei existente, preferând de regulă 
zonele cu mușuroaie de furnici, acestea reprezentând hrana favorită a speciei. Nu are o preferință a locului de 
amplasare a cuibului, acesta regăsindu-se în scorburi de ciocănitori, crăpături din ziduri, găuri din maluri de 
pământ sau chiar cuiburi artificiale. De obicei poate alunga rezidenții din unele locuri de cuibărit, împingându-
le ouăle afară din cuib și chiar puii. Perechile sunt monogame, formându-se numai pe perioada de cuibărit. 
Păsările devin active pentru reproducere din al doilea an de viață. 
Populația europeană este relativ mare, însumând aproximativ 580.000-1.300.000 de perechi cuibăritoare, dar 
a suferit un declin moderat în perioada 1970-1990. Cu toate că populațiile din estul Europei a rămas stabilă în 
perioada 1990-2000, iar populația din Rusia nu este cunoscută, populația speciei a continuat să scadă la nivelul 
Europei, suferind un declin moderat per total. În România efectivele speciei numără aproximativ 28.000-36.000 
de perechi cuibăritoare. 
Aspecte comportamentale  
Femelele depun 7-10 ouă, în lunile aprilie-mai, incubația fiind de 12-14 zile. Puii sunt hrăniți de ambii părinți 
până la vârsta de 30-35 zile, apoi se alătură părinților în căutarea hranei. Perechile au o singură pontă pe an. 
Nişa trofică 
Insecte 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, tufăișuri, liziere, arborete 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea habitatului propice prin defrișarea pădurilor. Protejarea 
acestei specii depinde numai de interzicerea sau păstrarea regiunilor de cuibărit forestiere într-o stare 
favorabilă de conservare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Junx torquilla ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Lanius collurio 
 
Sfrânciocul mare 
Cod SPA: A338 

 
  

 
 

Este o specie cu rǎspândire Vest-Palearctică. 
Ecologie 
Sfrânciocul apare într-o varietate mare de habitate: păduri, luminişuri, liziere, parcuri, grădini, oriunde apar 
tufe ghimpoase. 
Aspecte comportamentale  
În habitatele favorabile specia se face remarcată de cântecul masculilor ce are rolul de a demarca teritoriul 
ocupat. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, însă se hrăneşte şi cu broaşte, sau chiar mici rozătoare. 
Nişă spaţială 
Păduri de foioase, până în etajul pădurilor de amestec, grădini, zone rurale. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul lizierelor forestiere, a livezilor şi 
grădinilor, tufărişuri de la marinea drumurilor, etc. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

  

 
Zonele de afectare potențială a speciei Lanius collurio  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Lanius excubitor 
 
Pescăruș negricios 
Cod SPA: A340 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Ocupă zone umede cu ape dulci sau salmastre, stătătoare sau ușor curgătoare cu vegetație densă.  
În general, poate fi găsit lângă ape calme, mici, cuibăreşte lângă mlaştini, iazuri, lacuri şi zone uscate din apropierea 
apelor. Iarna poate fi găsit într-o varietate de habitate, inclusiv în apropiere de ferme, parcuri şi locuri de joacă 
Aspecte comportamentale  
Ocupă iarna teritoriile de vânătoare (văi şi vâlcele) lăsate libere de sfrânciocul roşiatic, care migrează. Cuibul 
şi-l construieşte pe şiruri sau grupuri de copaci şi arbuşti aflaţi pe habitate mai deschise. 
Femela depune 5-7 ouă (o singură dată pe an), pe care le cloceşte timp de 16-21 de zile. La creşterea puilor 
pot participa şi alţi adulţi, de regulă pui din anul anterior. 
Nişa trofică 
Este foarte variată şi doar de origine animală, insecte mari (în general), dar şi vertebrate mici (broaşte, şopârle, 
păsări de talie mică, şoareci şi alte rozătoare mici). 
Nişă spaţială 
Habitate mozaicate, tufăișuri și zone cu arbușți spinoși, liziere 
Ameninţări 
Afectarea zonelor umede, poluare 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Lanius excubitor ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 

Lanius minor 
 
Sfrânciocul cu fruntea neagră 
Cod SCI: A339 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 

• Bibby C.J., Burgess N.D., Hill 
D.A., Mustoe S.H., 2000, Bird 
Census Techniques – second 
edition, Academic Press, 
London, 302 p.; 

• Munteanu D., 2009, Păsări 
rare, vulnerabile şi periclitate în 
România, Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca, p. 34-37; 

 
 

Ecologie 

Sfrânciocul cu fruntea neagră este o specie migratoare, tipică zonelor de stepă cu veri calde și precipitații 

puține. Este întălnită din zona de șes până în zona colinara la o altitudine maximă de aproximativ 900m. De 

asemea această specia sa adaptat și zonelor agricole cu condiția că în acele zone există arbori suficient de 

înalți pentru a-și ascunde cuibul si zone cu vegetașie zoasă pentru a vâna.  

Aspecte comportamentale 

Cuibul compact alcătuit din rădăcini, crenguțe, fragmente vegetale subțiri cu intercalări de plante odorante 

(Thymus, Menta) si căptușit în interior cu fire de păr de la animalele domestice în amestec cu pene. Este 

construit la aproximativ 4-5 m de la sol în salcâmi, duzi, plopi sau pomi fructiferi în care sunt depuse 5-7 ouă. 

Forma lor este ovală spre oval-alungită iar culoarea de bază verzuie sau pal-verzuie. Macule măslinii și 

cenușii sunt dispuse în rozetă la nivelul polului bazal. Incubația durează 15 zile, puii sunt crescuți la cuib 

conform caracterului nidicol al speciei. 

Nişă trofică 

Hrana este reprezentată de insecte, în special insecte mari. 

Nişă spaţială 

Preferă terenurile deschise, pajiştile cu tufe si pâlcuri de copaci, lizierele. 

Modelare nişă ecologică 

Pajisti naturale, tinuturi de câmpie necultivate cu caracter stepic dar si lunci înierbate, livezi. 

Estimare populaţională 

Efectivul relativ în tară: 60.000 – 100.000 perechi clocitoare (Munteanu et all. 1994). 

Ameninţări 

Principala ameninţare este reprezentată de restrângerea habitatului. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Lanius minor  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Larus cachinnans 
 
Pescăruș pontic 
Cod SPA: A459 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Această specie cuibărește în jurul Marii Negre și Mării Caspice, acest areal exizânduse spre Asia centrală si de nord. În 
Europa acest areal sa extins spre Nord și Vest   cuibărind în Polonia și Germania de est. O parte din populația acestei 
păsări migrează până la Marea Roșie și Golful Persan, în timp ce altă parte merg spre Europa de vest, în țări precum 
Suedia, Norvegia, Danemarca ajungând până în nordul Franței. Cuiburile unt construite la nivelul solului, lângă apă. 
Sezonul de împerechiere începe cu luna Aprilie, iar puii părăsesc cuibul prin Iulie. 

Aspecte comportamentale 
Cuibărște pe în colonii pe malul Mării Negre, Marii Caspice și lacuri interioare din Europe de est, extinzânduși arealul 
spre vest. În românia se întâlnește în Dobrogea, Moldova și Oltenia arealul fiind în expansiune. Asemenea pescărușului 
cu picioare galbene, după perioada de reproducere și iarna ajunge pe coastele Marii Britanii și a Mării Baltice. 

 Nişă trofică 
Specie omnivoră 

Modelare nişă ecologică 
Această specie este întâlnită la nivelul plajelor din jurul Măriilor sau mai rar la nivelul lagune din partea Nordică a 
continentului European. 

Ameninţări 
Afectarea zonelor umede, poluare 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Larus cachinnans ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
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Fişa speciei 
Larus canus 
 
Pescăruș sur 
Cod SPA: A182 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Speci ce formează colonii aproape de apă sau în mlaștini, cuibulrile sunt contruit pe sol în linie sau în arbori de 
dimensiuni mici. Dimensiunea coloniilor variază de la 2 până la 230 de perechi.  

Aspecte comportamentale 
De obicei depunde 2-3 ouă în cuib și eclozează după 24-26 de zile, părinții hrănindu-și puii încă aproximativ 30-35 de 
zile.  
Nişă trofică 
Specie omnivoră 

Modelare nişă ecologică 
În apropierea apelor sau a mlaștinilor. 

Estimare populațională 
Populația globală este estimată la 1 milion de pereche. Populația majoră a acestei specii se află pe continentul 
European cu aproximativ 50% din populația globală. 

Ameninţări 

Degradarea habitatelor și deranjul păsărilor sunt principalele pericole ce afectează specia. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 
 

Zonele de afectare potențială a speciei Larus canus ca urmare a implementării proiectului  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
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Fişa speciei 
Larus fuscus 
 
Pescăruș negricios 
Cod SPA: A183 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Ocupă zone umede cu ape dulci sau salmastre, stătătoare sau ușor curgătoare cu vegetație densă.  
În general, poate fi găsit lângă ape calme, mici, cuibăreşte lângă mlaştini, iazuri, lacuri şi zone uscate din apropierea 
apelor. Iarna poate fi găsit într-o varietate de habitate, inclusiv în apropiere de ferme, parcuri şi locuri de joacă 
Aspecte comportamentale  
Cuibăreşte în aproape toată Europa, continent care acum ar deţine mai mult de jumătate din întreaga populaţie 
globală. Mare parte din păsările europene migrează spre sud sau sud-vest pentru a ierna. Sunt văzute de 
obicei în stoluri şi cuibăresc în colonii unde fiecare pereche îşi apăra teritoriul. Maturitatea sexuală este atinsă 
la vârsta de doi ani. În ritualul nupţial, masculul hrăneşte femelă. Cuibul constă într-o mică parcela de pământ, 
râcâita, demarcata cu vegetaţie, deşi în anumite zone umede cuibul este construit pe o movilă. 
Nişa trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, moluște), alevini și pești de mici dimensiuni 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede 
Ameninţări 
Afectarea zonelor umede, poluare 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Larus fuscus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Larus genei 
 
Pescăruș rozalb 
Cod SPA: A180 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Pescăruşul rozalb, denumit şi martin cu cioc subţire, este o specie caracteristică lacurilor interioare şi coastelor 
nisipoase marine din sudul și estul Europei. Apare şi pe păşuni sau în zone mlăştinoase 

Aspecte comportamentale 
Este o specie prezenta în sudul şi estul continentului european. Plonjează în apă după hrană, din zbor, de la o înălţime 
de circa 1 m. Prinde şi insecte în zbor. Se hrăneşte mai puţin cu hoituri, comparativ cu alte specii de pescăruşi. 
Cuibăreşte prima dată la 2- 3 ani şi cea mai mare longevitate cunoscută este de 23 de ani. Este o specie gregară şi 
cuibăreşte în colonii mari de sute sau mii de cuiburi, uneori împreună cu alte specii. Cuibul este aşezat pe sol şi este 
căptuşit cu vegetaţie, pene şi alte obiecte găsite. Iernează pe ţărmurile Mediteranei şi în Africa. 

Nişă trofică 
Specia se hrănește cu insecte, larve, scoici, melci şi peşti mici 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt coaste nisipoase și lacuri interioare. 

Estimare populațională 
Populaţia europeană este relativ mică şi cuprinsă între 37.000 – 56.000 perechi. Cea mai mare parte a populaţiei 
cuibăritoare, apare în circa 10 locaţii, specia fiind considerată localizată. Efectivele înregistrate au crescut numeric între 
1970 – 1990 şi s-au menţinut stabile în perioada 1990 – 2000, cu excepţia Rusiei, unde acestea au scăzut. Pe 
ansamblu, populaţia este stabilă la nivel european. Cele mai mari efective cuibăritoare sunt în Ucraina, Turcia şi Italia. 
Dintre exemplarele care iernează în Europa, cele mai multe sunt prezente în Grecia, Italia şi Turcia. 

Ameninţări 
Distrugerea habitatelor umede, în zonele de cuibărit dar mai ales în cele situate pe traseul de migraţie, poluarea apelor 
prin folosirea pesticidelor în agricultură şi deranjul determinat de activităţile umane sunt principalele pericole ce 
afectează specia. Reconstrucţia zonelor umede de pe traseul de migraţie şi realizarea de platforme atificiale pentru 
cuibărit sunt prioritare.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Larus genei ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
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Fişa speciei 
Larus melanocephalus 
 
Pescăruș cu cap negru 
Cod SPA: A176 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Pescarusul cu cap negru, denumit si martin cu cap negru, este o specie caracteristica zonelor umede deschise, 
lagunare si de coasta. In migratie apare in zone umede, lacuri, zone lagunare si de coasta, dar si in zone agricole si 
pasuni. Este putin mai mare decat pescarusul razator (Larus ridibundus  

Aspecte comportamentale 
Este o specie prezenta pe cea mai mare parte a continentului european. Se adaptează uşor la diferite tipuri de habitat. 
Poate zbura pentru hrănire, până la 80 de km distanţă de colonie. Atinge maturitatea sexuală la 2 ani. Cuibăreşte în 
colonii, uneori în colonii mixte cu alte specii. Cuibul este aşezat pe sol şi este căptuşit cu vegetaţie. Iernează pe 
ţărmurile Mediteranei şi Crimeea. 

Nişă trofică 
Specia se hrănește cu insecte, larve, scoici, melci şi peşti mici 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt reprezentate de habitate umede deschise și din 
apropiere coastelor. 

Ameninţări 
Populaţia europeană a speciei este mare, fiind estimată între 120.000 şi 320.000 perechi. A crescut între 1970 – 1990 
şi a continuat această tendinţă şi în perioada 1990 – 2000. Cele mai mari efective cuibăritoare sunt în Ucraina, Turcia şi 
Rusia. Dintre exemplarele care iernează în Europa, cele mai multe sunt prezente în Italia, Franţa şi Turcia. 
Distrugerea habitatelor umede, în zonele de cuibărit, dar mai ales în cele situate pe traseul de migraţie, poluarea apelor 
prin folosirea pesticidelor în agricultură şi deranjul determinat de activităţile umane sunt principalele pericole ce 
afectează specia. Reconstrucţia zonelor umede de pe traseul de migraţie este prioritară.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Larus melanocephalus ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Larus minutus 
 
Pescărușul mic 
Cod SPA: A027 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998):,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994):,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status.” Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Pescărușul mic este o specie caracteristică zonelor umede reprezentate de lacuri bogate în stuf, mlaștini sau coaste 
lagunare cu apă salmastră sau marine. Este cel mai mic dintre pescăruși. Lungimea corpului este de 25 – 30 cm și o 
greutate de 88 – 162 g. Anvergura aripilor este de circa 70 – 78 cm. Adulții au înfățișare similară. Penajul capului este 
negru, aripile sunt late și rotunjite, iar partea de sub aripi este închisă la culoare. Picioarele sunt de un roșu aprins, iar 
ciocul este închis, negru – roșiatic. Gâtul și spatele sunt albe. Manifestă preferință pentru larvele de chironomide. 
Longevitatea cunoscută este de 10 ani și 11 luni. 
Ecologie 
Este o specie prezentă mai ales în nord-estul continentului european. Se hrănește adeseori împreună cu alte specii de 
pescăruși. Își prinde hrana în zbor în cazul insectelor, dar și plonjează după pradă scufundându-se, sau înoată în timp 
ce caută hrană. Cuibărește prima dată la 2 – 3 ani, în colonii așezate pe sol, în apropierea apei. La construirea cuibului 
participă ambii parteneri și este alcătuit din resturi vegetale. Iernează în Europa și pe coastele Mării Caspice și Mării 
Negre. 
Aspecte comportamentale 
Sosește din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie și începutul lunii mai. Femela depune în mod obișnuit 2 – 
3 ouă, în a doua parte a lunii iunie, cu o dimensiune medie de 42 x 30 mm și o greutate medie de 19,7 g. Incubația 
durează în jur de 23- 25 de zile și este asigurată de ambii parteneri. Puii părăsesc cuibul la câteva zile după eclozare și 
rămân dependenți de părinți până la 21 – 24 zile, când devin zburători.  
Nişa trofică 
Se hrănește cu insecte, inclusiv libelule, viermi și peștișori. 
Nişă spaţială 
Cuibărit actual improbabil. Se cunoaște o singură pontă doveditoare, găsită mai demult la Cernaghiul-Tulcea, dar 
prezența obișnuită în cursul verii a unor păsări în penaj adult, în habitat specific, a determinat pe mai mulți ornitologi să 
afirme că pescărușul mic cuibărește, chiar frecvent în Dobrogea și în estul Munteniei, fără a fii adusă o dovadă 
concretă în acest sens. 
Modelare nişă ecologică 
Lacuri eutrofe, cu vegetație bogată și suprafețe de apă liberă, pe lângă țărmuri, pe insule și plaiuri. 
Estimare populaţională 
Populația europeană este relativ mică și cuprinsă între 24.000 – 58.000 perechi. A înregistrat un declin moderat în 
perioada 1970 – 1990. Efectivele înregistrate au fluctuat în perioada 1990 – 2000 și chiar dacă s-au menținut relativ 
stabile, nu au atins pragul avut înainte de descreștere. Cele mai mari efective cuibăritoare sunt în Rusia, Finlanda, 
Belarus și Estonia. Dintre exemplarele care iernează în Europa, cele mai multe sunt prezente în Olanda, Turcia, 
Azerbaijan și Germania. 
Ameninţări 
Distrugerea habitatelor umede, în zonele de cuibărit dar mai ales în cele situate pe traseul de migrație, poluarea apelor 
prin folosirea pesticidelor în agricultură și deranjul determinat de activitățile umane sunt principalele pericole ce 
afectează specia. Reconstrucția zonelor umede de pe traseul de migrație și realizarea de platforme atificiale pentru 
cuibărit sunt prioritare.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            
 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Larus minutus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Larus ridibundus 
 
Pescăruș râzător 
Cod SPA: A179 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
În general, poate fi găsit lângă ape calme, mici, cuibăreşte lângă mlaştini, iazuri, lacuri şi zone uscate din apropierea 
apelor. Iarna poate fi găsit într-o varietate de habitate, inclusiv în apropiere de ferme, parcuri şi locuri de joacă. În 
sălbăticie, durata medie de viaţă este de 11 ani. 

Aspecte comportamentale 
Cuibăreşte în aproape toată Europa, continent care acum ar deţine mai mult de jumătate din întreaga populaţie globală. 
Mare parte din păsările europene migrează spre sud sau sud-vest pentru a ierna. Sunt văzute de obicei în stoluri şi 
cuibăresc în colonii unde fiecare pereche îşi apăra teritoriul. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani. În 
ritualul nupţial, masculul hrăneşte femelă. Cuibul constă într-o mică parcela de pământ, râcâita, demarcata cu 
vegetaţie, deşi în anumite zone umede cuibul este construit pe o movilă. 

Nişă trofică 
Specie oportunistă care se hrănește cu insecte, viermi, pești, hoituri și gunoaie. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitatele umede lângă mlaștini, iazuri, lacuri, 
ape lin curgătoare. 

Estimare populațională 
Populaţia care cuibăreşte în Europa este mare, 1,5 – 2 milioane de perechi şi a crescut în perioada 1970-1990, ceea ce 
a balansat actualul declin din Europa centrală şi de vest. 

Ameninţări 
Nu se ştie sigur care este motivul declinului pentru populaţia europeană, deşi deranjarea cuiburilor prin activităţi umane 
ar putea fi o cauză. Conservarea actualei populaţii este necesară. Specia are nevoie de platforme artificiale de cuibărit.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Larus ridibundus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Limicola falcinellus 
 
Prundaș de nămol 
Cod SPA: A150 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Ocupă zone umede cu ape dulci sau salmastre, stătătoare sau ușor curgătoare cu vegetație densă.  
Aspecte comportamentale  
Cuibărește pe tot cuprinsul continentului european. Populațiile nordice și estice migrează în sudul Europei și 
nordul Africii pentru iernare, părăsind teritoriile de cuibărire în septembrie-octombrie revenind în martie-aprilie. 
Specie retrasă, se hrănește în vegetație densă, dar se poate hrăni în zone deschise atunci când hrana este 
greu de găsit.  
   La noi in tara nici nu apar niciodata in grupuri mari, doar unul sau cativa, specia e totusi aici pe o ruta 
accidentala si nu una principala, probabil nici macar secundara. Posibil sa fie vazuti si in migratia de primavara, 
eu l-am zarit in migratia de toamna.  
Nişa trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, moluște), alevini și pești de mici dimensiuni 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede 
Ameninţări 
Zonele stufizate și habitatele umede sunt amenințate de drenare, dezvoltare urbană și poluare. În plus, 
populațiile insulare sunt amenințate de introducerea prădătorilor. În unele zone programele de eradicare ale 
nurcilor și copoilor au adus beneficii speciei, precum și practicile de management al zonelor cu stuf. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Limicola falcinellus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Limosa limosa 
 
Sitar de mal 
Cod SPA: A156 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Ocupă zone umede cu ape dulci sau salmastre, stătătoare sau ușor curgătoare cu vegetație densă.  
Aspecte comportamentale  
Cuibărește pe tot cuprinsul continentului european. Populațiile nordice și estice migrează în sudul Europei și 
nordul Africii pentru iernare, părăsind teritoriile de cuibărire în septembrie-octombrie revenind în martie-aprilie. 
Specie retrasă, se hrănește în vegetație densă, dar se poate hrăni în zone deschise atunci când hrana este 
greu de găsit.  
Nişa trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, moluște), alevini și pești de mici dimensiuni 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede 
Ameninţări 
Zonele stufizate și habitatele umede sunt amenințate de drenare, dezvoltare urbană și poluare. În plus, 
populațiile insulare sunt amenințate de introducerea prădătorilor. În unele zone programele de eradicare ale 
nurcilor și copoilor au adus beneficii speciei, precum și practicile de management al zonelor cu stuf. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Limosa limosa ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Locustella luscinioides 
 
Grelușel de stuf  
Cod SPA: A292 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

O pasare cafeniu-roscata fara prea multe marcaje care sa ajute la identificare, doar cu silueta, miscarile ei prin 
stuf si vegetatia baltii, prin coada rotunjita dar pe care si-o tine stransa in timpul in care umbla dupa mancare.  
Ecologie 
Este o specie raspandita in special in nordul continentului european, insa prezenta si in zonele sudice si estice. 
Este dificil de vazut, fiind timida si ascunsa. Se hraneste in vegetatia deasa si doar ocazional prinde insecte in 
zbor. 
 Are un cantec melodios cu teme asemanatoare privighetorii. In perioada de imperechere, masculul canta in 
zbor. In mod obisnuit zboara jos, aproape de sol. Cuibul asezat in stuf. Este o specie teritoriala si monogama. 
Masculul sta in apropierea femelei din momentul in care incepe depunerea pontei si o urmareste si atunci cand 
pleaca de la cuib. Ierneaza in Africa si India in zone umede cu tufisuri si stufarisuri. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in aprilie. Femela depune in mod obisnuit 4 – 7 oua, albastrui sau verzui, 
patate cu maron, cu o dimensiune de circa 18 x 14 mm si o greutate a oului de 2 g, din care 5 % o reprezinta 
coaja. Incubatia dureaza in jur de 13 – 15 zile si este asigurata de catre femela. Puii sunt hraniti in cuib, timp 
de 13 - 14 zile de catre ambii parintii, pana cand devin independenti. In cazul in care femela incepe sa incubeze 
o noua ponta, masculul are singur grija de pui. In zona arctica este depusa doar o singura ponta. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, melci si in sezonul rece si cu seminte si fructe. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor umede si folosirea insecticidelor in practicile forestiere au un efect negativ. Pastrarea 
zonelor umede cu vegetatie joasa si un deranj redus contribuie la conservarea speciei. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Locustella luscinioides ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Lullula arborea 
 
Ciorârlia de pădure 
Cod SPA: A246 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BRUMM H. (2004): ,,The impact of 
environmental noise on song 
amplitude in a territorial bird.” 
Journal of Animal Ecology, 73: 
434 - 440. 

CONWAY, G., WOTTON, S., HENDERSON, 
I., EATON, M., DREWITT, A. & 

SPENCER, J. (2009): ,,The 
status  of breeding Woodlark 
Lullula arborea in Britain in 
2006.” Bird Study 56: 310-325.  

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of 
the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East and 
North Africa.” vol. 5. Oxford 
Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation.” Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition.” 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F. (1994): 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” Birdlife 
International, Cambridge, UK. 

WOTTON, S.R. & GILLINGS, S. (2000): 
,,The status of breeding 
Woodlarks Lullula arborea in 
Britain in 1997.” Bird Study47: 
212-224. 

 
 

Este o specie oaspete de vară, prezentă în special la liziera pădurilor. Prezentă în special în zoa de deal şi 
de podiş, mai rar în zonele montane. 
Ecologie 
Pasăre prezentă în zonele impădurite de la altitudini ce variază în general între 600-1800 m (foarte rar până 
la 3000 m M-ţii. Atlas). 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este foarte teritorială, înafara acestui sezon  formează stoluri 
heterospecifice cu Sturnus vulgaris sau Turdus pilaris. Este monogamă însă uneori masculii pot practiga 
bigamia, perechea se menţine pe parcursul mai multor sezoane de reproducere, se formează primăvara sau 
uneori chiar în cartierul de iernare. Ponta care variază între 2-6 ouă (în general 3-5) este depusă din aprilie  
până cel târziu în iulie şi incubată numai de femelă. Puii nidicoli eclozează după 12-15 zile şi sunt hrăniţi de 
ambii părinţi timp de 10-13 zile, după care mai sunt dependenţi de părinţi încă 1-3 zile. Aceştia devin capabili 
de reproducere în primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Se hrăneşte cu seminţe şi fragmente vegetale dar în perioada de reproducere consumă şi larve şi adulţi de 
nevertebrate mici pe care le prinde de pe sol, din coronament sau din litiera părurii.  
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  în majoritatea habitatelor înschise sau semi-deschise, în pădurile dese cu subarboret 
bogat şi în coridoarele verzi. A fost observată adesea şi în zonele semideschise cu arbori izolaţi (păşuni cu 
stejari şi peri). Densitatea perechilor clocitoare variază în funcţie de condiţiile de habitat de la 2-20 perechi/ 
km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor închise şi semideschise 
cum sunt toate pădurile şi pâlcurile (sunt incluse aici livezile întinse din apropierea pădurilor). 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 20.000 şi 40.000  de perechi (Munteanu, 2002).  
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Lulla arborea  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Luscinia luscinia 
 
Privighetoare  
Cod SPA: A270 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Filomelele sunt păsări migratoare care iernează în parte în Europa de Sud sau Africa Centrală. Ele au un 
cântec plăcut cu tonalitate de flaut, care se poate auzi atât ziua cât și noaptea. Păsările au cuibul în regiuni de 
câmpie și pe văile râurilor cu vegetație joasă, pe sol sau în găuri săpate în pământ.  
Ecologie 
Este o specie raspandita in special in nordul continentului european, insa prezenta si in zonele sudice si estice. 
Este dificil de vazut, fiind timida si ascunsa. Se hraneste in vegetatia deasa si doar ocazional prinde insecte in 
zbor. Poate fi intalnita pana la inaltimi de 2600 – 3800 m in Himalaya. Are un cantec melodios cu teme 
asemanatoare privighetorii. In perioada de imperechere, masculul canta in zbor. In mod obisnuit zboara jos, 
aproape de sol. Cuibul asezat in iarba sau pe muschi, este construit de femela si captusit cu frunze, radacini 
si par de animale domestice sau salbatice. Este o specie teritoriala si monogama. Masculul sta in apropierea 
femelei din momentul in care incepe depunerea pontei si o urmareste si atunci cand pleaca de la cuib. Ierneaza 
in Africa si India in zone umede cu tufisuri si stufarisuri. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in aprilie. Femela depune in mod obisnuit 4 – 7 oua, albastrui sau verzui, 
patate cu maron, cu o dimensiune de circa 18 x 14 mm si o greutate a oului de 2 g, din care 5 % o reprezinta 
coaja. Incubatia dureaza in jur de 13 – 15 zile si este asigurata de catre femela. Puii sunt hraniti in cuib, timp 
de 13 - 14 zile de catre ambii parintii, pana cand devin independenti. In cazul in care femela incepe sa incubeze 
o noua ponta, masculul are singur grija de pui. In zona arctica este depusa doar o singura ponta. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, melci si in sezonul rece si cu seminte si fructe. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, habitate mozaicate, tufărișuri, liziere șî luminișuri de pădure 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor umede si folosirea insecticidelor in practicile forestiere au un efect negativ. Pastrarea 
zonelor umede cu vegetatie joasa si un deranj redus contribuie la conservarea speciei. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Luscinia luscinia ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Luscinia megarhynchos 
 
Privighetoare roșcată 
Cod SPA: A272 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Oaspete de vară, se instalează în pădurile cu mult subarboret, în general în ţinuturi joase, în parcuri. Penajul 
corpului este cafeniu uniform cu coada maro-roşiatică, pe teren aproape imposibil de deosebit de 
privighetoarea-de- zăvoi (Luscinia luscinia). 
Cuibul şi-l instalează bine mascat pe solul înierbat, în spinării ori tufe joase. 
Se hrăneşte cu insecte, larvele şi ouăle acestora. 
Privighetoarea poate fi auzită în parcurile şi grădinile cu tufărişuri şi vegetaţie deasă de cu primăvara până vara 
târziu, mai rar însă văzută. Cântecul caracteristic, foarte melodios şi cu numeroase intonaţii, poate fi auzit atât 
ziua cât şi noaptea. 
Ecologie 
Este o specie raspandita in special in nordul continentului european, insa prezenta si in zonele sudice si estice. 
Este dificil de vazut, fiind timida si ascunsa. Se hraneste in vegetatia deasa si doar ocazional prinde insecte in 
zbor. Poate fi intalnita pana la inaltimi de 2600 – 3800 m in Himalaya. Are un cantec melodios cu teme 
asemanatoare privighetorii. In perioada de imperechere, masculul canta in zbor. In mod obisnuit zboara jos, 
aproape de sol. Cuibul asezat in iarba sau pe muschi, este construit de femela si captusit cu frunze, radacini 
si par de animale domestice sau salbatice. Este o specie teritoriala si monogama. Masculul sta in apropierea 
femelei din momentul in care incepe depunerea pontei si o urmareste si atunci cand pleaca de la cuib. Ierneaza 
in Africa si India in zone umede cu tufisuri si stufarisuri. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in aprilie. Femela depune in mod obisnuit 4 – 7 oua, albastrui sau verzui, 
patate cu maron, cu o dimensiune de circa 18 x 14 mm si o greutate a oului de 2 g, din care 5 % o reprezinta 
coaja. Incubatia dureaza in jur de 13 – 15 zile si este asigurata de catre femela. Puii sunt hraniti in cuib, timp 
de 13 - 14 zile de catre ambii parintii, pana cand devin independenti. In cazul in care femela incepe sa incubeze 
o noua ponta, masculul are singur grija de pui. In zona arctica este depusa doar o singura ponta. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, melci si in sezonul rece si cu seminte si fructe. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, habitate mozaicate, tufărișuri, liziere șî luminișuri de pădure 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor umede si folosirea insecticidelor in practicile forestiere au un efect negativ. Pastrarea 
zonelor umede cu vegetatie joasa si un deranj redus contribuie la conservarea speciei. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Luscinia megarhynchos ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Luscinia svecica 
 
Gusă vânătă 
Cod SPA: A272 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Gusa vanata este caracteristica padurilor de mesteacan, desisurilor umede de salcii, zonelor deluroase si 
montane cu tufisuri. Lungimea corpului este de 13 – 14 cm, de marimea macaleandrului. Greutatea variaza 
intre 12 – 25 g. Anvergura aripilor este de 22 cm. Este o pasare frumoasa, a carei nume a fost ales datorita 
petei albastre de pe gusa masculului si care lipseste de la femela. Picioarele sunt lungi si spranceana este 
pronuntata. Se hraneste cu insecte, melci si in sezonul rece si cu seminte si fructe. 
Ecologie 
Este o specie raspandita in special in nordul continentului european, insa prezenta si in zonele sudice si estice. 
Este dificil de vazut, fiind timida si ascunsa. Se hraneste in vegetatia deasa si doar ocazional prinde insecte in 
zbor. Poate fi intalnita pana la inaltimi de 2600 – 3800 m in Himalaya. Are un cantec melodios cu teme 
asemanatoare privighetorii. In perioada de imperechere, masculul canta in zbor. In mod obisnuit zboara jos, 
aproape de sol. Cuibul asezat in iarba sau pe muschi, este construit de femela si captusit cu frunze, radacini 
si par de animale domestice sau salbatice. Este o specie teritoriala si monogama. Masculul sta in apropierea 
femelei din momentul in care incepe depunerea pontei si o urmareste si atunci cand pleaca de la cuib. Ierneaza 
in Africa si India in zone umede cu tufisuri si stufarisuri. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in aprilie. Femela depune in mod obisnuit 4 – 7 oua, albastrui sau verzui, 
patate cu maron, cu o dimensiune de circa 18 x 14 mm si o greutate a oului de 2 g, din care 5 % o reprezinta 
coaja. Incubatia dureaza in jur de 13 – 15 zile si este asigurata de catre femela. Puii sunt hraniti in cuib, timp 
de 13 - 14 zile de catre ambii parintii, pana cand devin independenti. In cazul in care femela incepe sa incubeze 
o noua ponta, masculul are singur grija de pui. In zona arctica este depusa doar o singura ponta. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, melci si in sezonul rece si cu seminte si fructe. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede, habitate mozaicate, tufărișuri, liziere șî luminișuri de pădure 
Estimare populațională 
Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 4 500 000 – 7 800 000 perechi. S-a mentinut stabila in perioada 
1970 – 1990. Desi in unele tari europene efectivele au marcat o scadere in perioada 1990 – 2000, in cea mai 
mare parte a teritoriului acestea s-au mentinut stabile. Cele mai mari efective sunt inregistrate in Rusia, 
Norvegia, Ucraina si Suedia. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor umede si folosirea insecticidelor in practicile forestiere au un efect negativ. Pastrarea 
zonelor umede cu vegetatie joasa si un deranj redus contribuie la conservarea speciei. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Luscinia svecica ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Lymnocryptes minimus 
 
Becațină mică 
Cod SPA: A152 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Becatina mica (inaltime 20 cm), specie de pasaj la noi, intalnita prin toata tara, in locurile umede, cuibareste in 
nordul Europei si nord-vestul Asiei si ierneaza in jurul Marii Mediterane, pe valea Nilului, in sudul si estul Asiei. 
Coloritul general este maroniu cu dungi galbene si negricioase pe corp si cap. Este numita si surda de la 
obiceiul de a astepta apropierea omului, zburand abia in ultimul moment, adica de a avea o „distanta de fuga” 
mica. Ca hrana consuma insecte, larve, viermi, crustacei etc. 
Ecologie 
Păduri de luncă 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in martie. La construirea cuibului participa ambii parinti si acesta este alcatuit 
din crengi, captusit cu resturi vegetale. Femela depune 2 - 3 oua, in a doua jumatate a lunii aprilie, cu o 
dimensiune medie de 53,3 x 42,2 mm. Incubatia dureaza 30 – 34 de zile si este asigurata de ambii parinti. La 
pui, penele corpului apar dupa 18 – 22 de zile. Pot sta in picioare in cuib dupa 17 – 19 zile si incep sa dea din 
aripi dupa 27 – 31 de zile. Dupa 50 de zile incep sa se mute pe crengile din preajma cuibului. Pasarile pot 
cuibari dupa cel de-al doilea an de viata.  
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, viermi și nevertebrate pe care îi culege din mâl. 
Nişă spaţială 
Habitate de zone umede 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede 
Ameninţări 
Poluarea zonelor umede, drenarea 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Lymnocryptes minimus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Mergus albellus 
 
Ferestraș mic 
Cod SPA: A068 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.(vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România(ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998):,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994):,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status:. Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Specia cuibărește în habitate de taiga din regiunea boreală începând teritoriul începând cu nordul Suediei și Finlandei 
și exinzânduse estic spre Siberia. Foarte rar cuibărelte pe teritoriul României. Prezentă în număr restrâns în cursul 
sezonului rece (oaspeți de iarnă). Preferă sa își contruiască cuibul în scorburi, adesea folosindule pe cele abandonate 
de specia Dryocopus martius, de obiei în apropierea cursurilor de apă. 
Aspecte comportamentale 
Iarna ferăstrașii mici staționează și se hrănesc pe lacuri dulci, lacuri salmastre și pe mare, mai rar pe râuri. 
Nişa trofică 
Nevertebrate acvatice, peşti de mici dimensiuni. 
Nişă spaţială 
Zone umede de tipul bălților și lacurilor eutrofe, cu stufăriș, alte plante palustre, ochiuri de apă și obligatoriu cu sălcii 
bătrâne scorburoase. 
Modelare nişă ecologică 
Mica populație din Delta Dunării, constituită în ultima perioadă de timp, este probabil sedentară sau sedentar-
migratoare. Oaspeții de iarnă, care apar mai ales în Dobrogea, sunt păsări de origine nordică. 
Estimare populaţională 
Populația europeană este relativ mică și cuprinsă între 24.000 – 58.000 perechi. A înregistrat un declin moderat în 
perioada 1970 – 1990. Efectivele înregistrate au fluctuat în perioada 1990 – 2000 și chiar dacă 
s-au menținut relativ stabile, nu au atins pragul avut înainte de descreștere. Cele mai mari efective cuibăritoare sunt în 
Rusia, Finlanda, Belarus și Estonia. Dintre exemplarele care iernează în Europa, cele mai multe sunt prezente în 
Olanda, Turcia, Azerbaijan și Germania. 
Ameninţări 
Degradarea zonelor umede și tăierea vegetației, otrăvirea cu plumb prin ingerarea alicelor împrăștiate și ciocnirile cu 
liniile electrice, sunt câteva din pericolele ce afectează specia. Ca măsuri de conservare sunt încurajate măsurile de 
reducere a deranjului, de interzicere a folosirii alicelor de plumb atunci când se vânează alte specii și asigurarea de 
habitate cu caracteristici optime pentru cuibăritul speciei.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Mergus albellus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Mergus merganser 
 
Ferăstraș mare 
Cod SPA: A070 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Preferă habitatele umede, cum sunt râurile, lacurile continentale, împrejmuite de pădure, unde își amenajează cuibul în 
scorburi ale trunchiurilor copacilor de pe malurile apelor. Există două populații distincte, cea din America de Nord are 
atât indivizi migratori, cât și sedentari. Cea euro-asiatică este complet migratoare. În România, specia poate fi 
observată numai în sezonul de iarnă pe cursul Dunării și în Delta Dunării sau pe coastele Mării Negre.  

Aspecte comportamentale 
Ajunge în teritoriile de cuibărit în lunile martie-mai, începe imediat cuibăritul. Cuibărește în perechi solitare sau grupuri 
restrânse de până la 8-10 perechi. Masculii nu rămân lângă cuib ulterior împerecherii, migrând spre ape depărtate 
pentru a năpârli. Migrația de toamnă se desfășoară în lunile octombrie-decembrie, începutul deplasării depinde de 
înghețul lacurilor din zonele temperate. Specia cuibărește în scorburi săpate de ciocănitori de talie mare sau în cavități 
naturale în copaci la mai mult de 25 de metri înălțime de la sol, situați la distanțe de până la 1 km de apă. Perechile 
sunt monogame, numai pe perioada unui sezon de împerechere încă din iarnă. Se scufundă până la 4 metri adâncime 
în căutarea prăzii ce constă în principal din pește, dar în lipsa acestuia se hrănește și cu insecte acvatice, melci sau 
broaște. Este o specie socială, fiind observate adesea în grupuri de până la 75 de indivizi. De obicei cuibăritul se 
desfășoară solitar într-un singur trunchi de copac, dar au fost observate și cazuri de câte 10 cuiburi pe trunchi, caz în 
care generațiile se pot amesteca ajungând până la 40 de pui de care se poate îngriji o singură femelă. Comportamentul 
teritorial este minim, masculii nu apără cuibul de potențiali intruși. Păsările devin active pentru reproducere la vârsta de 
2 ani. 

Nişă trofică 
Specie oportunistă care se hrănește cu pești, insecte, melci și broște. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitatele umede, râuri, lacuri, în 
jurul cărora se găsesc păduri 
Estimare populațională 
Populația europeană este relativ mică, până la 74.000 de perechi cuibăritoare și totodată peste 150.000 de indivizi în 
perioada de iernat, fapt care demonstrează că unii indivizi nu migrează, populația fiind în creștere în perioada 1970-
1990. Cu toate că populația europeană a crescut sau a rămas stabilă în Europa în perioada 1990-2000, alte populații 
cheie au scăzut în unele țări, astfel populația fiind în declin per total. În România populația de iarnă atinge aproximativ 
100-200 de indivizi. 

Ameninţări 
În zonele de cuibărit, amenințările principale sunt legate de degradarea habitatelor specifice, precum și de 
contaminarea cu pesticide și mortalitatea prin intoxicarea cu plumb. Ca măsură de conservare primordială se impune 
creșterea gradului de conștientizare asupra factorilor de impact ai speciei, precum și reducerea utilizării pesticidelor în 
teritoriile de iernat, precum și înlocuirea utilizării cartușelor de plumb cu cele de aliaj în cazul vânătorii. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Mergus merganser ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Mergus serrator 
 
Ferăstraș moțat 
Cod SPA: A069 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Ferestrașul moțat este o specie caracteristică lacurilor deschise cu apă sărată sau dulce în perioada de iernat, iar în 
perioada de cuibărit poate fi întâlnit în zonele boreale și de tundră. Cuibărește cu precădere în Rusia și Canada, 
migrează către sudul Europei, coastele estice ale Americii de Nord și estul Asiei, în perioada de iarnă. În România 
poate fi observat preponderent în apropierea coastelor Mării Negre și chiar pe cursul inferior al Dunării.  

Aspecte comportamentale 
Specia este migratoare, cu toate că în zonele temperate se deplasează pe distanțe scurte către coastele aflate în 
apropiere sau rămâne aproape de zonele de cuibărit pe tot parcursul anului. Cea mai mare parte a populației asiatice 
migrează spre Europa sau spre sud-estul Asiei, iar populația nord-americană preferă coastele vestice și estice ale 
continentului. Cuibărește în lunile aprilie-mai, în colonii său solitar pe insule mai depărtate de mal sau pe insulițe cu 
stâncărie, adulții se adună adesea în grupuri pe plaje atunci când nu stau la cuib. Masculii părăsesc teritoriile de 
cuibărit în iunie pentru a năpârlii de-a lungul coastelor, adesea la distanțe considerabile de zonele de cuibărit. Migrația 
de toamnă începe în lunile septembrie-octombrie, revin în teritoriile de cuibărit în luna februarie. Specia își petrece cea 
mai mare parte a timpului pe apă, scufundându-se pentru hrană până la 9 m adâncime. Picioarele lor nu sunt adaptate 
foarte bine mersului pe uscat. Cuibul e amenajat la cel puțin 25 m apropiere de țărm, în cavități pe sol, vizuini, sub 
stânci, între rădăcini sau trunchiuri de copaci purtate de apă. Adulții sunt gregari și nu își apără teritoriul de cuibărit. 
Femelele se întorc adesea la același cuib, utilizându-l de la an la an. Păsările devin active pentru reproducere la vârsta 
de 3 ani. 

Nişă trofică 
Specie oportunistă care se hrănește proponderent cu pești și crstacee. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt lacuri dulci sau salmastre cu puțină vegetație 
palustră 

Estimare populațională 
Populația europeană este relativ mare, aproximativ 73.000-120.000 de perechi cuibăritoare, peste 89.000 de indivizi în 
perioada de iernat, și a rămas stabilă în perioada 1970-1990. Cu toate că populația europeană a scăzut în unele țări în 
perioada 1990-2000, populația a rămas stabilă în restul constinentului per total. 

Ameninţări 
În zonele de cuibărit, amenințările principale sunt legate de degradarea habitatelor specifice, precum și de 
contaminarea cu pesticide și mortalitatea prin intoxicarea cu plumb. Ca măsură de conservare primordială se impune 
creșterea gradului de conștientizare asupra factorilor de impact ai speciei, precum și reducerea utilizării pesticidelor în 
teritoriile de iernat, dar  și înlocuirea utilizării cartușelor de plumb cu cele de aliaj în cazul vânătorii.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Mergus serrator ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Merops apiaster 
 
Prigorie 
Cod SPA: A230 

  

 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds 
of the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

J ROLSTAD, B LØKEN, E ROLSTAD 

(2000): ,,Habitat selection 
as a hierarchical spatial 
process: the green 
woodpecker at the 
northern edge of its 
distribution range.” 
Oecologia, Volume 124, 
Issue 1, pp 116-129  

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation.” Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998)” ,,The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition.” Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994)” 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Specie prezentă în Europa de Sud și în unele părți din Africa de Nord și Asia de Vest. Migrează pe distanțe 
mari având locurile de hibernare în Africa tropicală, India și Sri Lanka. Această specie apare ocazional 
primăvară peste limita sa nordică, având momente de împerechere sporadică și în zona de nord-vestul a 
Europei. 
Ecologie 
Preferă văile râurilor care prezintă maluri adânci și abrupte și zone deschise cu pâlcuri sporadice de arbuști 
sau arbori izolați, de la nivelul mării urcând pâna la altitudinea de 2500 m. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de curtare masculul oferă femelei insecte de dimensiuni mari pe care le prinde în zbor.  
Ponta este depusă la începutul lunii iunie, în cuiburi excavate în maluri nisipoase sau argiloase, malurile 
râurilor și cariere de nisip, uneori destul de aproape de așezări umane unde sunt prezenți stupi de albine. Se 
împerechează în colonii, perechiile reproducătoare singuratici fiind rare. Media cuiburilor este estimată la 
două pentru un km liniar. Atât masculu cât și femela construiesc un tunel relativ lung în care sunt depuse 5-8 
ouă. Ambii părinți clocesc ouăle pentru o perioadă de trei saptamâni.  
Nişa trofică 
Specie insectivoră, preferă în special Himenopterele, Apis mellifera și viespii. Aceasta prinde insectele din 
zbor. Înainte de a se hrăni cu o albină sau viespe, elimină acul prin loviri repetate ale albinei de o supratață 
tare. Se hrănește cu aproximativ 250 de albine pe zi. Cu toate acestea impactul asupra populațiilor de albine 
este nesemnificativ, prădând mai puțin de 1 % din efectivul total de albine lucrătoare. 
Nişă spaţială 
Preferă văile râurilor care prezintă maluri adânci și abrupte. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase şi până la 
cele înalte, în special în zona râurilor de dimensiuni mai mari și terenuri deschise. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 15.000 şi 20.000 de perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 180, 300, 601,602, 700, 850. 
Perioada de maximă sensibilitate pentru specie se înregistrează în principal în perioada de cuibărire.  
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Merops apiaster ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 

 

 

 



 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Miliaria calandra 
 
Presură sură 
Cod SPA: A383 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie parțial migratoare din familia emberizidelor (Emberizidae), ordinul paseriformelor (Passeriformes) care 
cuibărește în regiunile de câmpie și de dealuri descoperite din Europa, vestul Asiei și nordul Africii. 
Aspecte comportamentale 
Iarna populațiile din nord migrează spre centrul și sudul Europei, nordul Africii și peninsula Arabia. Are o 
lungime de 18 cm. Penajul de culoare cafenie cu pete întunecate pe spinare și piept, cu abdomenul mai 
spălăcit și uniform colorat. Cuibul se află în iarbă, pe sol sau mai rar în tufișuri pipernicite. 
Nişă trofică 
Specie oportunistă care se hrănește cu insecte și semințe. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt zonele de câmpie sau deal cu pjaiști 
sau terenuri agricole. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică. 
Ameninţări 
În zonele de cuibărit, amenințările principale sunt legate de degradarea habitatelor specifice, precum și de 
contaminarea cu pesticide și mortalitatea prin intoxicarea cu acestea.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Miliaria calandra ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Milvus migrans 
 
Gaia brună 
Cod SPA: A073 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Gaia bruna, cunoscuta si sub denumirea de Sorlita bruna, este o pasare de prada diurna de marime medie, 
caracteristica padurilor situate in apropierea zonelor umede. Lungimea corpului este de 48 – 58 cm si o greutate 
cuprinsa intre 650 – 940 g, femela fiind cu putin mai mare decat masculul. Anvergura aripilor este cuprinsa 
intre 130 - 155 cm. Adultii au o infatisare similara. Pozitionarea aripilor in unghi si coada in furculita fac ca 
identificarea sa fie relativ usoara. Este ceva mai mica decat gaia rosie, iar furculita cozii mai mica. Cu o 
distributie pe 4 continente, este probabil cea mai abundenta pasare de prada din lume. Se hraneste cu insecte, 
mamifere mici si resturi de la mamifere mari, pasari, serpi, broaste si pesti. 
Ecologie 
Este o specie cu o raspandire larga pe tot continentul european. Petrece destul de mult timp in aer, planand in 
curentii ascendenti, in cautarea hranei. Sunt atrase de fum si foc si vaneaza vietuitoarele ce fug de foc. Ritualul 
de imperechere este spectaculos, iar partenerii se urmaresc in zbor rotindu-se, plonjand si executand miscari 
acrobatice de mare virtuozitate. Femelele nesupravegheate de mascul se imperecheaza si cu alti masculi. 
Cuibareste in scobiturile stancilor si in copaci inalti. Orientarea cuibului este aleasa in functie de directia 
predominanta a vanturilor. Prefera sa-si aseze cuibul in apropierea zonelor umede si a asezarilor umane. La 
cuib aduce ornamente, iar in cuiburile cercetate de Dombrowski, au fost gasite scrisori de dragoste, jurnale si 
alte resturi de hartie, petece de haine vechi si covoare. In mod obisnuit sunt aduse bucati de plastic si materiale 
textile. Ierneaza in Africa.  
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in martie. La construirea cuibului participa ambii parinti si acesta este alcatuit 
din crengi, captusit cu resturi vegetale. Femela depune 2 - 3 oua, in a doua jumatate a lunii aprilie, cu o 
dimensiune medie de 53,3 x 42,2 mm. Incubatia dureaza 30 – 34 de zile si este asigurata de ambii parinti. La 
pui, penele corpului apar dupa 18 – 22 de zile. Pot sta in picioare in cuib dupa 17 – 19 zile si incep sa dea din 
aripi dupa 27 – 31 de zile. Dupa 50 de zile incep sa se mute pe crengile din preajma cuibului. Pasarile pot 
cuibari dupa cel de-al doilea an de viata.  
Nişa trofică 
e hraneste cu insecte, mamifere mici si resturi de la mamifere mari, pasari, serpi, broaste si pesti. 
Nişă spaţială 
Habitate mozaucate 
Modelare nişă ecologică 
Cerințele ecologice ale acestei specii sunt regăsite la nivelul zonelor umede cu stufăriș, mlastinilor și zonelor 
ripariene de la nivelul mării și până la aproximativ 1500m altitudine. 
Estimare populațională 
Populatia europeana a speciei este relativ mica si cuprinsa intre 64.000 – 100.000 perechi. A scazut 
considerabil intre 1970 – 1990. Desi in perioada 1990 – 2000 populatia din Franta a fost stabila sau a crescut, 
in restul teritoriului a continuat sa scada. 
Ameninţări 
Electrocutarea pasarilor cand se aseaza pe liniile electrice de medie tensiune, coliziunea cu autovehicole -
sunt deseori surprinse cand incearca sa ridice rozatoare si alte animale moarte de pe sosele, otravire prin 
consumare de animale moare prin otravire, in special rozatoare, si braconajul sunt principalele pericole ce 
afecteaza specia. Pastrarea calitatii habitatelor caracteristice si oprirea vanatorii sunt masuri care se pot 
implementa usor, cu efecte semnificative. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Milvus migrans ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Motacilla alba 
 
Codobatura alba 
Cod SPA: A262 

 
  Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BRUMM H. (2004): ,,The impact of 
environmental noise on 
song amplitude in a 
territorial bird.” Journal of 
Animal Ecology, 73: 434 - 
440. 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds 
of the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România” (ed a II-a). 
Publicaţiile SOR. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation.” Academic 
Press, London. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998): ,,The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition.” Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F. (1994): 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

VINICOMBE, K. (2000): ,,White 
Wagtail – a closer look.” 
Birdwatch 93: 50-52. 

Codobatura albă este o specie oaspete de vară, fiind cea mai comună specie de codobaturi din ţară. 
Ecologie 
Trăieşte în regiunile deschise, pe pajişti, în lungul văilor, deseori în jurul zonelor umede, adesea lângă sau în 
interiorul aşezărilor  omeneşti. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, înafara acestui sezon, devine gregară (2-3 indivizi, 
până la 20), migraţia şi zborurile de dispersie având loc în grupuri mici, sau chiar individual, în funcţie de 
cantitatea de hrană.  
Este monogamă, perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează primăvara sau 
uneori chiar în cartierul de irenare. Ponta care variază între 3-7 ouă (în general 5) este depusă din aprilie 
până cel târziu în august. Puii nidicoli eclozează după 12-14 zile şi sunt hrăniţi de ambii părinţi timp de 13 – 
16 zile, perioada în care devin independenţi şi capabili să zboare. Aceştia devin capabili de reproducere în 
primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate mici (Ephemeroptera, Dermaptera, 
Hemiptera, Lepidoptera, Trichoptera, Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae, Haliplidae, Silphidae, 
Scarabaeidae, Curculionidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, Elateridae, Byrrhidae, crustacei şi chiar 
viermi), pe care le prinde de pe sol, din zbor sau din apă. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în zonele deschise din cadrul habitatelor mozaicate din jurul aşezărilor umane şi din 
preajma zonelor umede. Densitatea perechilor clocitoare variază în general între 2-3 perechi/ km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor deschise din jurul zonelor 
umede şi al aşezărilor umane (sunt incluse terenurile agricole, habitatele deschise din jurul pâraielor şi din 
jurul drumurilor). 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 1.000.000 şi 2.000.000  de perechi (Munteanu, 2002).  
Ameninţări 
Este o specie insectivoră asociată zonelor antropice şi terenurilor agricole, din această persepectivă factorii 
limitativi sunt cei care țin de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor şi de modul de utilizare al terenurilor 
(păsunat sau lucrări gricole). 
Categorii de impact: 100, 101, 102, 140, 170, 110, 110, 120, 302,500,501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 
624, 700, 701, 703, 710, 709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Motacilla alba ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Motacilla cinerea 
 
Codobatura de munte 
Cod SPA: A261 

 
   Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

BRUMM H. (2004): ,,The impact of 
environmental noise on 
song amplitude in a 
territorial bird.” Journal of 
Animal Ecology, 73: 434 - 
440. 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds 
of the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation.” Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998): ,,The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition.” Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

Codobatura de munte o specie oaspete de vară, comună în zonele de munte. 
Ecologie 
Trăieşte în regiunile înalte de la 600-800 m până la 2500 m, în jurul pâraielor şi a râurilor de munte sau lângă 
lacuri, înlocuind altitudinal codobatura albă. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este teritorială, înafara acestui sezon devine gregară.  Adesea sunt 
observate grupuri mici de  juvenili care râmân împreuna 2-3 luni după ce au început sa zboare. Este 
monogamă, perechea se menţine pe parcursul unui sezon de reproducere, se formează primăvara sau 
uneori chiar în cartierul de irenare. Ponta care variază între 3-7 ouă (în general 5) este depusă din aprilie-mai 
până cel târziu în august. Puii nidicoli eclozează după 11–14 zile şi sunt hrăniţi de ambii părinţi timp de 12–16 
zile, perioadă în care devin independenţi şi capabili să zboare. Aceştia devin capabili de reproducere în 
primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie insectivoră, capturează hrana de pe sol, din apă sau din zbor,  se hrăneşte cu larve şi adulţi de 
nevertebrate mici (Ephemeroptera, Dermaptera, Hemiptera, Lepidoptera, Trichoptera, Coleoptera: 
Carabidae, Staphylinidae, Haliplidae, Silphidae, Scarabaeidae, Curculionidae, Chrysomelidae, 
Cerambycidae, Elateridae, Byrrhidae, crustacei şi chiar viermi). 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în jurul pâraielor şi a râurilor de munte, de la izvoarele acestora până la altitudini de 600 
m. Densitatea perechilor clocitoare variază în general între 3-5 perechi/10 km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din jurul pâraielor de munte 
de la altitudini de peste 600 m. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 200.000 şi 350.000  de perechi (Munteanu, 2002).  
Ameninţări 
Este o specie insectivoră asociată pâraielor de munte, din această persepectivă factorii limitativi sunt cei care 
țin de colmatarea şi secarea zonelor umede, poluarea apelor şi alţi factori cu caracter perturbator. 
Categorii de impact: 110, 120, 302, 500, 501, 502, 503, 530, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701,703, 710, 
709, 790, 801, 820, 850, 852, 910, 920, 941, 950, 967, 811, 870. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Motacilla cinerea ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Motacilla flava 
 
Codobatură galbenă 
Cod SPA: A260 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Codobatura galbenă este o specie migratoare cu răspândire totală pe continentele asiatic, european și parțial 
în cel african, ajungând și în vestul Peninsulei Alaska și insulele austral-asiatice. Specia migrează din 
continentele european și asiatic spre cel african și austral-asiatic pentru iernat. Preferă habitatele umede, cu 
vegetație joasă, cum sunt pășunile, fânațele și mlaștinile stufizate, iar în Asia ocupă și habitatele de tundră și 
stepă. În afara sezonului de cuibărit poate fi întâlnită și în apropierea terenurilor agricole, preferând apropierea 
de lacuri, iazuri sau râuri. În România există două subspecii ale codobaturii galbene, respectiv 
subspecia flava și subspecia feldegg, diferențele dintre ele fiind la coloritul capului, feldegg având capul în 
totalitate negru, iar flava având capul gri-albăstrui cu sprânceană albă. Aripile și coada sunt de culoare neagră 
cu borduri albe, iar restul corpului este galben, cu picioare negre. Lungimea corpului este de 16-17 cm, iar 
anvergura aripilor este de 24-25 cm, cu o masă corporală de 11-23 g. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie 
este de 13-14 ani. 
Specia migrează în lunile august-septembrie spre teritoriile de iernat din Africa și sudul Asiei, revenind apoi în 
lunile martie-aprilie în teritoriile de cuibărit din Europa și jumătatea nordică a Asiei. 
 Aspecte comportamentale  
Cuibăritul se desfășoară în perioada aprilie-iulie, perechile monogame formându-se odată cu sosirea păsărilor 
în cartierele de cuibărit. Cuibul în formă de cupă este alcătuit din fire de iarbă, fiind căptușit la interior cu păr și 
pene de la diverse animale.  De regulă cuibul este amplasat la nivelul solului, într-o adâncitură. Ambii părinți 
au grijă de pui până aceștia devin independenți. Este o specie gregară care se adună pe timp de noapte în 
copaci sau în iarbă înaltă pentru odihnă, în timpul zilei apărându-și teritoriile mici de alți indivizi. Capturează 
prada formată din insecte de pe sol sau de la nivelul apei, dar poate zbura și pe distanțe scurte în aer    pentru 
a le prinde, deseori urmărind cirezile de vaci sau oi pentru a se hrăni cu insectele care se așează pe acestea. 
Păsările devin active pentru reproducere din al doilea an de viață. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, viermi, crustacee, moluste. 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Modelare nişă ecologică 
Cerințele ecologice ale acestei specii sunt regăsite la nivelul zonelor umede cu stufăriș, mlastinilor și zonelor 
ripariene de la nivelul mării și până la aproximativ 1500m altitudine. 
Estimare populațională 
Populația europeană este relativ mare, însumând între 7.900.000 – 14.000.000 de perechi cuibăritoare, fiind 
stabilă în perioada 1970-1990. Cu toate că specia a suferit mici scăderi populaționale în perioada 1990-2000 
în România, alte populații cheie au rămas stabile, astfel încât populația europeană a suferit scăderi 
nesemnificative per total. În România efectivele speciei numără aproximativ 800.000-1.200.000 de perechi 
cuibăritoare. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de degradarea și pierderea habitatului propice, fapt care a cauzat reducerea 
efectivelor din unele țări. Protecția zonelor umede și a habitatelor adiacente specifice codobaturii albe este 
prioritară pentru păstrarea parametrilor acestei specii în limitele favorabile. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Motacilla flava ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Muscicapa striata 
Muscar sur 
Cod SPA: A319 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
BRUMM H. (2004): ,,The impact of 

environmental noise on song 
amplitude in a territorial 
bird.” Journal of Animal 
Ecology, 73: 434 - 440. 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of 
the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East and 
North Africa.” vol. 5. Oxford 
Univ. Press, Oxford. 

KIRBY, W., BLACK, K., PRATT, S. & 

BRADBURY, R. (2005): 
,,Territory and nest-site 
habitat associations of 
Spotted Flycatchers 
Muscicapa striata breeding in 
central England.” Ibis 147: 
420–424. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): 
The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition.” 
Oxford. 

STOATE, C. & SZCZUR, J. (2006): 
,,Potential influence of habitat 
and predation on local 
breeding success and 
population in Spotted 
Flycatchers Muscicapa 
striata.” Bird Study 53: 328–
330. 

SUMMERS-SMITH, D. (1952): ,,Breeding 
biology of the Spotted 
Flycatcher.” Br. Birds 45: 153–
167. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” Birdlife 
International, Cambridge, UK. 

 

Este o specie oaspete de vară, comună în pădurile luminoase, parcuri şi grădini. 
Ecologie 
Este o pasăre comună în păduri cu luminişuri, parcuri şi grădini. În ceea ce priveşte altitudinea este prezentă 
de la altitudini joase până la 900 m, dar, sporadic,  poate să ajungă până la 1500 m.  
Aspecte comportamentale  
Stă pe câte o creangă de la marginea coronamentelor arborilor de unde se lansează în zbor scurt pentru a 
prinde câte o insectă. 
În timpul perioadei de reproducere specia este solitară şi  teritorială, înafara acestui sezon fiecare individ 
poate apăra un teritoriu propriu. Este monogamă însă au fost observate şi cazuri de bigamie; doar femela 
incubează ouăle însă ambii parteneri participă la hrănirea puilor. Perechea se menţine pe parcursul unui 
sezon de reproducere, se formează primăvara sau uneori chiar în cartierul de iernare. Cuibăreşte în 
scorburile copacilor sau în crăpăturile rocilor dar şi în alte locuri strâmte. Ponta, care variază între 2-7 ouă (în 
general 4-6) este depusă din mai până cel târziu iunie. Puii, nidicoli eclozează după 12-14 zile şi sunt hrăniţi 
de ambii părinţi timp de 12-32  zile, după care devin independenţi de părinţi. Aceştia sunt capabili de 
reproducere în primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici 
pe care le prinde din coronamentul copacilor sau din zbor. Vara târziu şi toamna îşi completează dieta cu 
fructe mici de la diverse specii de plante. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  în majoritatea  pădurilor luminoase. Densitatea perechilor clocitoare variază în general  
de la  2 perechi/km2 în pădurile de conifere la 18 perechi/ km2  în pădurile de amestec ce oferă condiţii 
optime. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor forestiere (pădurile de 
foioase în principal dar şi pădurile de conifere) şi habitate seminaturale parcuri şi grădini din vecinătatea 
localităţilor. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 20.000 şi 30.000 de perechi (Munteanu, 2002); este o 
specie răspândită în întreaga ţară însă cu densităţi relativ scăzute.  
Ameninţări 
Este o specie insectivoră, care cuibăreşte în scorburi,  asociată pădurilor, din această persepectivă factorii 
limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Muscicapa striata ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Netta rufina 
 
Rață cu ciuf 
Cod SPA: A058 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie cu centru de distrubuție în zone de habitate stepice mari și deșerturi începând cu estul Mării Caspice 
până la munții Ural din Asia centrală. În Europa apare sporadic doar în anumite regiuni, unde formează mici 
colonii clocitoare cum este cazul și în România. Rața cu ciuf preferă habitatele cu apă salmastră și lacurile cu 
stufăriș.  
Aspecte comportamentale 
Specie migratoare, dar prezintă și populații sedentare care nu părăsesc teritoriile de cuibărit. Regiunea de 
distribuție a rațelor cu ciuf se întinde din Marea Britanie până în China. Suprafața teritoriului nu este bine 
stabilită datorită faptului că specia este în continuă mișcare și nu ocupă aceleași zone de la an la an. 
Cuibăritul începe în lunile aprilie-mai, de obicei în perechi solitare sau grupuri restrânse. În acest timp, 
masculii cu pereche și cei solitari se grupează și nu zboară pentru aproximativ 4 săptămâni din iunie până în 
august. Păsările zboară spre teritoriile de iernat în lunile septembrie-octombrie ulterior sezonului de cuibărit. 
Ca specii diurne, sunt mai active dimineața și spre seară. Cuiburile sunt construite la nivelul solului, în 
vegetație densă sau în stufăriș. Rațele cu ciuf formează perechi pe viață, începând cu al doilea an de viață. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește proponderent rădăcini, semințe și plantelor acvatice, dar ocazional se hrănește cu 
nevertebrate acvatice, amfibieni sau pești mici.. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate cu apă salmastră și stufăriș. 
Estimare populațională 
Populația europeană este relativ redusă, însumând aproximativ 59.000 de perechi, și a suferit un declin în 
perioada 1970-1990. Cu toate că specia a suferit un declin în unele țări în perioada 1990-2000, multe din ele 
au crescut sau au rămas stabile per total. 
Ameninţări 
Declinul speciei este atribuit vânătorii, otrăvirii cu pesticide și pierderii habitatului specific prin drenarea zonelor 
umede, poluarea cu petrol și incendierii vegetației ripariene. Ca măsuri de conservare se impun interzicerea 
vânătorii și controlul braconajului, precum și refacerea vegetației la un nivel ecologic optim. Alte măsuri de 
conservare impun de asemenea protejarea habitatelor specifice, prevenirea mortalității, precum și creșterea 
gradului de conștientizare în rândurile populației. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Netta rufina ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Numenius arquata 
 
Culic mare 
Cod SPA: A160 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Cuibareste in zone umede, balti si mlastini, dar ierneaza pe zone de coasta. Aproximativ de marimea unei 
fazanite, are o lungime a corpului de 50-57 cm, anvergura de 80-100 cm, masa corporala medie 770 g (mascul) 
si 1000 g (femela). Pasare de culoare cenusiu-maronie, cu pete negre pe cap, gat, piept si partile superioare, 
de culoare galben palida pe abdomen si cu tartita alba. Ciocul lung si curbat in jos este roz pe partea inferioara, 
iar picioarele lungi sunt de culoare gri-albastruie. Masculul seamana foarte bine cu femela, dar ea este mai 
mare. Se hraneste cu insecte, viermi, crustacee, moluste, fructe de arbusti, seminte, iar uneori si cu vertebrate 
mici. Longevitatea medie in salbaticie este de cinci ani. 
Ecologie 
uibareste in mai toata partea de nord a Europei, rar si in partile sudice. Migreaza iarna in sudul Europei, in 
Africa si in Asia de sud. Pasarile parasesc terenurile de cuibarit in perioada iunie-august si se intorc incepand 
cu luna februarie a anului urmator. Se hraneste sondand cu ciocul in noroi dupa nevertebrate, iar uneori chiar 
si noaptea. Atinge maturitatea sexuala la varsta de doi ani. Perechea este monogama, iar cuibaritul are loc de 
obicei la acelasi cuib, perechea fiind solitara si teritoriala. In ritualul nuptial, masculul canta in zbor, se avanta 
cat mai sus si apoi planeaza spre pamant cu aripile intinse la maximum. Cuibul este o mica denivelare, deseori 
in iarba sau rogoz. 
Aspecte comportamentale  
ntre trei si cinci oua, cu marimea de 68x48 mm, depuse in perioada aprilie-mai. Cei doi parinti le clocesc timp 
de 27-29 de zile, apoi ingrijesc puii impreuna. La 32-38 de zile de la eclozare, puii parasesc cuibul. Perechile 
au un singur rand de pui pe an. 
Nişa trofică 
Se hraneste cu insecte, viermi, crustacee, moluste, fructe de arbusti, seminte, iar uneori si cu vertebrate 
mici.Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice. 
Modelare nişă ecologică 
Cerințele ecologice ale acestei specii sunt regăsite la nivelul zonelor umede cu stufăriș, mlastinilor și zonelor 
ripariene de la nivelul mării și până la aproximativ 500m altitudine. 
Estimare populațională 
Populatia cuibaritoare din Europa este mare: 220.000 – 360.000 de perechi. In perioada 1970-1990 a cunoscut 
un declin, care continua si azi. 
Ameninţări 
La nivel global, specia este in declin, ca rezultat direct al pierderii habitatului prin asanarea de mlastini si 
intensificarea agriculturii. Studiile au aratat ca si pradarea cuiburilor de catre mamifere are un rol esential in 
acest declin. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Numenius arquata ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Nycticorax nycticorax 
 
Stârc de noapte 
Cod SPA: A072 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

 
SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): ,,The 

Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Răspândirea acesteio specii este limitată de disponibilitatea locurilor de cuibărire şi a cartierelor de hrănite 
favorabile. 
Ecologie 
Această specie este răspândită pe toate continentele, mai puţin Australia şi Antarctica, cuibărind în colonii de 
dimensiuni medii sau mari. 
In regiunea Plaearctică se regăseşte asociat unei multitudini de zone umede, preferând zonele climatice 
mediteraneene şi continentale. 
Aspecte comportamentale  
Coloniile sunt de cele mai multe ori cu alte specii de stârci, egrete, etc., alegând pentru acestea pâlcuri de 
arbori, de înălţime medie (Alnus sp., Salix sp.), la margini de păduri, păduri galerii, etc. Colonii de peste 100 
de cuiburi apar acolo unde există cel puţin 500 ha de zone umede pe o rază de până la 5km. Soseste la 
sfarsitul lunii martie sau inceput de aprilie din cartierele de iernare. Cuibul este amplasat pe salcii si numai 
uneori pe trestie batrana. La construirea cuibului, ce are forma unei farfurii putin adanci, alcatuit din crengute 
si stuf, participa cei doi parinti. Femela depune in perioada cuprinsa intre sfarsitul lui aprilie si pana in iunie in 
functie de caracteristicile climatice ale anului, un numar de 4 - 5 oua cu o dimensiune medie de 51,05 x 35,1 
mm. Culoarea oualor este verde – albastruie. Incubatia este asigurata de ambii parinti. Dupa 21 - 22 de zile, 
puii eclozeaza si raman in cuib 21 – 28 de zile, dar continua sa fie hraniti de parinti pana la 50 – 56 zile, cand 
devin independenti. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu pești de talie mică, broaște și insecte.  
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice, limita nordică de cuibărire regăsindu-se în Olanda şi nordul Poloniei. 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede cu pâlcuri de sălcii și stuf. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana estimata a speciei este relativ mica, fiind cuprinsa intre 63.000 – 87.000 perechi. In 
perioada 1970 – 1990 a inregistrat un declin moderat. Desi populatia s-a mentinut stabila sau a fluctuat in 
perioada 1990 – 2000, nivelul populatiei anterior perioadei de declin nu a fost recuperat. 
Ameninţări 
Fluctuaţiile populaţionale sunt puse pe seama condiţiilor hidrologice din cartierele de iernare situate în Africa 
tropicală. 
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Nycticorax nycticorax  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Oenanthe oenanthe 
 
Pietrar sur 
Cod SPA: A277 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie clocitoare comună în zone începând cu nivelul mării, cîmpuri necultivate cu bolovăniș până în 
habitate pietroase din zona montană sau chiar pajiști alpine. Teritoriul de clocire din Europa se extinde de la 
insulele Mediteraneene până în nordul continentului, Islanda. Pe plan mondial acest teritoriu se exinde pe 
intreg palearcticul și o mică parte din teritoriul Nearctic. 
Aspecte comportamentale 
Pietrarul sur  cântă stând pe piatră sau în timpul unui zbor scurt, mai ales noaptea. Cântec alcătuit din fraze 
scurte, stridente, cu un tempo rapid, separate de un fluierat scurt. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse insecte.  
Modelare nişă ecologică 
Specie predominant terestră, întâlnită în regiuni deschise, pietroase, adesea aride. 
Ameninţări 
Specia este amenințată de pierderea habitatelor în urma acțiunilor antropice. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Oenanthe oenanthe ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Oriolus oriolus 
 
Grangur 
Cod SPA: A337 

  

 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds 
of the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

J ROLSTAD, B LØKEN, E ROLSTAD 

(2000): ,,Habitat selection 
as a hierarchical spatial 
process: the green 
woodpecker at the 
northern edge of its 
distribution range.” 
Oecologia, Volume 124, 
Issue 1, pp 116-129  

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation.” Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998)” ,,The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition.” Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994)” 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o specie migratoare cu un areal mare, fiind prezentă în Europa, Asia și nord-vestul Africii. Iernează în 
Africa sub-sahariană. Denumirea de oriolus a fost folosită pentru prima dată în secolul XVIII și este o 
adaptare a cuvântului latin aureolus care înseamnă auriu. 
Ecologie 
Preferă pădurile luminoase de șes, văile râurilor montane, plantații și livezi. 
Distribuția altitudinală a speciei este strâns legată de cea a padurilor de stejar (Quercuss spp.), de obicei 
între 200 – 400 m, în anumite situații putând ajunge până la 600 – 650 m. 
Aspecte comportamentale  
Sezonul de reproducere este în perioada aprilie-august. Cuibul de forma unui hamac se află pe o bifurcație 
aproape de capătul unei crăci orizontale, mascat de frunziș. Ponta are loc în mai-iunie și constă din 3-4 ouă 
albe cu pete brun-roșcate. Incubația este asigurată mai ales de femelă și durează circa 15 zile. Puii sunt 
nidicoli. Cuiburile sunt adesea construite în vecinătatea celor de Dicrurus macrocercus. Ambii părinți iau parte 
la protejarea cuibului si ingrijire puilor, apărând cuibul împotriva altor păsări. 
 Nişa trofică 
Se hrănește cu insecte și fructe, în special cu cireșe. 
Nişă spaţială 
În Europa de Vest preferă pădurile de foioase și plantații deschise, crânguri, păduri riverane, livezi, grădini 
mari; în Europa de Est pot apărea în pădure de dimensiuni mari mixte sau de conifere. În general evită 
habitatele lipsite de arbori dar le pot folosi ca zonă de hrănire. Iernează din zone semi-aride până la umed 
împădurite, păduri înalte, pădure riverane și savane. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special 
în cadrul pădurilor de amestec şi în prezența stejarilor. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 25.000 şi 75.000  de perechi. 
Ameninţări 
Este o specie insectivoră asociată pădurilor de stejar din această persepectivă factorii limitativi sunt cei care 
ţin de managementul forestier.  
Categorii de impact: 110, 151, 165, 164, 167, 400, 401, 403, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Oriolus oriolus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Otus scops 
 
Ciuş  
Cod SPA: A214 

 
   Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of 

the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East and 
North Africa.” vol. 5. Oxford 
Univ. Press, Oxford. 

FINCK P. (1990): ,,Seasonal variation 
of territory size with the little 
owl (Athene noctua).” 
Oecologia 83: 68–75. 

HERRERA C.M. & HIRALDO F. (1976): 
,,Food-niche and trophic 
relationships among 
European owls.” Ornis Scand. 
7: 29–41. 

MARTÍNEZ J.A. & ZUBEROGOITIA I. 
(2004):,,Habitat preferences 
for long-eared owls Asio otus 
and little owls Athene  noctua 
in semi-arid environments at 
three spatial scales.” Bird 
Study 51: 163–169. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition.” 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F. (1994): 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” Birdlife 
International, Cambridge, UK. 

VAN NIEUWENHUYSE D., GÉNOT J.C. & 

JOHNSON D.H. (2008): ,,The 
little owl. Conservation, 
ecology and behavior of  
Athene noctua.” Cambridge 
Univ. Press, New York. 

 

Este o specie oaspete de vară, răpitor nocturn, destul de comună însă nu foarte abundentă, este prezentă în 
habitatele deschise şi semideschise, în pâlcurile de copaci din jurul loclităţilor, în grădini şi parcuri.   
Ecologie 
În ceea ce priveşte altitudinile urcă de la nivelul mării până la 1400-1500 m. 
Aspecte comportamentale  
În perioada de reproducere specia este teritorială. Specia este monogamă, perechea se păstrează, de obicei, 
pe parcursul unui singur sezon de reproducere. Însă în cazurile studiate în captivitate, la moartea unui 
partener, celălalt nu s-a mai împerecheat o perioadă de câţiva ani. Au fost observate şi cazuri de poliginie. 
Cuibăreşte în diverse locuri, cum sunt crăpăturile din stânci, clădiri, scorburi, în cuiburile altor specii sau în 
cuiburi artificiale. Femela depune de la sfârşitul lunii mai până în iunie  între 3-7 ouă (în medie 4-5 ). Au o 
singură pontă pe an însă atunci când ponta este distrusă depun o pontă de înlocuire.  Incubaţia durează în 
jur de 24-25 de zile și este asigurată de câtre femelă. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi şi devin zburători după 
21-29 zile, devenind independenţi nu în mai puţin o săptămână de la părăsirea cuibului. Din puţinele date 
existente s-a concluzionat că juvenilii sunt apţi de reproducere după 1 an. 
Nişa trofică 
Se hrăneşte în principal cu insecte (Odonata, Lepidoptera, Coleoptera) dar şi cu mamifere mici (Mus sp., 
Sorex sp., Apodemus sp.), reptile şi păsărele, pe care le vânează în principal noaptea, vânează însă şi ziua 
în perioada hrănirii puilor. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte în habitatele deschise şi semideschise. Aria teritoriului variază semnificativ de la un 
studiu la altul, în România, la Reghin a fost observat un caz în care pe o suprafaţă de 0.6 ha au fost 
localizate 5 cuiburi, distanţa minimă dintre două cuiburi ocupate simultan a fost de 8m. În alte studii 
densitatea a variat între 1-5 perechi/km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul regiunilor joase, cu precădere în jurul şi 
în cadrul localităţilor.  
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 1.000-3.000 de perechi (Munteanu, 2002).  
Ameninţări 
Este o specie zoofagă  asociată habitatelor deschise si semideschise iar factorii limitativi sunt cei care țin 
managementul pădurilor, păşunilor, fânaţelor şi al terenurilor agricole. 
Categorii de impact: 167,110, 120, 500,501, 502, 503, 421, 240, 241, 243, 624, 700, 701, 703, 710,709,790, 
967, 100, 101, 102, 140, 141, 150, 151, 950. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Fişa speciei 
Pandion haliaetus 
 
Uligan pescar 
Cod SPA: A094 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Uliganul pescar, cunoscut si sub denumirea de Vultur pescar, este o specie caracteristica regiunilor cu ape 
permanente, statatoare sau cu un curs lent, dulci sau sarate. Lungimea corpului este de 52 – 60 cm si o 
greutate cuprinsa intre 1.200 – 1.600 g pentru mascul si 1.600 – 2.000 g pentru femela. Anvergura aripilor este 
cuprinsa intre 152 – 167 cm. Pezenta pe toate continentele cu exceptia Antarcticii, este una din cele mai 
raspandite pasari de prada. Prezinta adaptari specifice pentru prinderea pestilor: penaj dens, uleios, picioare 
mari, nari care se inchid cand se scufunda, deget exterior reversibil ceea ce ajuta la prinderea buna a pestelui, 
cu 2 degete in fata si 2 degete in spate. Cele 4 degete sunt egale, spre deosebire de ceilalti vulturi. Ghearele 
sunt lungi si curbate, iar pe degetele picioarelor, sunt prezente “proeminente spinoase” ce ajuta la fixarea 
pestilor. Adultii au infatisare similara, fiind maro pe spate, coada si aripi si ating maturitatea sexuala la 3 - 5 
ani. Capul si corpul sunt albe, iar peste ochi trece o banda de culoare inchisa. Se hraneste in special cu peste, 
dar si cu mamifere mici, pasari ranite si broaste.  
Ecologie 
Este o specie prezenta in vestul si nordul continentului european. Specia este monogama toata viata si poate 
trai 25 de ani. Sansele de supravietuire sunt estimate la 60 % pentru tinerii sub 2 ani si 80 – 90 % pentru adulti. 
Ritualul nuptial se manifesta prin treceri successive pe deasupra cuibului, insotite de strigate cu rol de a 
descuraja rivalii. Vaneaza planand in cercuri largi sau “plutind la punct fix”. Dupa ce pestele a fost observat, 
planeaza la o inaltime de 10 – 30 m deasupra acestuia, pana cand pestele ajunge intr-o pozitie potrivita. Apoi 
plonjeaza brusc, cu aripile inchise pe jumatate si dispare pentru cateva secunde sub apa, dupa care decoleaza 
cu pestele in gheare. Rata de succces in prinderea pestilor variaza intre 24 – 74 % si depinde de abilitatea 
pasarii si de conditiile climatice. Vulturul pescar nu poate inota si au fost cazuri cand s-a inecat, prinzandu-si 
ghearele in pesti prea mari, pe care nu i-a putut ridica. Cuibul este asezat pe stanci, in copaci sau pe stalpii 
retelelor electrice, la o distanta de 3 – 5 km de o zona umeda. Este alcatuit din crengi si imbunatatit an de an. 
Poate atinge 1 m inaltime si 1 m in diametru. Vulturul pescar isi apara cuibul, dar nu si teritoriul din jurul cuibului 
(vaneaza la o distanta de pana la 14 km de la cuib, prada fiind situata la o distanta mare de cuib). Ierneaza in 
Africa.  
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare la sfarsitul lui martie sau inceputul lui aprilie. Femela depune 2 – 4 oua in 
ultima parte a lunii aprilie si inceputul lunii mai, cu o dimensiune medie de 62 x 46 mm. Incubatia dureaza in 
medie 35 – 38 de zile si este asigurata de ambii parteneri. In aceasta perioada vaneaza numai masculul, care 
hraneste femela. Dupa eclozare, in primele saptamani, puii nu pot sa-si regleze temperatura corpului, iar femela 
ramane permanent cu acestia sa-i ingrijeasca. Intr-o luna de la eclozare, puii ating 70 – 80 % din dimensiunile 
parintilor. Masculul aduce la cuib 8 – 10 pesti pe zi, reprezentand 60 – 100 g/peste pe ora de zi lumina. Puii 
devin zburatori la 56 - 60 de zile, insa mai sunt hraniti de catre mascul inca doua-trei saptamani. 
Nişa trofică 
Se hrănește în special cu pește. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice. 
Modelare nişă ecologică 
Cerințele ecologice ale acestei specii sunt regăsite la nivelul zonelor umede cu stufăriș, mlastinilor și zonelor 
ripariene de la nivelul mării și până la aproximativ 500m altitudine. 
Estimare populațională 
Populatia europeana a speciei este mica si cuprinsa intre 7.600 – 11.000 perechi. A crescut semnificativ, in 
perioada 1970 – 1990 si s-a mentinut stabila, in perioada 1990 – 2000. In Romania, este prezent numai in 
migratie. Cele mai mari efective sunt prezente in Suedia, Rusia si Finlanda. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor umede, poluarea apelor cu pesticide si vanatoarea ilegala sunt principalele pericole 
pentru specie. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Fişa speciei 
Pelecanus crispus 
 
Pelicanul creț 
Cod SPA: A020 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Acestă specie de pelican are o răspândire largă in zona palearctică, dar populațiile apar sporadic de la 
Montenegru până în Mongolia. Un sfert din populația clocitoare se întâlnește în Europa din Montenegru până 
în Federația Rusă și coborând spre sud până în Grecia. Habitatele unde acestia își construiesc cuiburile sunt 
reprezentate de zone umede de la nivelul coastelor sau insulare, urcând până la o altitudine maximă de 
850m, dar sunt dependenți de disponibilitate sursei trofice din acea zonă. 
Aspecte comportamentale 
Populaţia sa este distribuită în sud - estul Europei, în special în Grecia, România şi Rusia. În România, 
cuibăreşte în Delta Dunării alături de Marele Pelican Alb, dar şi izolat în colonii mici de câteva zeci de 
perechi, în zona sudică a Deltei Dunării şi complexul lagunar Razim Sinoe. Cel puţin o parte din exemplarele 
acestei specii iernează pe culoarul inferior al Dunării, însă Grecia şi Turcia reprezintă cartierele de iernare 
cele mai importante. E mai prudent şi mai sperios decât rudă să. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește proponderent cu pești 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate umede 
Estimare populațională 
Populaţia europeană a speciei este estimată la un efectiv de până la 2.000 de perechi cuibăritoare. Datorită 
efectivelor reduse şi a degradării continue a condiţiilor de cuibărit, această specie este considerată 
ameninţată. Alături de Marele Pelican Alb, reprezintă speciile simbol ale Deltei Dunării. 
Ameninţări 
Deranjul şi braconajul, asociate cu degradarea zonelor umede şi pierderea teritoriilor de cuibărit constituie 
principalele ameninţări. Pentru pelicanul creţ au fost elaborate un Plan Naţional de Acţiune şi un Plan de 
Management care reglementează măsurile necesare pentru conservarea speciei. De asemenea, platformele 
artificiale instalate în complexul lagunar Razim Sinoe şi-au dovedit eficienta prin ocuparea lor de către 
pelicanii creţi. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Fişa speciei 
Pelecanus onocrotalus 
 
Marele pelican alb 
Cod SPA: A019 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
“Marele Pelican Alb” este o specie acvatică masivă, ce pare complet albă atunci când e aşezată pe sol. În zbor, se 
distinge uşor culoarea neagră de pe partea inferioară a aripilor. Are un cioc larg şi lung de care atârna “o guşă galbenă 
străbătută de vine roşii”. Adulţii au o lungime a corpului cuprinsă între 160 – 180 cm şi o greutate de 8.000 – 10.000 g. 
Anvergura aripilor este cuprinsă între 270 – 320 cm. Adulţii au o înfăţişare similară. Se hrănesc cu peste în ape cu 
adâncime redusă (1,5 – 2,5 m) deoarece nu se pot scufunda într-un mod asemănător cormoranilor. Haina “complet 
adultă” este vizibilă din al patrulea an când devine matur, iar penajul se colorează încă din luna aprilie într-un “roz 
somon frumos”. Din luna iulie începe să năpârlească şi culoarea roz - roşiatică se pierde. 

Aspecte comportamentale 
Apare în sud - estul Europei şi cuibăreşte în colonii, uneori împreună cu rudă să - pelicanul creţ. În Rezervaţia Biosferei 
Delta Dunării, într-o zonă izolată şi inaccesibilă din partea de nord a acesteia (Lacul Hrecisca) este prezentă cea mai 
mare colonie de pelican comun (Marele Pelican Alb) din Europa. Pelicanii comuni sunt păsări care trăiesc în grupuri 
mari. Se hrănesc împreună şi organizează “adevărate goane în cerc” în care pelicanii aşezaţi roata împing peştele în 
centrul cercului prin bătăi repetate ale aripilor, asemeni unei plase vii şi mişcătoare, după care îl pescuiesc. De 
asemenea organizează şi “goane cu flancuri larg desfăcute” iar peştii sunt împinşi în apropierea unui mal de unde sunt 
pescuiţi în apă mică. Adesea, în special în ape mai adânci, se asociază cu cormoranii pentru a dirija şi prinde peştele. 
Este remacabila uşurinţa cu care această pasăre mare pluteşte în cercuri largi folosind curenţii ascensionali. Cartierele 
de iernare sunt localizate în Israel şi coastele Africii. E o specie longevivă, putând trăi până la 30 de ani. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește proponderent cu pești 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate umede 

Estimare populațională 
Populaţia europeană a pelicanului comun (Marele Pelican Alb) este estimată la un efectiv de până la 5.100 de perechi. 
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este locul tradiţional de cuibărit pentru pelicanul comun. În urmă cu 60 – 100 de ani, 
era o specie cuibăritoare comună pe tot cursul inferior al Dunării. În perioada 1990 – 2000 populaţia a rămas stabilă în 
România, fiind o specie simbol pentru Delta Dunării, protejată prin măsurile întreprinse de Administraţia Rezervaţiei 
Delta Dunării. 

Ameninţări 
Deranjul şi braconajul, asociate cu degradarea zonelor umede şi pierderea teritoriilor de cuibărit constituie principalele 
ameninţări. Instalarea de platforme artificiale pentru cuibărit şi elaborarea unui Plan Naţional de Acţiune pentru “Marele 
Pelican Alb” trebuie să reprezinte o prioritate pentru Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Fişa speciei 
Pernis apivorus 
 
Viespar 
Cod SPA: A072 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Această specie rămâne relativ enigmatică, fiind un răpitor specializat ce se hrǎneşte cu specii de himenoptere; 
cuibăreşte în Europa şi iernează în Africa subsahariană, unde îşi petrece cea mai mare parte a anului. De asemenea, 
secvenţele de migraţie ocupă o mare parte a vieţii, timpul rămas pentru cuibărit fiind limitat (între mai şi august). 
Intre 49O şi 67O latitudine nordică, această specie rămâne relativ comună, distribuită mai mult sau mai puţin uniform în 
cadrul habitatelor favorabile. 
Aspecte comportamentale  
Nu este deranjat de prezenţa oamenilor sau a altor specii de răpitoare, necesitând în schimb un teritoriu vast de peste 
1000 ha. De regulă, cuplurile formate rămân vreme îndelungată fidele atât perechii cât şi teritoriului ocupat. 
In zona de interes această specie a fost semnalată ca şi cuibăritoare. 
Printre cauzele de mortalitate sunt citate şi cele datorate izbirilor accidentale de obstacole (în special vitrine, geamuri, 
etc.) şi electrocutarea pe liniile electrice, această specia apărând a fi vulnerabilă din acest punct de vedere. Cu toate 
acestea populaţia din nordul Europei, respectiv din vestul Europei ce trebuie să parcurgă un traseu dens presărat de 
instalaţii eoliene şi diverse obstacole, culminând cu traversarea Spaniei pentru a ajunge în zona de trecere sre Africa 
(Gibraltar), relevă o creştere semnificativă a populaţiei (de la 115.000 în 1972 la 850.000 în 1985). Se desprinde astfel 
concluzia cǎ aceste obstacole nu se  constituie într-o cauză de mortalitate sau limitare populaţionalǎ semnificativă 
pentru această specie. 
Nişa trofică 
Preferă să se hrănescă cu larve de viespi şi albine pe care le extrage din cuiburile pe care le distruge. Limitarea 
resurselor trofice obligă această specie să se hrănescă şi cu surse alternative cum ar fi vertebrate mici sau alte 
insecte. 
Nişă spaţială 
Această specie are o preferinţă destul de exactă pentru habitat, preferând pădurile echiene de conifere sau pădurile 
mixte şi de foioase bătrâne. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere  a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor forestiere compacte din zona 
PNMR.. 
Estimare populaţională 
Nivelul populaţiilor rămâne stabil la nivelul Europei, datorită succesului reproductiv destul de însemnat (depune de 
regulă două ouă, ambii pui ajungând adeseori la vârsta subadultă). Comportamentul tolerant faţă de om, îl aduce 
adeseori în preajma acestuia, căzând deseori victimă a vânătorilor. Acest fenomen este destul de îngrijorător, dată 
fiind amploarea practicilor cinegetice în ţările mediteraneene ce trebuiesc traversate pe perioada migraţiei. Cu toate 
acestea se pare că în ultimii ani, presiunea din această direcţie începe să se diminueze, existând semnale certe 
privind o creştere populaţională de ansamblu. 
Ameninţări 
Factorii limitatori sunt deregulă centraţi în jurul elementelor disturbatoare şi generatoare de stress. 
Categorii de impact: 101, 110, 120, 140, 162, 164, 170, 230, 301, 402, 403, 501, 502, 602, 608, 620, 622, 623, 624, 
626, 701, 703, 710, 730, 740, 962 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Fişa speciei 
Phalacrocorax carbo 
 
Cormoran mic 
Cod SPA: A017 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Cormoranul mare este o specie cu răspândire largă pe toate continentele. Preferă habitatele umede cu 
întindere mare de apă de unde își procură hrana ce constă din pește de toate dimensiunile, specia fiind complet 
ihtiofagă. Cuibărește în sălcete și plopi albi sau negri cu coronament bogat unde îți pot amplasa cuiburile de 
dimensiuni mari. Penajul este complet negru, excepție face ciocul ascuțit asemănător păsărilor de pradă de 
culoare galbenă și pata albă de la baza ciocului, care se întinde pe obraz. Ochii sunt de culoare galbenă cu 
pupila neagră evidentă. Forma corpului este alungită pentru a ajuta pasărea la înotul subacvatic. Peștele îl 
capturează exclusiv prin scufundare. Lungimea corpului este de 84-90 cm, iar anvergura aripilor este de 130-
160 cm, cu o masă corporală de 2,6-3,7 kg. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 22 ani. 
Ecologie 
Cormoranul mare este o specie sedentară, rămâne de obicei în apropierea coloniei chiar și în afara sezonului 
de cuibărit. Este întâlnit pretutindeni în habitatele umede din Europa, unde întinderile de apă sunt vaste. În 
America de Nord preferă habitatele de coastă ale Atlanticului de Vest. Încep cuibăritul în lunile aprilie-mai, 
adesea în colonii de sute sau chiar mii de perechi în funcție de suprafața habitatului specific. Perechile părăsesc 
cuibul la 2-3 luni de la începutul perioadei de cuibărit, respectiv în lunile iulie-august, deplasându-se spre zone 
cu lacuri mari unde se pot scufunda în căutarea peștelui. Cuibul este asamblat din crenguțe uscate, pene și 
excremente în coronamentul salciilor și plopilor, arborii pot număra chiar și până la 20 de cuiburi pe trunchi. În 
mod normal, coloniile sunt refolosite ani la rând, extinzându-se pe măsură ce puii devin adulți și încep cuibăritul 
la rândul lor. Excrementele cormoranilor mari sunt acide, astfel încât arborii din amplasamentul coloniei devin 
uscați într-un an sau doi de la amplasarea coloniei. Juvenilii devin activi pentru reproducere din al doilea an de 
viață.  
Aspecte comportamentale  
Femelele depun 3-5 ouă în lunile aprilie-mai, incubația este de 28-31 zile. Puii dezvoltă penajul de juvenili la 
aproximativ 45-55 de zile de la eclozare, părinții îngrijindu-i în tot acest timp. Puii devin independenți la 
aproximativ 105-145 de zile de la eclozare, alăturându-se părinților în căutarea hranei. Perechile au de obicei 
o singură pontă pe sezon, dar pot avea două ponte în cazul în care prima este pierdută. 
Nişa trofică 
Se hrănește în special cu pește și nevertebrate acvatice, scufundându-se până la cațiva metri adâncime și o 
perioadă de până la 1 minut. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Cerințele ecologice ale acestei specii sunt regăsite la nivelul zonelor umede cu stufăriș, mlastinilor și zonelor 
ripariene de la nivelul mării și până la aproximativ 500m altitudine. 
Estimare populațională 
Populația europeană este relativ mare, până la 310.000 de perechi cuibăritoare, populația crește în perioada 
1970-1990. Populațiile au continuat să crească și în perioada 1990-2000, fiind astfel în creștere pe tot cuprinsul 
Europei. În România, specia are o populație de aproximativ 18.000-20.000 de perechi cuibăritoare. 
Ameninţări 
Pierderea sau degradarea zonelor umede, asociata cu fragmentarea sau pierderea habitatelor de cuibarit 
(arbori, arbusti, stuf) si hranire, impreuna cu poluarea apelor interioare, braconajul si inecarea pasarilor in 
plasele de pescuit constituie principalele amenintari. Implementarea Planului National de Actiune este o 
prioritate pentru conservarea speciei in Romania. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Phalacrocorax carbo ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Phalacrocorax pygmeus 
 
Cormoran mic 
Cod SPA: A393 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition”. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

În Europa, este specia cea mai mica din familia cormoranilor. Are un penaj negru lucios si este o specie acvatica. 
Adultii au o lungime a corpului cuprinsa intre 45 – 55 cm, fiind cu putin mai mari decat o lisita. Anvergura aripilor variaza 
intre 75 – 90 cm. Proportional cu dimensiunile corpului, coada este lunga, iar ciocul scurt. Adultii au o infatisare 
similara. Năpârlesc complet toamna, inainte de sfarsitul lunii noiembrie. Se hraneste in special cu peste si nevertebrate 
acvatice, scufundandu-se pana la cativa metri adancime si o perioada de pana la 1 minut. 
Ecologie 
Apare in sud - estul Europei, unde cuibareste in colonii (singur sau cu alte specii cum sunt cormoranul mare si starcii) in 
lungul Dunarii si pe lacurile si raurile interioare. Ierneaza in sudul ariei de cuibarit din sudul Europei, cu efective mari in 
Grecia, Azerbaijan si Bulgaria. Sunt excelenti scufundatori, deplasandu-se usor sub apa asemeni unei “torpile”. Traiesc 
in “carduri” si pescuiesc adesea impreuna cu pelicanii. Pentru ca au un penaj ce se uda usor, pot fi observati frecvent 
pe arbori, stanci, grinduri, in pozitii caracteristice (cu aripile desfacute si “proptiti” in coada), uscandu-si penajul la soare. 
In caz de pericol, cormoranii regurgiteaza hrana inghitita.  
Aspecte comportamentale  
La sfarsit de martie si inceput de aprilie, perechile revin in coloniile vechi unde repara cuiburile existente (alcatuite din 
crengi si captusite cu vegetatie) sau construiesc cuiburi noi. Numarul cuiburilor variaza pe un arbore, de la cateva pana 
la cateva zeci. Femela depune 4 - 6 oua in a doua jumatate a lunii mai, dar uneori si in iunie. Dimensiunile medii ale 
oualor sunt de 46,7 x 30,8 mm. La incubarea oualor care dureaza 27 – 30 de zile, participa ambii parinti. Puii iesiti din 
ou sunt orbi, golasi si neputinciosi, ramanand o perioada indelungata la cuib. Intr-o colonie mare este o forfota 
permanenta generata de adultii ce aduc si pleaca dupa hrana, amplificata de tipetele puilor si de ploaia de gainaturi 
care atinge in rafale luciul apei. Atmosfera e coplesita de mirosul greu al pestilor si puilor cazuti din cuiburi si aflati in 
diferite stadii de putrefactie. Puii au penajul complet la 42 de zile, dar raman in colonie pana la 8 - 10 saptamani, 
perioada in care sunt hraniti de catre parinti. 
Nişa trofică 
Se hrănește în special cu pește și nevertebrate acvatice, scufundându-se până la cațiva metri adâncime și o perioadă 
de până la 1 minut. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind răspândit în 
special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Cerințele ecologice ale acestei specii sunt regăsite la nivelul zonelor umede cu stufăriș, mlastinilor și zonelor ripariene 
de la nivelul mării și până la aproximativ 500m altitudine. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana a cormoranului mic este relativ mica (pana la 39.000 perechi) si a manifestat un declin moderat 
intre 1970 – 1990. Desi in unele tari declinul a continuat si in perioada 1990 – 2000, in Romania si Azerbaijan unde 
apar cele mai mari populatii cuibaritoare, efectivele au ramas stabile sau au marcat o usoara crestere. In Romania, cele 
mai mari colonii apar in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii si pe culoarul inferior al Dunarii. 
Ameninţări 
Pierderea sau degradarea zonelor umede, asociata cu fragmentarea sau pierderea habitatelor de cuibarit (arbori, 
arbusti, stuf) si hranire, impreuna cu poluarea apelor interioare, braconajul si inecarea pasarilor in plasele de pescuit 
constituie principalele amenintari. Implementarea Planului National de Actiune este o prioritate pentru conservarea 
speciei in Romania. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Phalacrocorax pygmeus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Phalaropus lobatus 
 
Notătiță 
Cod SPA: A170 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Notătiţa, cunoscută şi sub denumirea de notătiţa cu cioc subţire, este o specie caracteristică zonelor de 
tundră, cu lacuri puţin adânci şi vegetaţie multă. În migraţie, apare în zone umede cu lacuri salmastre sau 
sărate.  
Aspecte comportamentale 
Este o specie prezenta în nordul continentului european. Spre deosebire de majoritatea celorlalte specii, 
femela vine prima în teritoriul de cuibărit şi intră în competiţie pentru ocuparea celor mai bune locuri de 
cuibărit. După sosirea masculilor, femelă va selecta unul dintre aceştia şi îl va apăra de alte femele, până ce 
ouăle sunt incubate. Dacă numărul masculilor este suficient, femelele se pot împerechea cu mai mulţi masculi 
şi chiar poate scoate o a doua serie de pui, chiar dacă sezonul de cuibărit este foarte scurt în zona arctică. 
Cuibul este aşezat pe sol şi este căptuşit cu vegetaţie. Perechea se desparte după ce ouăle eclozează. 
Adeseori, când se hrăneşte, are un comportament unic între păsările de ţărmuri, manifestat prin faptul că 
înoată rapid în cercuri mici, creând un mic vârtej, ce permite ridicarea hranei de pe fundul apei, puţin adânci. 
Iernează pe coastele Mediteranei. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte, melci, viermi, crustacee, furnici şi unele seminţe. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate umede 
Estimare populațională 
Populaţia europeană a speciei este relativ mare şi este cuprinsă între 85.000 – 220.000 perechi. S-a menţinut 
stabilă în perioada 1970 – 1990. Deşi în Islanda şi Finlanda în perioada 1990 – 2000, efectivele au 
descrescut, pe ansamblu specia s-a menţinut stabilă, sau a suferit un uşor declin. În România specia apare în 
pasaj, mai frecvent observată în septembrie. Cele mai mari efective sunt prezente în Groenlanda, Finlanda şi 
Rusia. 
Ameninţări 
Distrugerea habitatelor umede în zonele de cuibărit, dar mai ales în cele situate pe traseul de migraţie, 
poluarea apelor prin folosirea pesticidelor în agricultură şi deranjul determinat de activităţile umane sunt 
principalele pericole ce afectează specia. Reconstrucţia zonelor umede de pe traseul de migraţie este 
prioritară.  
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Phalaropus lobatus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Philomachus pugnax 
 
Bătătuș 
Cod SPA: A151 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition”. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ecologie 
Specie întâlnită pe tot cuprinsul nordului Europei. Marea majoritatea iernează în Africa sub-sahariană, cu 
toate că o populație redusă iernează în sudul și vestul Europei. Habitatul de cuibărit este reprezentat de  
mlaștini, lacuri artificiale și pajiști umede. 
Aspecte comportamentale  
Reproducerea începe la vârsta de 2 ani. În timpul sezonului de reproducere “masculii teritoriali” apără teritorii 
mici în cadrul unor adunări mari de masculi cunoscute sub denumirea de “lek”. Acești masculi își etalează 
penajul în timp ce sar și se apleacă, umflând pieptul în fața rivalilor și curtând femelele. “Masculii sateliți” nu 
apără teritoriile dar intră în “lek” și atentează la împerecherea cu femelele. Mai mult de jumătate din femele se 
împerechează cu mai mult de un mascul. Cuibul este reprezentat printr-o raclă puțin adâncă la nivelul solului 
acoperită cu iarbă. 
Nişa trofică 
Hrănirea are loc atât noaptea cât și ziua cu nevertebrate, pești mici, amfibieni și semințe. 
Nişă spaţială 
Cuibărește în mlaștini, lacuri artificiale și pajiști umede. 
Modelare nişă ecologică 
Zone cu mlaștini, lacuri artificiale și pajiști umede. 
Estimare populaţională 
Populația cuibăritoare europeană este mare de 200.000-510.000 de perechi. Multe din populațiile europene 
au suferit declinuri în perioada 1990-2000. În România nu există perechi cuibăritoare, specia fiind doar în 
pasaj. 
Ameninţări 
Declinul populației europene a fost atribuit degradării habitatelor prin drenarea terenurilor și intensificarea 
agriculturii cum ar fi creșterea gradului de utilizare a fertilizanților. Scheme de agro-mediu sunt necesare 
pentru a proteja specia prin conservarea habitatelor de cuibărit specifice. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Philomachus pugnax ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Phoenicurus ochruros 
 
Codroș de munte 
Cod SPA: A273 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o pasare de munte, dar poate fi intalnita si in zona dealurilor cu puțină vegetatie. Totodata, este extrem 
de bine adaptata la traiul in orase, cuibarind in locuri care seamana cu habitatul ei traditional: cladiri inalte si 
cariere de piatra. Masculii au penaj negru-gri pe partile superioare si pieptul negru, cu tartita si coada portocalii. 
Femela are culoarea gri-maronie, mai putin tartita si coada, care sunt portocalii. De statura unui măcăleandru, 
are o lungime a corpului de 14-15 cm, anvergura de 23-25 cm, masa corporala de 12-20 g. Se hraneste in 
principal cu nevertebrate, dar toamna mananca si fructe de arbusti si seminte. Traieste, in medie, doi ani, daca 
se afla in libertate. 
Ecologie 
Cuibareste in aproape toata Europa. Populatiile din nord-est migreaza spre zone cu clima mai putin aspra, in 
sud-vestul Europei si in nordul Africii. Sta in Europa de la finele lunii martie pana in luna septembrie. Se 
hraneste pe sol si sapa in pamant cu ciocul. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. Masculul canta de 
pe o pozitie inalta pentru a-si apara teritoriul de imperechere primavara, apoi canta si face adevarate reprize 
de dans pentru a atrage o femela la locul de cuibarit. In general este monogam, desi ocazional masculii pot 
avea si mai mult de o partenera. Femela construieste cuibul din iarba, muschi si frunze intr-o gaura de stanca. 
Populatia care cuibareste in Europa este foarte mare: 4-8,8 milioane de perechi. In ciuda declinului din mai 
multe tari europene, in perioada 1990-2000, specia a ramas stabila in celelalte tari. 
Patru-sase oua sunt depuse intre aprilie si iunie, in functie de areal. Marimea medie a unui ou este de 19x14 
mm. Femela cloceste singura ouale timp de 12-14 zile, iar ambii parinti hranesc puii care vor parasi cuibul la 
12-20 de zile dupa eclozare. Perechile cresc doua, uneori trei, randuri de pui pe sezon. 
Aspecte comportamentale  
opulatia cuibaritoare din Europa este extrem de mare: intre 30 si 60 de milioane de perechi. In ciuda declinurilor 
din anumite tari in prioada 1990-2000, populatiile din celelalte tari au ramas stabile sau au crescut. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu nevertebrate  
Nişă spaţială 
habitate mozaicate, liziere. 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede 
Ameninţări 
Specia sufera din pierderea locurilor de cuibarit, datorata dezvoltarii urbane in centrele de oras, acolo unde 
cuibareste. Masurile de conservare din anumite tari au cuprins de habitate care sa le convina pasarilor pe 
terase de casa sau de bloc. O mai mare atentie trebuie acordata si locurilor unde se hraneste specia. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Phoenicurus ochruros ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Phoenicurus phoenicurus 
 
Codroşul de grădină 
Cod SPA: A274 

 
 

 
 

Este o specie cu răspândire Palearctică. 
Ecologie 
Codroşul de grădină apare într-o varietate mare de habitate: păduri, luminişuri, liziere, parcuri, grădini. 
Aspecte comportamentale  
În habitatele favorabile specia se face remarcată de cântecul masculilor ce are rolul de a demarca teritoriul 
ocupat. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, însă se hrăneşte şi cu broaşte, sau chiar mici rozătoare. 
Nişă spaţială 
Păduri de foioase, până în etajul pădurilor de amestec, grădini, zone rurale. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul lizierelor forestiere, a livezilor şi 
grădinilor, tufărişuri de la marinea drumurilor, etc. 
Ameninţări 
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Phoenicurus phoenicurus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Phylloscopus collybita 
 
Pitulice 
Cod SPA: A315 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Poate fi intalnita in paduri mature, in zone deschise, parcuri si gradini unde exista arboret pe care il foloseste 
la cuibarit. Este mica, are o lungime a corpului 10-12 cm, anvergura de 18-21 cm, o masa corporala medie de 
9 g. Partile superioare sunt de culoare verzui-maronii, galben pal pe cele inferioare, cu abdomen albicios. Cioc 
inchis la culoare, spranceana scurta si palida. Masculul si femela seamana foarte bine. Seamana foarte bine 
cu pitulicea fluieratoare, dar are coloritul mai putin stringent si este identificata dupa cantecul caracteristic. Se 
hraneste cu insecte. Media de vata in libertate este de doi ani.  
Ecologie 
Cuibareste in aproape toata Europa. Cele mai multe populatii sunt migratoare, ierneaza in sudul si vestul 
Europei, Asia de sud si nordul Africii. Migratia de toamna incepe in luna august si pasarile isi parasesc teritoriile 
de iernat in perioada februarie-aprilie. Specie diurna, isi cauta hrana si pe sol si in coroanele arborilor, prinde 
insecte si din zbor si de pe scoata copacilor. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. Masculul isi apara 
teritoriul si atrage femelele cu cantece lansate de pe pozitii inalte. In ritual nuptial, masculul efectueaza caderi 
in picaj pe langa femela si zboruri planate. De obicei, perechile sunt monogame, desi legatura dintre parteneri 
dureaza doar un sezon, iar poligamia este si ea frecventa. Femela construieste un cuib in vegetatia de pe sol. .  
Aspecte comportamentale  
opulatia cuibaritoare din Europa este extrem de mare: intre 30 si 60 de milioane de perechi. In ciuda declinurilor 
din anumite tari in prioada 1990-2000, populatiile din celelalte tari au ramas stabile sau au crescut. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu nevertebrate acvatice, amfibieni, ppeștișori. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede 
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Phyloscopus collybita ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Phylloscopus trochilus 
 
Pitulice 
Cod SPA: A032 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Poate fi intalnita in paduri mature, in zone deschise, parcuri si gradini unde exista arboret pe care il foloseste 
la cuibarit. Este mica, are o lungime a corpului 10-12 cm, anvergura de 18-21 cm, o masa corporala medie de 
9 g. Partile superioare sunt de culoare verzui-maronii, galben pal pe cele inferioare, cu abdomen albicios. Cioc 
inchis la culoare, spranceana scurta si palida. Masculul si femela seamana foarte bine. Seamana foarte bine 
cu pitulicea fluieratoare, dar are coloritul mai putin stringent si este identificata dupa cantecul caracteristic. Se 
hraneste cu insecte. Media de vata in libertate este de doi ani.  
Ecologie 
Cuibareste in aproape toata Europa. Cele mai multe populatii sunt migratoare, ierneaza in sudul si vestul 
Europei, Asia de sud si nordul Africii. Migratia de toamna incepe in luna august si pasarile isi parasesc teritoriile 
de iernat in perioada februarie-aprilie. Specie diurna, isi cauta hrana si pe sol si in coroanele arborilor, prinde 
insecte si din zbor si de pe scoata copacilor. Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. Masculul isi apara 
teritoriul si atrage femelele cu cantece lansate de pe pozitii inalte. In ritual nuptial, masculul efectueaza caderi 
in picaj pe langa femela si zboruri planate. De obicei, perechile sunt monogame, desi legatura dintre parteneri 
dureaza doar un sezon, iar poligamia este si ea frecventa. Femela construieste un cuib in vegetatia de pe sol. .  
Aspecte comportamentale  
opulatia cuibaritoare din Europa este extrem de mare: intre 30 si 60 de milioane de perechi. In ciuda declinurilor 
din anumite tari in prioada 1990-2000, populatiile din celelalte tari au ramas stabile sau au crescut. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu nevertebrate acvatice, amfibieni, ppeștișori. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede 
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

  

 
 

Zonele de afectare potențială a speciei Phyloscopus trochyllus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Picus canus 
 
Ghionoaia sură 
Cod SPA: A234 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., 

Mustoe S.H., (2000): ,,Bird 

Census Techniques – second 

edition”, Academic Press, 

London, 302 p.; 

Gorman G., (2004): 

,,Woodpeckers of Europe. A 

study of the european 

Picidae”, Cromwell Press 

Limited, UK 

*, (2004): ,,Birds in Europe: 

Population Estimates, Trends 

and Conservation Status”, 

BirdLife International, 374 p. 

Directive  2009/147/EC  of  the  

European  Parliament  and  of  

the  Council of  30  November  

2009 on  the  conservation  of  

wild  bird 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 

20/06/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei 

sălbatice 

Legea nr. 13 din 11 martie 1993 

pentru aderarea Romaniei la 

Conventia privind conservarea 

vietii salbatice si a habitatelor 

naturale din Europa, adoptata 

la Berna la 19 septembrie 1979 

 

Ecologie 

Picus canus este o specie întâlnită în toată jumătatea inferioară a Eurasiei de la Pacific până la Atlantic apoi 

coboară la sud prin China și ajunge în sumatra. Ghionoaia sură este caracteristică zonelor împădurite cu 

foioase şi de amestec cu altitudini de până la 600 m şi pădurilor din preajma râurilor şi lacurilor. 

Aspecte comportamentale 

Cuibăreşte în scorburi cu diametrul mediu de 5,7 cm şi reuşeşte să domine în competiţia cu alte specii de păsări (în 

special cântătoare) pentru ocuparea scorburilor existente. 

Este foarte timidă şi ascunsă în cea mai mare parte a anului, însă devine foarte activă în timpul sezonului de 

împerechere. Îşi apără agresiv teritoriile cu resurse bogate de furnici şi cu multe excavaţii folosite ca teritorii de odihnă 

sau cuibărit. Teritoriul de cuibărit este de circa 50-100 ha şi este mai mic decât cel folosit iarna pentru hrănire. Masculii 

rivali se urmăresc în zbor.  

Zonele mai periferice ale teritoriului sunt revendicate doar prin cântec şi baterea darabanei, fără a fi apărate activ. Bate 

darabana mai frecvent decât ghionoaia verde, iar ciocăniturile (20-40 pe secundă) sunt bruşte şi durează circa 1-2 

secunde. Doar ciocănitorile bat darabana şi este o formă de comunicare prin care îşi anunţă prezenţa şi îşi revendică 

teritoriul.  

Ambii parteneri contribuie la realizarea scorburii ce va fi folosită pentru cuibărit. Cele mai multe perechi folosesc o nouă 

cavitate de cuibărit în fiecare an, de obicei plasată în apropierea celei folosite în anul anterior. În timpul ritualului de 

împerechere masculul hrăneşte femela. Este o specie sedentară. Longevitatea cunoscută este de 5 ani şi cinci luni. 

Femela depune în mod obişnuit 5-7 ouă în lunile aprilie şi mai, cu o dimensiune medie de 27,6 x 21,2 mm şi o greutate 

medie de 7 g. Incubaţia durează în jur de 15-17 zile şi este asigurată de către ambii părinţi. Puii sunt îngrijiţi de ambii 

părinţi şi devin zburători după 24-28 de zile. 

Nişă trofică 

Se hrăneşte cu furnici şi larvele acestora de sub scoarţa copacilor. Uneori culege furnici şi alte insecte de pe sol. 

Nişă spaţială 

Ghionoaia sură este caracteristică zonelor împădurite cu foioase şi de amestec cu altitudini de până la 600 m şi 

pădurilor din preajma râurilor şi lacurilor. 

Modelare nişă ecologică 

Păduri de amestec şi foioase. 

Estimare populaţională 

Populaţia europeană este relativ mare, cuprinsă între 180.000 – 320.000 de perechi. A înregistrat un declin moderat în 

perioada 1970-1990. Deşi în perioada 1990-2000 a manifestat o anume stabilitate sau chiar o tendinţă crescătoare, 

declinul anterior nu a fost încă recuperat. În România se estimează prezenţa a 45.000-60.000 de perechi şi numai 

Rusia deţine o populaţie mai mare. 

Ameninţări 

Degradarea habitatelor şi reducerea locurilor de cuibărit prin eliminarea lemnului mort pe picior din păduri şi a copacilor 

scorburoşi reprezintă principalele pericole pentru specie. Un management prietenos al pădurilor pentru speciile 

caracteristice acestui tip de habitat este necesar şi urgent. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 

 
 

Zonele de afectare potențială a speciei Picus canus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Platalea leucorodia 
 
Lopătar 
Cod SPA: A034 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe 

S.H., (2000): ,,Bird Census 

Techniques – second edition”, 

Academic Press, London, 302 p.; 

Gorman G., (2004): ,,Woodpeckers of 

Europe. A study of the european 

Picidae”, Cromwell Press Limited, UK 

*, (2004): ,,Birds in Europe: Population 

Estimates, Trends and Conservation 

Status”, BirdLife International, 374 p. 

Directive  2009/147/EC  of  the  European  

Parliament  and  of  the  Council of  30  

November  2009 on  the  conservation  

of  wild  bird 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 20/06/2007 

privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 

aderarea Romaniei la Conventia 

privind conservarea vietii salbatice si a 

habitatelor naturale din Europa, 

adoptata la Berna la 19 septembrie 

1979 

 

Ecologie 

Lopatarul este o specie caracteristica bălților și lacurilor putin adanci cu stufarisuri si palcuri de copaci. 

Penajul este alb, iar in partea posterioara a capului se observa un smoc mare de pene subtiri. Spre 

deosebire de egrete, cu care seamana la culoarea penajului, are un cioc turtit pe toata lungimea sa si latit 

la “varf ca o lingura sau un cleste lat (C. Rosetti Balanescu)”, iar in zbor isi tine gatul intins. Adultii au 

infatisare similara.  

Aspecte comportamentale 

Sosește pe la mijlocul lunii aprilie din cartierele de iernare. La construirea cuibului, alcatuit din crengute si 

stuf participa cei doi parinti, masculul fiind primul care incepe constructia. Cuibul este amplasat in salcii sau 

in stuf. Femela depune 3- 4 oua, in perioada cuprinsa intre mijlocul lunii mai si mijlocul lunii iunie. 

Dimensiunea medie a oualor este de 65,8 x 45,1 mm. Incubatia e asigurata de ambii parinti. Dupa 21 – 22 

de zile puii eclozeaza si dureaza 50 – 56 de zile pana devin independenti. 

Nişă trofică 

Se hrăneşte cu pești de talie mică, broaște, insecte și moluște 

Nişă spaţială 

Zona de suprapunere a cerinșelor ecologice pentru această specie este la nivelul apelor stătătoare (Lacuri, 

bălți de mari dimensiuni) sau ape lin curgătoare pe langă maluri sau in zone cu apă mică. 

Modelare nişă ecologică 

Lacuri, bălți sau ape lin curgătoare cu adâncimi reduse. 

Estimare populaţională 

Populatia estimata a speciei este mica si cuprinsa intre 8.900 – 15.000 perechi. A inregistrat un declin 

accentuat in perioada 1970 – 1990. Desi populatia prezenta in Rusia si-a continuat tendinta 

descrescatoare, in perioada 1990 – 2000 la nivelul continentului, efectivele sunt considerate stabile datorita 

cresterilor manifestate in restul teritoriilor. 

Ameninţări 

Declinul acestei specii în anii `60 este pus în relaţie cu acumularea trans-trofică de pesticide. O creştere 
semnificativă de 2 şi chiar 3 ori a populaţiei s-a întâlnit începând cu anii 1980 în centrul şi estul Europei. 
Distribuţia acestei specii este limitată de calitatea habitatelor, factorul antropic contribuind la diminuarea 
acestora în mod considerabil. 
Arderea stufului, dar şi persecuţia, reprezintă una din cauzele importante ale declinului speciei în unele 
zone.În România, coloniile din proximitatea unor amenajări piscicole ce au fost impactate de activitatea 
antropică au dispărut imediat. Din Bazinul carpatic, specia  a dispărut încă de la începutul sec. XX. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 

 
Zonele de afectare potențială a speciei Platalea leucorodia  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Plegadis falcinellus 
 
Tigănuș 
Cod SPA: A032 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ploierul argintiu este o specie larg răspândită în continentul asiatic și european, cuibărind în nordul Rusiei și 
Europa, migrând spre sudestul Asiei și pe coastele nordice ale Mării Mediterane, Marea Britanie și coastele 
Mării Negre. Habitatul specific de cuibărit constă în malurile lacurilor nordice situate între liziera pădurii și luciul 
de apă, iar în teritoriile de iernat constă în zone mlăștinoase, maluri nisipoase și orezării. În penaj de iarnă are 
un aspect mult mai pestriț decât cel al ploierului auriu, cu mai mult alb pe frunte și pe părțile laterale ale pieptului, 
iar negrul de pe abdomen se întinde până sub aripi. Femela este mai puțin constrastantă decât masculul. În 
zbor se disting târtița albă, o dungă deschisă pe aripă, penele de la baza aripii negre, iar picioarele depășesc 
vârful cozii. Se hrănește în special cu larve și adulți de insecte, precum și cu viermi, moluște și crustacei. 
Lungimea corpului este de 26-29 cm, iar anvergura aripilor este de 56-63 cm, cu o masă corporală de 135-227 
g. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 25-26 de ani. 
Ecologie 
Ploierul auriu este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri, muschi si licheni. In migratie si iarna 
prefera zonele agricole, cu resturi de vegetatie ramase dupa recoltare, sau terenuri abandonate si pasuni. 
Adultii au infatisare similara. De la distanta apar maro, insa de aproape se observa culoarea neagra a pieptului 
si abdomenului.  
Aspecte comportamentale  
ste o specie prezenta in partea sudica si sud-estica a continentului european. Cuibareste in colonii impreuna 
cu starci si cormorani. Fiind sociabila, apare de cele mai multe ori in stoluri mai mici sau mai mari sub forma 
unor siruri lungi, oblice sau serpuite. Zborul tiganusului este o succesiune de plutiri si vasliri (batai rapide din 
aripi). Este o pasare tacuta, ce cutreiera prin smarcuri si in ape mici, cu pasi masurati, fara sa alerge in cautarea 
hranei. Ierneaza pe continentul african. 
Soseste pe la mijlocul lunii aprilie din cartierele de iernare. Cuibul este amplasat in salcii sau in stuf. La 
construirea cuibului, alcatuit din crengute si stuf, participa cei doi parinti. Femela depune 3- 4 oua, in perioada 
cuprinsa intre mijlocul lunii mai si mijlocul lunii iunie. Dimensiunea medie a oualor este de 50,9 x 35,8 mm. 
Incubatia e asigurata de ambii parinti. Dupa 21 de zile puii eclozeaza si sunt hraniti 48 – 50 de zile pana devin 
independenti. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu nevertebrate acvatice, amfibieni, ppeștișori. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Zone umede 
Estimare populațională 
Populatia estimata a speciei este mica si cuprinsa intre 16.000 – 22.000 perechi. A inregistrat un declin moderat 
in perioada 1970 – 1990. Desi populatiile din Rusia si Azerbaijan au ramas relativ stabile in perioada 1990 – 
2000, specia continua sa se reduca numeric in sud – estul Europei, ceea ce determina pe ansamblu o tendinta 
descrescatoare. 
Ameninţări 
Desecarea zonelor umede, taierea salciilor de catre localnici pentru foc, incendierea stufului si deranjul 
coloniilor de catre vizitatori si a pasarilor de catre vanatori, deplasarea cu barci rapide ce produc valuri, obligand 
pasarile sa se refugieze in alte locuri, reprezinta principalele pericole ce afecteaza specia. Ca masuri de 
conservare, sunt incurajate reducerea deranjului la colonii, informarea populatiei locale cu privire la efectele 
dramatice asupra pasarilor determinate de taierea salciilor, impunerea unor viteze reduse pentru barci in zonele 
de hranire ale speciei si interzicerea vanatorii.. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Plegadis falcinellus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Pluvialis apricaria 
 
Ploier auriu 
Cod SPA: A140 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): 
,,The Birds of the Western 
Palearctic Concise Edition”. 
Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o specie ce cuibareste in nordul continentului european si ierneaza in multe din tarile europene. Este o 
specie monogama de-a lungul vietii. Perechile sunt solitare si teritoriale, intre cuiburi fiind distante de cateva 
sute de metri. Atinge maturitatea sexuala la 2 ani. Isi cauta hrana pana la o distanta de 7 km de la cuib. 
Cuibareste pe sol, in zone acoperite de vegetatie si muschi. Cuibul este simplu si captusit la interior cu 
muschi. Ierneaza in multe tari ale continentului european, in nordul Africii si Peninsula Arabiei.  
Ecologie 
Ploierul auriu este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri, muschi si licheni. In migratie si iarna 
prefera zonele agricole, cu resturi de vegetatie ramase dupa recoltare, sau terenuri abandonate si pasuni. 
Adultii au infatisare similara. De la distanta apar maro, insa de aproape se observa culoarea neagra a 
pieptului si abdomenului.  
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie si inceputul lunii mai. Femela depune in mod 
obisnuit 4 oua, in a doua parte a lunii mai si in cursul lunii iunie, cu o dimensiune medie de 53,48 x 35,8 mm 
si o greutate medie de 33,06 g. Incubatia dureaza 28 - 31 de zile si este asigurata de ambii parteneri. La 
cateva zile dupa eclozare puii parasesc cuibul, insa continua sa fie hraniti de parinti. Puii devin zburatori la 25 
– 33 de zile. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu insecte, semințe și resturi vegetale, uneori și noaptea. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind 
răspândit în special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Zona cerintelor ecologice a ploierului auriu este reprezentată de pajiștile întinse cu vegetașie joasă sau 
zonele umede incendiate frecvent cu soluri slab acide spre neutre, evitând zonele mlăștinoase. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana a speciei este mare si cuprinsa intre 460.000 – 740.000 perechi. S-a mentinut stabila in 
perioada 1970 - 1990. In conditiile in care nu se cunoaste tendinta populatiei in Islanda in perioada 1990 – 
2000 si luand in considerare declinul efectivelor inregistrat in Suedia si Marea Britanie, se considera ca 
specia se afla intr-un usor declin. Cele mai mari efective cuibaritoare sunt in Islanda, Norvegia si Suedia. 
Ierneaza in numar mare in Franta, Portugalia si Irlanda. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor prin intensificarea agriculturii, suprapasunatul cu oi si vanatoarea sunt principalele 
pericole ce afecteaza specia. Specia beneficiaza de masurile de conservare care se adreseaza habitatelor 
caracteristice.  
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Pluvialis apricaria ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Pluvialis squatarola 
 
Ploier argintiu 
Cod SPA: A141 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.), (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D, (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M., (1998): ,,The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Ploierul argintiu este o specie larg răspândită în continentul asiatic și european, cuibărind în nordul Rusiei și Europa, 
migrând spre sudestul Asiei și pe coastele nordice ale Mării Mediterane, Marea Britanie și coastele Mării Negre. Habitatul 
specific de cuibărit constă în malurile lacurilor nordice situate între liziera pădurii și luciul de apă, iar în teritoriile de iernat 
constă în zone mlăștinoase, maluri nisipoase și orezării. În penaj de iarnă are un aspect mult mai pestriț decât cel al 
ploierului auriu, cu mai mult alb pe frunte și pe părțile laterale ale pieptului, iar negrul de pe abdomen se întinde până sub 
aripi. Femela este mai puțin constrastantă decât masculul. În zbor se disting târtița albă, o dungă deschisă pe aripă, 
penele de la baza aripii negre, iar picioarele depășesc vârful cozii. Se hrănește în special cu larve și adulți de insecte, 
precum și cu viermi, moluște și crustacei. Lungimea corpului este de 26-29 cm, iar anvergura aripilor este de 56-63 cm, 
cu o masă corporală de 135-227 g. Longevitatea maximă atinsă în sălbăticie este de 25-26 de ani.Ecologie 
Ploierul auriu este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri, muschi si licheni. In migratie si iarna prefera 
zonele agricole, cu resturi de vegetatie ramase dupa recoltare, sau terenuri abandonate si pasuni. Adultii au infatisare 
similara. De la distanta apar maro, insa de aproape se observa culoarea neagra a pieptului si abdomenului.  
Aspecte comportamentale  
Specia migrează din zonele nordice ale continentului european și asiatic în regiunile sud-estice ale Asiei, precum și sudul 
Europei, ajungând și pe coastele Mării Negre, în regiunea Dobrogei sau habitatele umede de pe cursul fluviilor europene. 
Ploierul argintiu părăsește teritoriile de cuibărit în lunile iulie-septembrie și se întoarce în lunile mai-iunie, cuibărind în 
perioada mai-august. Specie monogamă pe perioada sezonului de reproducere, cuibărește în perechi solitare și se 
hrănește în stoluri mici de până la 30 de indivizi. În perioada de iernat se grupează în stoluri mari de câteva mii de indivizi 
în vederea efectuării migrației sezoniere. Cuibul constă într-o adâncitură pe sol amplasat în apropierea apei, pe malurile 
lacurilor nordice. Puii părăsesc repede cuibul alături de părinți care se îngrijesc de pui până când aceștia învață să 
zboare, de obicei într-un timp foarte scurt. În teritoriile de pasaj și iernat, păsările se hrănesc cu nevertebrate acvatice 
sau terestre pe care le găsesc în zonele de maluri ale râurilor sau malurile nisipoase ale lacurilor. Ploierii argintii devin 
activi pentru reproducere din al 3-lea an de viață. 
Femelele depun 3-4 ouă în lunile mai-iunie, incubația fiind de 26-27 zile. Puii părăsesc cuibul la o 1-2 zile de la eclozare, 
învățând foarte repede să-și găsească hrana. Puii pot zbura după aproximativ 23-24 de zile de la părăsirea cuibului. 
Perechile au o singură pontă pe sezon. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu insecte, semințe și resturi vegetale, uneori și noaptea. 
Nişă spaţială 
Specia este răspândită la altitudini joase în Europa, acolo unde există habitate întinse de zone umede, fiind răspândit în 
special în zonele sudice, 
Modelare nişă ecologică 
Zona cerintelor ecologice a ploierului este reprezentată de pajiștile întinse cu vegetașie joasă sau zonele umede 
incendiate frecvent cu soluri slab acide spre neutre, evitând zonele mlăștinoase. 
Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este relativ mică, având până la 2.100 de perechi, un număr mare înregistrându-se în 
perioada de iernat în Europa, de până la 120.000 de indivizi, cu cele mai mari efective în Franța și Olanda. În România 
specia este observată adesea în pasaj, rareori iernând în regiunea Dobrogei. 
Ameninţări 
Degradarea și distrugerea habitatelor specifice, precum și extinderea zonelor urbane și acumularea deșeurilor plastice 
și petroliere în zonele de coastă sunt principalele amenințări care prejudiciază prezența speciei. De asemenea, 
extinderea rețelei electrice prin turbine eoliene poate afecta specia în timpul migrației, fapt pentru care sunt necesare 
studii amănunțite ale traseului de migrației al acesteia și aprobarea amplasării parcurilor de eoliene conform rezultatelor 
studiului. Igienizarea și colectarea selectivă a deșeurilor acumulate în zonele de cuibărit ale speciei pot ajuta la păstrarea 
habitatelor acestei specii. De asemenea interzicerea amenajării unor noi porturi sau șantiere navale în vecinătatea sau 
în interiorul habitatelor de cuibărit ale acestei specii pot ajuta la creșterea efectivelor populaționale. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Pluvialis squatarola ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Podiceps cristatus 
 
Corcodel mare 
Cod SPA: A005 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specia se regăseşte în perioada de cuibărire în zona lacurilor şi a estuarelor, preferând corpurile de apă stagnante ce 
cuprind un mozaic de habitate ce cuprinde zone întinse de stufărişuri şi deschideri însemnate de suprafeţe de apă. Specia 
cuibăreşte rar pe lacuri a căror surafaţă nu depăşeşte 10 ha. Deşi se regăseşte şi pe lacuri oligotrofe, preferă zonele 
lacustre eutrofe, unde regăseşte o faună bogată piscicolă, preferând ca sursă trofică cyprinidele. Este o specie destul de 
larg răspândită în Europa, fiind mai rară în ţările mediteraneene (Spania, Italia, Grecia). Această specie este în 
expansiune, cucerind noi teritorii spre nordul continentului, retrăgându-se dinspre zonele sudice (a dispărut ca specie 
cuibăritoare din Sicilia şi Israel). O posibilă cauză a succesului acestei specii constă probabil în ritmul de eutrofizare a 
corpurilor de ape, ce reprezintă habitatul preferat al acestei specii. De asemenea amenajările piscicole au contribuit la 
extinderea arealului speciei, oferindu-i atât sursa trofică necesară, cât şi zone de adăpost în preajma stufărişurilor nou 
apărute. 
Densitatea perechilor cuibăritoare se situează în limite largi, fiind cuprinsă între 5 şi 50 pc/ha, existând însă şi observaţii 
asupra unor adevărate colonii cu ppeste 500 pc/ha. 

Aspecte comportamentale 
Corcodelul mare este o specie strâns legată de habitatele acvatice, unde îşi găseşte adăpostul, hrana şi locurile de 
cuibărire. Cuibăreşte în mici colonii de 3-15 perechi, având un comportament teritorial limitat, rămânân însă în 
proximitatea cuibului în cea mai mare parte a timpului. Evită zborurile pe distanţe lungi (cu excepţia perioadelor de 
migraţie), preferând să se ascundă în caz de primejdie, în stuf. Se pare însă că dinamica migraţiilor a scăzut în ultima 
perioadă, fiind observate frecvent exemplare ce petrec iernile mai blânde în proximitatea locurilor de cuibărire. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte, pești și amfibieni. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate umede 

Estimare populațională 
Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de peşti exotici, arderea și tăierea stufului și braconajul sunt 
principalele pericole ce afectează specia. Activități de reconstrucție ecologică sunt necesare în toată lunca inferioară a 
Dunării, iar braconajul trebuie controlat. 

Ameninţări 
Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de pești exotici, arderea și tăierea stufului și braconajul sunt 
principalele pericole ce afectează specia. Activități de reconstrucție ecologică sunt necesare în toată lunca inferioară a 
Dunării, iar braconajul trebuie controlat în multe din ariile protejate de aici. De asemenea, este necesară impunerea 
legislației în vigoare prin controale sporite și aplicarea de contravenții în vederea reducerii incendiilor provocate 
intenționat în zona vegetației emergente a bazinelor. 

Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Podiceps cristatus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Podiceps grisegena 
 
Corcodel cu gât roșu 
Cod SPA: A006 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Corcodelul cu gât roșu este o specie prezentă în aproape tot cuprinsul Europei, mai puțin regiunea de sud-vest, precum 
și în vestul și estul continentului asiatic. Habitatele preferate constau în lacuri și bălți interioare cu vegetație palustră 
relativ abundentă, în special în sezonul de cuibărit, iar iarna poate fi observat pe lacuri sau golfuri cu suprafață mai mare 
de apă. Penajul de iarnă al corcodelului cu gât roșu este ușor confundabil cu cel al corcodelului mare, dar mai cenușiu 
pe lateralele corpului, precum și gâtul și partea superioară a capului de culoare cenușiu spre negru. Se diferențiază de 
asemenea și prin gâtul mai scurt și cioc negru scurt cu baza galbenă. Penajul de vară este cenușiu pe corp și gâtul 
roșiatic, cu obraji albi și partea superioară a capului neagră ce coboară pe ceafă până aproape de spate. Corcodeii cu 
gât roșu se hrănesc în general cu pești mici, crustacei, insecte acvatice și terestre, ocazional și cu amfibieni. Lungimea 
corpului este de 43-56 cm, iar anvergura aripilor este de 50-65 cm, cu o masă corporală de 700-1300 g. Longevitatea 
maximă atinsă în sălbăticie este de 5-6 ani. 

Aspecte comportamentale 
Specia este nativă jumătății de est a Europei, vestului Asiei, precum și extremitatea estică a Asiei. Ca migrator partial, 
efectuează deplasări sezoniere în lunile septembrie-octombrie, spre sud, pentru perioada de iernat, din regiunea 
nordică a Europei spre Marea Neagră și Mediterană, precum și lacurile și apele interioare, iar în lunile februarie-martie 
revine în teritoriile de cuibărit din nordul și nord-estul Europei. Corcodeii cu gât roșu formează perechi monogame încă 
din toamnă, înainte de a începe deplasarea spre teritoriile nordice, încep cuibăritul în lunile aprilie-mai. Uneori poate 
cuibări și în colonii de până la 20 de perechi, adulții sunt mult mai atașați de cuib în acest caz decât perechile care 
cuibăresc solitar. Cuibul este amenajat pe resturi de vegetație plutitoare sau ancorat în vegetația deasă din apropierea 
malurilor de lacuri, este căptușit cu frunze și tulpini de vegetație acvatică sau emergentă. Părinții pot părăsi cuibul cu 
ouă în căutarea hranei timp îndelungat, nu sunt prezenți uneori nici la eclozarea ouălor. Cum eclozează, puii sunt 
transportați de părinți pe spate în căutarea hranei, aceștia părăsesc cuibul definitiv ulterior ecloziunii. Hrana este 
obținută cel mai adesea prin scufundare, corcodeii cu gât roșu au o dietă ce constă în mare parte din pești mici, 
nevertebrate acvatice și uneori și alge, iar în sezonul de cuibărit se hrănesc și cu insecte terestre, crustacei și 
amfibieni. Păsările devin active pentru reproducere încă din al doilea an. 
Populația europeană este relativ mică, până la 56.000 de perechi cuibăritoare,  populația fiind stabilă în perioada 1970-
1990. Cu toate că populația a fost în declin în unele țări din Europa în perioada 1990-2000, alte populații din Rusia sau 
Finlanda au fost în creștere sau au rămas stabile, astfel populația suferind un declin ușor per total. În România, 
populația cuibăritoare atinge aproximativ 650-800 de perechi. 
Femelele depun 4-5 ouă în lunile aprilie-mai, incubația fiind de 22-35 zile. Puii dezvoltă penajul de juvenili și devin 
independenți în aproximativ 9-10 săptămâni de la eclozare, părinții îngrijindu-i și hrănindu-i în acest timp. Perechile pot 
avea două ponte pe sezon, dar în general depun o singură pontă. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte, pești și amfibieni. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate umede 

Estimare populațională 
Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de peşti exotici, arderea și tăierea stufului și braconajul sunt 
principalele pericole ce afectează specia. Activități de reconstrucție ecologică sunt necesare în toată lunca inferioară a 
Dunării, iar braconajul trebuie controlat. 

Ameninţări 
Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de pești exotici, arderea și tăierea stufului și braconajul sunt 
principalele pericole ce afectează specia. Activități de reconstrucție ecologică sunt necesare în toată lunca inferioară a 
Dunării, iar braconajul trebuie controlat în multe din ariile protejate de aici. De asemenea, este necesară impunerea 
legislației în vigoare prin controale sporite și aplicarea de contravenții în vederea reducerii incendiilor provocate 
intenționat în zona vegetației emergente a bazinelor. 

Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Podiceps grisegena ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Podiceps nigricollis 
 
Corcodel cu gât negru 
Cod SPA: A008 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Corcodelul cu gât negru este o specie a cărei distribuție este vastă, cuibărește în Europa, America de Nord, centrul și 
estul Asiei, precum și vestul Americii de Nord. Efective care nu migrează există și în sudul continentului african, precum 
și în zonele lacurilor mari din estul Africii. Frecventează toate tipurile de habitate acvatice înconjurate de vegetație 
emergentă și submergentă din interiorul continentelor în sezonul de cuibărit, iar iarna preferă zonele de coastă din 
vestul Americii de Nord, Marea Mediterană și Japonia, efective ajung și în Marea Neagră și Marea Caspică.  

Aspecte comportamentale 
Specia este migratoare, cu excepția efectivelor din sudul Americii de Nord și sudul Africii care nu se deplasează din 
habitatele de cuibărit pe tot parcursul anului. Cuibărește începând din lunile mai-iunie, adesea în colonii de 10-20 de 
perechi, dar poate cuibări și solitar, migrând spre teritoriile de iernat în octombrie-noiembrie, cu toate că multe perechi 
preferă să rămână în aceleași zone în iernile ușoare. Ca și celelalte specii de corcodei este un foarte bun înotător, 
capturează hrana chiar și de pe fundul lacurilor, ajunge cu ușurință la adâncimi de 2-3 m. Cuibul este instalat în 
vegetația emergentă din apropierea malurilor apelor sau în peticele stufizate din mijlocul bazinelor, ancorat cu vegetație 
plutitoare și căptușit cu pene și alge. Perechile sunt monogame, pe toată perioada de cuibărit. Puii sunt purtați pe spate 
și îngrijiți de ambii părinți ulterior ecloziunii. Păsările devin active pentru reproducere din al doilea an de viață. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte, pești și amfibieni. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate umede 

Estimare populațională 
Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de peşti exotici, arderea și tăierea stufului și braconajul sunt 
principalele pericole ce afectează specia. Activități de reconstrucție ecologică sunt necesare în toată lunca inferioară a 
Dunării, iar braconajul trebuie controlat. 

Ameninţări 
Distrugerea habitatelor umede în zonele de cuibărit, dar mai ales în cele situate pe traseul de migraţie, poluarea apelor 
prin folosirea pesticidelor în agricultură şi deranjul determinat de activităţile umane sunt principalele pericole ce 
afectează specia. Reconstrucţia zonelor umede de pe traseul de migraţie este prioritară.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Fişa speciei 
Porzana parva 
 
Cresteț cenușiu 
Cod SPA: A022 

 
Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 

Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa. (vol. 5)”. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

 
SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): ,,The 

Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition”. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status”, Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Distribuţia europeană este insulară datorită cerinţelor înguste faţă de habitat. În ţările europene, în ciuda unor 
programe de monitorizare amănunţite, nu au putut fi identificate decât ocazional mai mult de 100p/nivel 
naţional. În Europa de est se recăsesc populaţiile cele mai importante, însă există îndoieli temeinice cu privire 
la nivelele populaţionale raportate, date fiind dificultăţile legate de estimare şi monitorizare. 
Ecologie 
Preferă zonele umede cu vegetaţie densă, luxuriantă. Habitatele cele mai potrivite sunt cele din lungul 
cursurilor de ape cu stufărişuri bătrâne, ce păstrează tulpinile frânte ale plantelor din anii precedenţi. Astfel de 
stufărişuri se regăsesc doar în zonele ferite de incendieri sau de recoltare. În Europa centrală, această specie 
este asociată pescăriilor eutrofice, a lacurilor puţin adânci, a braţelor moarte. Deltele sau râurile mari, cu 
curgere lentă şi vegetaţie luxurianţă de mal sunt habitatele preferate. 
Aspecte comportamentale  
Soseste din cartierele de iernare la sfarsitul lunii martie si inceput de aprilie.  Femela depune de obicei 7 – 9 
oua la sfarsitul lunii aprilie si inceput de mai, cu o dimensiune medie de 30,1 x 21,7 mm. Incubatia dureaza in 
medie 19 – 21 de zile, si este asigurata de ambii parteneri. Puii ies din ou cu un puf lung si negru iar ciocul e 
alb - galbui. Puii isi urmeaza parintii, care le asigura hrana si devin zburatori la 25 – 29 de zile. 
Nişa trofică 
Crestețul cenușiu se hrăneste cu insecte, larve, moluste, semințe ale plantelor acvatice. 
Nişă spaţială 
Cuibăreşte aproape exclusiv în stufărişuri inundate (pănă la 50cm) dominate de stuf (Phragmites sp.) sau 
papură (Typha sp.).  
Modelare nişă ecologică 
Exlusiv în zone umede cu stufărișuri inundate și mult stuf sau papură. 
Estimare populaţională 
Populatia europeana a speciei este relativ mica si cuprinsa intre 61.000 – 140.000 perechi. A crescut 
semnificativ intre 1970 – 1990. Desi s-a mentinut stabila in cea mai mare parte a teritoriului european, in 
perioada 1990 – 2000 a inregistrat un declin in Ucraina ceea ce a determinat o descrestere a populatiei pe 
ansamblu. Cele mai mari efective sunt in Ucraina, Austria si Rusia. 
Ameninţări 
Degradarea habitatelor prin reducerea suprafețelor zonelor umede,incendierea stufărișurilor, tăierea sălciilor 
iarna ca material pentru foc de către localnici și deranjul coloniilor reprezintă principalele pericole ce 
afectează specia. Ca măsuri de conservare, se încurajează reducerea deranjului prin protejarea coloniilor de 
către vizitatori și intezicerea vânătorii. Reconstrucția ecologică a zonelor umede din Delta Dunării și de pe 
cursul inferior al Dunării rămâne o prioritate.  
Categorii de impact: 100,101,102,110, 140,180, 190, 243, 244, 400, 703, 900, 920, 948, 965. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Porzana parva  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Porzana porzana 
 
Cresteț 
Cod SPA: A034 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
 
Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., Mustoe 

S.H., (2000): ,,Bird Census 

Techniques – second edition”, 

Academic Press, London, 302 p.; 

*, (2004): ,,Birds in Europe: Population 

Estimates, Trends and 

Conservation Status”, BirdLife 

International, 374 p. 

Directive  2009/147/EC  of  the  European  

Parliament  and  of  the  Council of  30  

November  2009 on  the  conservation  

of  wild  bird 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 20/06/2007 

privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice 

Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 

aderarea Romaniei la Conventia 

privind conservarea vietii salbatice si a 

habitatelor naturale din Europa, 

adoptata la Berna la 19 septembrie 

1979 

 

Ecologie 

Crestetul pestrit este o specie caracteristica zonelor umede, mlastinoase, cu multa vegetatie. Duce o viata 

retrasa si este greu de observat. Lungimea corpului este de 19 – 22,5 cm si o greutate medie de 57 – 147 

g.  Anvergura aripilor este cuprinsa intre 37 – 42 cm. Adultii au infatisare similara, cu cioc mic, picioare verzi si 

o culoare maronie cu dungi negre si pete albe. Au un repertoriu vocal bogat si isi fac remarcata prezenta prin 

sunete care se aud la o distanta de pana la 2 km. Se hraneste cu insecte si larvele acestora, melci si seminte, 

plante de apa si pesti. 

Aspecte comportamentale 

Este o specie prezenta pe cea mai mare parte a continentului european. Este o specie monogama, formand 

perechi care se pastreaza pe durata unui sezon de cuibarit. Este o specie teritoriala, atat in regiunea de cuibarit, 

cat si in cea de iernare. In timpul ritualului nuptial, masculul canta in reprize de cateva minute de la inserare 

pana tarziu in noapte. Cuibul, construit in vegetatie, are forma unei cupe si este construit de ambii parteneri. 

Ierneaza in Africa. 

Populatia europeana a speciei este relativ mare si cuprinsa intre 120.000 – 260.000 perechi. S-a mentinut 

stabila intre 1970 – 1990. Desi in perioada 1990 – 2000 specia a inregistrat un declin in Ucraina, populatiile din 

Rusia si Belarus au ramas stabile sau chiar au crescut, ceea ce face ca, pe ansamblu, populatia sa fie 

considerata stabila. 

Soseste din cartierele de iernare la inceputul lunii aprilie. Femela depune de obicei 8 – 12 oua in a doua 

jumatate a lunii mai, cu o dimensiune medie de 35,9 x 22 mm. Incubatia dureaza in medie 18 – 24 de zile si 

este asigurata de ambii parteneri. Puii ies din ou cu un puf negru, lucios si se pot recunoaste dupa ciocul rosu 

la baza si varful alb. Puii isi urmeaza parintii, care le asigura hrana, si devin zburatori la 25 – 28 de zile. 

Nişă trofică 

Se hrăneşte cu pești de talie mică, broaște, insecte și moluște 

Nişă spaţială 

Zona de suprapunere a cerinșelor ecologice pentru această specie este la nivelul apelor stătătoare (Lacuri, 

bălți de mari dimensiuni) sau ape lin curgătoare pe langă maluri sau in zone cu apă mică. 

Modelare nişă ecologică 

Lacuri, bălți sau ape lin curgătoare cu adâncimi reduse. 

Estimare populaţională 

Populatia estimata a speciei este mica si cuprinsa intre 8.900 – 15.000 perechi. A inregistrat un declin accentuat 

in perioada 1970 – 1990. Desi populatia prezenta in Rusia si-a continuat tendinta descrescatoare, in perioada 

1990 – 2000 la nivelul continentului, efectivele sunt considerate stabile datorita cresterilor manifestate in restul 

teritoriilor. 

Ameninţări 

Distrugerea si degradarea habitatelor umede reprezinta principalele pericole ce afecteaza specia. Prin proiectul 
Wings Over Wetlands se urmareste refacerea unor habitate umede situate pe traseul de migratie al speciei. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Porzana porzana  ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Prunella modularis 
 
Brumăriţă de pădure 
Cod SPA: A266 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 
BISHTON G. (2001): ,,Social structure, 

habitat use and breeding biol- 
ogy of hedgerow Dunnocks 
Prunella modularis.” Bird Study 
48: 188–193. 

BRUMM H. (2004): ,,The impact of 
environmental noise on song 
amplitude in a territorial bird.” 
Journal of Animal Ecology, 73: 434 
- 440. 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds of the 
Western Palearctic. Handbook of 
the Birds of Europe, the Middle 
East and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

DAVIES N. B. (1986): ,,Reproductive 
success of dunnocks, Prunella 
modularis, in a variable mating 
system. I. Factors influenc- ing 
provisioning rate, nestling 
weight and fledging success.” J. 
Anim. Ecol. 55: 123–138.  

DAVIES N. B. (1992): ,,Dunnock behaviour 
and social evolution.” Oxford 
Univ. Press. 

DAVIES N. B., LUNDBERG A. (1984): ,,Food 
distribution and a varilable 
mating system in the dunnock, 
Prunella modularis.” J. Anim. 
Ecol. 53: 895–912. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul păsărilor 
clocitoare din România (ed a II-
a).” Publicaţiile SOR. 

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. (1998): The 
Birds of the Western Palearctic 
Concise Edition. Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F. (1994): ,,Birds 
in Europe: Their Conservation 
Status.” Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o specie oaspete de vară, rareori prezentă şi iarna, întâlnită în pădurile cu subarboret des,  mai ales în 
zona de munte. 
Ecologie 
Pasăre întâlnită în păduri dese, în ceea ce priveşte altitudinae este prezentă de la 500 la 2500 m, însă în 
marea majoritate a cazurilor ocupă habitate între 1000-1700 m. 
Aspecte comportamentale  
În timpul perioadei de reproducere specia este foarte teritorială, înafara acestui sezon poate să devină 
gregară. Este monogamă, însă femela poate adopta poliandria. Perechea se menţine pe parcursul unui 
sezon de reproducere, se formează primăvara sau uneori chiar în cartierul de iernare. Cuibăreşte în arbori şi 
arbuşti între 0.5-5 m deasupra solului. Ponta care variază între 5-10 ouă (în general 5-6) este depusă din 
aprilie până cel târziu în iulie. Femela este singura care incubează ponta iar puii nidicoli eclozează după 12- 
13 zile şi sunt hrăniţi de ambii părinţi timp de 11-12  zile, după care mai sunt dependenţi de părinţi încă 2 
săptămâni. Aceştia devin capabili de reproducere în primăvara anului următor.  
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici 
pe care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurile dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte. Prezenţa sa 
este mai evidentă în jnepenişuri. Densitatea perechilor clocitoare variază foarte mult în funcţie de areal şi 
habitat, în unele studii fiind observate între 200-600 de păsări adulte pe  km2. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor închise, pădurile de foioase 
din zonele înalte. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 50.000 şi 100.000  de perechi (Munteanu, 2002).  
Ameninţări 
Este o specie insectivoră  asociată pădurilor dese, din zonele înalte din această persepectivă factorii limitativi 
sunt cei care țin de managementul forestier şi de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Prunella modularis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Puffinus yelkouan 
 
Ielcovan 
Cod SPA: A464 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Ielcovanul folosește Marea Neagră ca teritoriu de hrănire, după sezonul de împerechere, când juvenilii se 
despart de părinți. În pasajul său prin SPA Marea Neagră, această specie trece într-un număr de circa 10.000-
17.000 de indivizi. Ielcovanul a intrat recent în categoria „Aproape Amenințat” pe Lista Roșie a Uniunii 
Internaționale pentru Conservarea Naturii. Spatele ielcovanului este cafeniu-cenușiu până la negru cenușiu. 
Laturile capului, gâtului și gușii sunt albe cu șiruri de pene cenușii. Ventral este alb. Tectricele subcodale sunt 
cenușii-cafenii. În România apare întâmplător pe vreme de furtună, în lungul litoralului. Degradarea zonelor 
umede, pierderea teritoriilor de cuibărit, deranjul și braconajul sunt principalele amenințări ale acestei specii. 
Aspecte comportamentale 
Specia este în general sedentară în regiunea Mării Mediterane și Mării Negre, cu toate că indivizii care 
cuibăresc în Malta pot migra spre Marea Neagră la finalul perioadei de cuibărit. Ielcovanii revin în teritoriile de 
cuibărit în lunile octombrie-noiembrie, iar în lunile ianuarie-februarie încep perioade de curtare și 
împerechere, urmând ca în lunile martie-aprilie să depună și să clocească ouăle. În perioada mai-iulie, puii 
dezvoltă penajul de juvenil de primul an, iar în luna august pornesc în scurta migrație din Marea Mediterană 
spre Marea Neagră, unde își petrec mare parte a timpului în apropierea țărmului Peninsulei Crimeea și vestul 
Mării Negre. Cuibul este amenajat de obicei direct pe pământ în crevase mici de-a lungul țărmurilor abrupte 
cu stâncărie abundentă. O crevasă poate fi de obicei utilizată de mai multe perechi. Perechile au adesea un 
singur pui pe care îl hrănesc timp de aproximativ 10 zile, ulterior părinții părăsesc cuibul, iar puiul va zbura 
imediat după dezvoltarea penajului de juvenil. Părinții pot parcurge distanțe impresionante de peste 285 km 
depărtare de cuib în căutarea hranei. Păsările devin active pentru reproducere începând cu al 4-lea an de 
viață. 
Femelele depun 1-2 ouă în lunile martie-aprilie, incubația fiind de 25-30 zile. Puii dezvoltă penajul de juvenili 
la aproximativ 10 săptămâni de la eclozare, părinții îngrijindu-i în tot acest timp. Perechile au o singură pontă 
pe sezon. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, moluște), alevini și pești de mici dimensiuni 
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Ameninţări 
Habitatele umede sunt amenințate de drenare, dezvoltare urbană și poluare. În plus, populațiile insulare sunt 
amenințate de introducerea prădătorilor. În unele zone programele de eradicare ale nurcilor și copoilor au adus 
beneficii speciei, precum și practicile de management al zonelor cu stuf. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Puffinus yelkouan ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Pyrrhula pyrrhula 
 
cârstel de baltă 
Cod SPA: A372 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Poate fi intalnit si in padurile de foioase si in cele de conifere, livezi, parcuri, gradini. Are nevoie de zone cu 
tufisuri si arboret. Are capul mare, e o pasare plinuta, lungimea corpului de 16-18 cm, anvergura de 26-28 cm, 
masa corporala medie de 21 g. Masculii au fata neagra, ca si crestetul, aripi negre si gri, cu o bara alba, partile 
inferioare sunt rozalii spre rosu, tartita alba si coada neagra. Ochii si ciocul scurt si conic sunt negre. Femela 
are partile inferioare de culoare rozaliu-maronie. Se hraneste cu seminte, fructe si muguri de arbori, fructe de 
arbusti si insecte. Traiesc in medie, doi ani, daca se afla in libertate. 
Aspecte comportamentale 
Cuibareste aproape peste tot in Europa. Pasarile care cuibaresc in nord migreaza spre sud pentru a ierna, 
dar nu isi parasesc arealul. Migratia de toamna are loc in perioada octombrie – noiembrie si cea de primavara 
in lunile februarie-aprilie. Se hraneste in timpul zilei in coronamentul arborilor, uneori in stoluri mici. Atinge 
maturitatea sexuala la varsta de un an. Perechile sunt monogame si raman impreuna pe viata, deseori. In 
timpul ritualului nuptial, masculul isi etaleaza pieptul rosu si tartita alba, merge lateral spre femela pana cand 
isi ating ciocurile, apoi regurgiteaza mancare in ciocul femelei. Cuibaresc in perechi solitare, in tufisuri sau 
copaci, la doi-trei metri deasupra solului. Femela construieste cuibul, din ramurele, muschi, licheni si 
radacini.  
Populatia cuibaritoare in Europa este foarte mare, cuprinsa intr 7,3 si 14 milioane de perechi. Specia a suferit 
un declin in anumite tari in perioada 1990-2000, dar populatia cheie a ramas stabila. 
Ouale sunt depuse in luna mai. Intre trei si sase oua, cu dimensiuni de 19x15 mm, sunt clocite de femela timp 
de 12-14 zile, in timp ce masculul o hraneste si ocazional ajuta la clocit. Ambii parinti vor hrani puii pana cand 
acestia parasesc cuibul, la 14-6 zile de la iesirea din ou. Scot doua-trei randuri de oua pe sezon.  
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, moluște), semințe și fructe 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Ameninţări 
Declinul a fost pus pe seama intensificarii agriculturii, ceea ce a dus la disparitia tufisurilor, la folosirea 
ierbicidelor, la pierderea surselor de hrana pe timp de iarna.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Pyrrhula pyrrhula ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Rallus aquaticus 
 
cârstel de baltă 
Cod SPA: A118 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Ocupă zone umede cu ape dulci sau salmastre, stătătoare sau ușor curgătoare cu vegetație densă. Partea de 
sus a corpului este stacojie cu dungi negre, fața și partea de jos a corpului este gri-albăstruie cu bare albe și 
negre pe flancuri și subcodalele sunt albe și dungate. Ciocul lung și ochii sunt roșiatici, iar picioarele sunt roz. 
Sexele sunt similare cu toate că femela este mai mică. Lungimea corpului este de 23-26 cm, anvergura aripilor 
de 40-43 cm, greutatea medie a corpului de 140 g (mascul) și 110 g (femelă). Se hrănește cu nevertebrate 
terestre și acvatice, amfibieni mici, pești, păsări și mamifere și uneori material vegetal. Longevitatea maximă 
cunoscută în libertate este de 8 ani. 
Aspecte comportamentale 
Cuibărește pe tot cuprinsul continentului european. Populațiile nordice și estice migrează în sudul Europei și 
nordul Africii pentru iernare, părăsind teritoriile de cuibărire în septembrie-octombrie revenind în martie-
aprilie. Specie retrasă, se hrănește în vegetație densă, dar se poate hrăni în zone deschise atunci când 
hrana este greu de găsit. Specie diurnă, poate fi auzită și pe timp de noapte în sezonul de cuibărit. 
Reproducerea începe la vârsta de un an. Împerecherea monogamă durează doar un sezon. Masculii 
stabilesc o zonă de cuibărit și o prezintă femelei în timp ce își arcuiește aripile, răsfiră coada și poziționează 
ciocul spre sol. Perechile se cheamă unul pe altul de-a lungul întregului sezon de reproducere pentru 
întărirea împerecherii. Un singur cuib este construit pe apă. 
Ouăle sunt depuse în lunile martie-iunie în funcție de răspândire. Ambii părinți clocesc 6-11 ouă pentru 19-22 
zile cu toate că majoritatea clocirii este efectuată de femelă. Dimensiunea medie a oului este de 36x26 mm. 
Ambele sexe hrănesc puii, care devin independenți până la dezvoltarea penajului, respectiv la 20-30 zile de 
la eclozare. Perechile adeseori cresc două generații într-un sezon. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, moluște), alevini și pești de mici dimensiuni 
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este mare de 140.000-360.000 de perechi. Unele populații au suferti un 
declin în perioada 1990-2000 cu toate că în multe regiuni ale Europei specia este stabilă în această 
perioadă.  
Ameninţări 
Zonele stufizate și habitatele umede sunt amenințate de drenare, dezvoltare urbană și poluare. În plus, 
populațiile insulare sunt amenințate de introducerea prădătorilor. În unele zone programele de eradicare ale 
nurcilor și copoilor au adus beneficii speciei, precum și practicile de management al zonelor cu stuf. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Rallus aquaticus ca urmare a implementării proiectului  
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Fișa speciei 
Recurvirostra avosetta 
Pied avocet 
Cod SPA: A132 

 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Arealul de cuibărire a speciei Recurvirostra avonsetta se întinde din sudul Suediei pînă în sudul Spaniei și din nord-
vestul Africii până în estul Ucrainei, iar de la Mare Neagră merge în nord până în Mongolia prin Asia centrală. 
Ciocântorsul este o specie caracteristică zonelor de țărmuri ale limanurilor și coastelor marine, cu apă salmastră sau 
sărată. Adulții au înfățișare similară. Ciocul masculului este mai lung și mai puțin curbat în sus. Penajul este o 
combinație interesantă de alb cu negru. 
Ecologie 
Este o specie prezentă pe cea mai mare parte a continentului european. De mărimea porumbelului, este o specie 
sociabilă, ce umblă în stoluri și cuibărește în colonii. Sincronizarea exemplarelor dintr-un stol este impresionantă, 
executând manevre rapide simultan. Sunt gălăgioase și combative, alungând posibilii prădători din apropierea coloniei. 
Ritualul nupțial se manifestă printr-un dans între parteneri cu aplecări, atingeri și urmăriri. Cuiburile sunt sumare, 
formate într-o adâncitură a nisipului și căptușite cu resturi vegetale și scoici. Iernează în sudul Europei și Africa. 
Aspecte comportamentale 
Sosesc din cartierele de iernare în aprilie. Femela depune în mod obișnuit 3 - 4 ouă, până la mijlocul lunii mai, având 
dimensiunea medie de 48,9 x 34,9. Incubația durează 21 – 25 de zile și este asigurată de ambii parteneri. La scurt timp 
după eclozare, puii părăsesc cuibul și rămân ascunși în vegetație, în așteptarea părinților și a hranei. Puii devin 
zburători la 38 – 42 de zile. 
Nişa trofică 
Se hrănește printr-o mișcare de “cosire” realizată cu ciocul, prinzând insecte, moluște, crustacee, viermi, dar și cu 
fragmente vegetale de la suprafața apei. 
Nişă spaţială 
Este răspândit în dobrogea și estul Câmpiei Române; lunca Dunării în amonte de Călărași până în Oltenia. În ușoară 
extindere în ultimele două decenii, cuibărind local în mai multe puncte din Moldova (lunca Siretului și a Prutului, Larga, 
Jijia), pe Oltul inferior și în Cămpia de Vest; ocazional în centrul Transilvaniei. Unele populații clocitoare au o existență 
foarte scurtă (1-3 ani) ele depinzând de starea din respectivele arii în cursul sezonului de reproducere (în cazul lacurilor 
de acumulare, de oscilație la nivelul apei, respectiv de măsura în care sunt inundate insulele și plajele). 
Modelare nişă ecologică 
Lacuri salmastre sau sărate, pe întinsuri nisipoase cu apă mică și fund mocirlos, în general lipsite de vegetație, pe 
lângă țărmuri și insule. 
Estimare populaţională 
Populația europeană a speciei este relativ mică și cuprinsă între 38.000 – 57.000 perechi. A crescut semnificativ în 
perioada 1970 – 1990. Deși în unele teritorii efectivele au descrescut în perioada 1990 – 2000, pe ansamblu populația 
este considerată stabilă. Cele mai mari efective cuibăritoare sunt prezente în Olanda, Germania și Spania. În zonele de 
iernare cele mai mari efective sunt în Franța, Portugalia și Spania. 
Ameninţări 
Degradarea și distrugerea habitatelor, deranjul produs de activitatea turistică, urbanizarea, sunt principalele pericole ce 
afectează specia. Păstrarea habitatelor specifice necesare speciei și reducerea deranjului în zonele de cuibărit, sunt 
prioritare pentru conservare. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Recurvirostra avosetta ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Regulus ignicapillus 
 
Aușel sprâncenat 
Cod SPA: A318 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Poate fi intalnit intr-o varietate de habitate de padure, de la conifere la foioase, cu precadere in padurile de 
stejar si fag, dar si in parcuri. Seamana foarte bine cu auselul cu cap galben, dar este mai solid, cu lungimea 
corpului intre 9 si10 cm, anvergura de 13-15 cm, masa corporala medie de 4-7 g. Partile superioare sunt de 
culoare verde-oliv cu pete galbene pe umeri si doua dungi albe pe aripi, in timp ce partile inferioare sunt de 
culori palide. Crestetul este galben, cu o dunga neagra si centru portocaliu la masculi. Masculul are si o 
spranceana alba distinctiva, cu o dunga neagra langa.  
Aspecte comportamentale 
Cuibareste in vestul, centrul si sudul Europei. Pasarile din partea de sud a continentului nu migreaza, iar cele 
din centru migreaza spre sud-vest in zona Mediteranei, pentru a ierna. Migratia de toamna are loc in perioada 
septembrie-noiembrie, iar pasarile revin cel mai devreme in luna februarie. Se hranesc ziua, preiau din zbor 
insectele de pe frunzele arborilor, sau chiar din plasele de paianjen. Ating maturitatea sexuala la varsta de un 
an. Masculul canta pentru a-si apara teritoriul de imperechere, iar in ritualul nuptial isi ridica penele de pe 
crestet. Perechile sunt monogame si construiesc un cuib din licheni si muschi, tinute impreuna de panza de 
paianjen, suspendat de o ramura. Cuibul are forma de cupa si o intrare mica in partea de sus.pe acestia in 
timp ce femela va cloci al doilea rand de oua al sezonului. Scot doua randuri de pui pe an 
Cuibaritul incepe in lunile aprilie-mai. Femela cloceste 7-12 oua cu marimea de 14x10 mm, timp de 14-17 
zile, timp in care masculul ii aduce hrana. Puii sunt hraniti de amandoi parintii, pana cand parasesc cuibul, 
22-24 de zile de la eclozare. Hranirea puilor continua inca doua saptamani de la parasirea cuibului. Perechile 
scot doua randuri de pui pe an.  
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve).  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Estimare populațională 
Populatia cuibaritoare din Europa este foarte mare, intre 3,3 si 6,7 milioane de perechi si a ramas stabila. 
Romania gazduieste una din populatiile cheie. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Singura amenintare reala pentru aceasta specie este una naturala. Sunt extrem de afectati de frig, iar in 
timpul iernilor extreme numarul de pasari scade abrupt.  
Ca si auselul cu cap galben, principala amenintare pentru aceasta specie este vulnerabilitatea naturala la 
iernile geroase, dar populatia isi revine repede, de obicei. Declinuri pot avea loc in numarul de ausei si 
datorita pierderii habitatelor din padurile de conifere, iar cresterea populatiei va fi conditionata de prezenta 
padurilor. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Regulus ignicapillus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Regulus regulus 
 
Aușel cu cap galben 
Cod SPA: A336 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibareste in paduri de conifere si foioase, in special in zonele unde gaseste pini, dar in timpul iernii ajunge si 
in parcuri si gradini. Este cea mai mica pasare din Romania si din Europa, lungime a corpului de 9-10 cm, 
anvergura de 16-18 cm, masa corporala de 4,5-7 g. Partile superioare sunt de culoare oliv-verzui, cu 
abdomenul galben pal. Masculul are o coroana de culoare galben-portocaliu intens, marginita cu dungi negre, 
in timp ce coroana femelei este portocalie cu negru. Aripile sunt inchise la culoare, cu doua dungi albe, ochii 
negri inconjurati de un cerc albicios, iar ciocul subtire si ascutit este negru.  
Aspecte comportamentale 
Poate fi intalnit in aproape toata Europa. Doar populatiile din nordul extrem si est migreaza in sud in iernile 
foarte geroase. Parasesc locurile de cuibarit in septembrie-octombrie si se intorc in urmatorul an in lunile 
martie-mai. Specie diurna, se hraneste din frunzisul copacilor, iar uneori, in timpul iernii, chiar si de pe sol. 
Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. Masculii isi apara teritoriul cantand, incearca sa indeparteze si 
alte specii si alti masculi din propria specie. Pentru a atrage femelele, isi apleaca usor capul, pentru a li se 
vedea coroana galbena de pe crestet. Copacii inalti pot include chiar si mai multe teritorii pentru auselul cu 
cap galben, unul deasupra altuia. Perechile formate sunt monogame si ambii parteneri construiesc un cuib in 
forma de cupa, din muschi, panze de paianjen si crengute mici, suspendat pe o creanga solida.  
Cuibaritul incepe in lunile aprilie-mai. Femela cloceste intre 7 si 12 oua cu marimea de 14x10 mm in size, 
timp de 15-17 zile. Cei doi parinti hranesc puii, care parasesc cuibul la 17-22 de zile de la eclozare. Masculul 
ii va hrani pe acestia in timp ce femela va cloci al doilea rand de oua al sezonului. Scot doua randuri de pui 
pe an. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve).  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Estimare populațională 
Populatia care cuibareste in Europa este extrem de mare: 19-35 de milioane de perechi. In ciuda declinului 
din unele tari, in anii 1990-2000, populatiile cheie din celelalte state au ramas stabile.  
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Singura amenintare reala pentru aceasta specie este una naturala. Sunt extrem de afectati de frig, iar in 
timpul iernilor extreme numarul de pasari scade abrupt.  
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Regulus regulus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Remiz pendulinus 
 
Boicuș 
Cod SPA: A336 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cel mai des este intalnit in jurul stufarisurilor de langa lacuri, rauri, estuare si mlastini. Aproape la fel de mare 
ca un pitigoi albastru, lungimea corpului de 10-12 cm, anvergura de 16-18 cm, masa corporala medie de 10 g. 
Adultii au capete gri-maronii, cu o masca oculara neagra si penaj castaniu. Coada si aripile sunt maronii-gri, 
gatul este gri-albicios, iar abdomenul este galben inchis. Masculul si femela seamana foarte bine, dar la femela 
masca de la ochi este mai lipsita de culoare. Ciocul este ascutit, iar coada este crestata. Se hraneste 
predominant cu insecte si paianjeni, uneori cu nectar, fructe si seminte. In libertate, longevitatea este si de trei 
ani.  
Aspecte comportamentale 
Cuibareste in zone distincte din centrul si sudul Europei. Populatiile din nordul extrem migreaza iarna in sudul 
continentului, in tarile mediteraneene, migratia de toamna incepe in august-septembrie, iar pasarile revin la 
teritoriile de cuibarit in lunile aprilie-mai. Se hranesc in timpul zilei, folosindu-se de ciocul lung pentru a cauta 
insecte in crapaturile de pe copaci. Masculii construiesc un cuib in forma de para din fibre de plante, lana si 
panza de paianjen, suspendat de o creang sau in stuf, deseori deasupra apei. Masculii canta pentru a atrage 
femela, care isi va selecta partenerul in functie de calitatea pe care o are cuibul construit. Il prefera pe cel mai 
mare, mai spatios. Dupa ce se cupleaza, unul dintre parteneri il va parasi pe celalalt, pentru a gasi o noua 
pereche. In timpul unui sezon, si masculul si femela pot avea pana la sase parteneri.  
Cuibaritul incepe la sfarsitul lunii aprilie. Femela depune intre cinci si noua oua pe care le cloceste timp de 
13-14 zile, iar puii parasesc cuibul dupa alte 18-24 de zile de la eclozare. Un parinte, fie mascul sau femela, 
abandoneaza cuibul dupa ce a depus ouale si ii lasa celuilalt toate indatoririle parentale. Femala scoate doua 
randuri de pui pe an, in timp ce masculul doar unul.  
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Estimare populațională 
Populatia cuibaritoare din Europa este mare: 210.000 – 420.000 de perechi. In ciuda declinului din unele tari, 
in anii 1990-2000, alte populatii, printre care si cea din Romania au ramas stabile. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Specia beneficiaza de practicile eficiente de management a stufarisului. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Remiz pendulinus ca urmare a implementării proiectului  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Riparia riparia 
 
Lăstun de mal 
Cod SPA: A249 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specie migratoare cu o rîspândire largă pe întreg teritoriul Palearcic și Nearctic. Vizitator de vară în aproape toată Europa, 
iernează în estul şi sudul Africii. Păsările ajung în Africa în lunile octombrie-noiembrie şi revin în martie.  

Aspecte comportamentale 
Specie diurnă, vânează deasupra apelor, iar deseori sta pe ramuri sau sârme, de unde urmăreşte prada. Atinge 
maturitatea sexuală la vârsta de un an. Cuibăreşte în colonii masive. Masculii sapă o groapă mică în pereţii malurilor 
nisipoase şi cântă şi zboară în faţa ei pentru a atrage femelele. Legătura dintre parteneri durează toată viaţa, deşi 
există dese cazuri când unul dintre parteneri “calca strâmb”. În cavitatea făcută de mascul, cuibul este căptuşit cu iarbă 
şi pene. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt habitate de pășuni, mlaștini, în apropiere unei 
surse de apă 

Estimare populațională 
Populaţia cuibăritoare din Europa este foarte mare: 5,4-9,5 milioane de perechi. În perioada 1970-1999 specia a 
cunoscut un declin, dar populaţiile s-au stabilizat în anii 1990-2000. 

Ameninţări 
Locurile de cuibărit ale lăstunilor de mal sunt deseori distruse de activităţile umane precum managementul albiilor de 
rău. Pot folosi şi locuri artificiale, atunci când este cazul. De asemenea, creşterea uzului de pesticide în agricultură lasa 
lăstunii fără principala sursă de hrană: insectele. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Riparia riparia ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Saxicola rubetra 
 
Mărăcinar mare 
Cod SPA: A275 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Poate fi intalnit in zone deschise, cu puncte de unde sa poata vedea intinderea, asa cum sunt vegetatia joasa 
sau gardurile. Traieste pe pajisti, miristi si plantatii tinere de conifere. Putin mai mic decat un macaleandru, 
marimea corpului de 12-14 cm, anvergura de 21-24 cm, masa corporala medie de 17 g. Masculii au partile 
superioare maroniu patate si un piept ocru maroniu, cu o dunga alba proeminenta deasupra ochiului. Femelele 
sunt de culoare mai putin deschisa. Se hranesc cu insecte si rame, dar ocazional si cu fructe si seminte. In 
libertate, longevitatea este de doi ani.  
Aspecte comportamentale 
Vizitator de vara in toata Europa. Ierneaza in Sahara sub-africana, dar si in Africa de nord-vest. Primele 
pasari sosesc in Africa in luna septembrie si se intorc in Europa in lunile februarie-martie. Specie diurna, 
deseori vazuta pe puncte inalte de observatie precum tufisuri, in cautarea prazii. Atinge maturitatea sexuala 
la varsta de un an. Masculii sunt primii care revin la locurile de cuibarit si deseori revin la exact acelasi loc. 
Perechile sunt monogame, iar legatura dintre parteneri poate dura toata viata, dar masculii care ajung 
devreme la locurile de cuibarit pot avea si doua sau trei partenere, dar numai dupa ce prima partenera a 
inceput clocitul. Cuibul este in forma de cupa si e construit intr-o depresiune mica de pe sol, de obicei ascuns 
in iarba deasa. 
Depun trei-sapte oua cu marimea de 19x14 m, iar femela le cloceste singura pentru 12-14 zile. Ambii parinti 
hranesc puii pana cand acestia parasesc cuibul, la 12-13 zile de la eclozare. Juvenilii vor mai fi hraniti de 
parinti inca doua saptamani de la plecarea din cuib. Fiecare cuplu scoate un rand sau doua de pui pe an. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Estimare populațională 
Populatia cuibaritoare din Europa este foarte mare: 5,4-10 milioane de perechi. Specia a cunoscut declinuri in 
1990-2000, dar populatiile cheie, inclusiv cea din Romania, au ramas stabile. Populatii mai mari decat cea din 
Romania se mai gasesc doar in Rusia. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Declinul a fost pus pe seama pierderii habitatului, deoarece tot mai multe campuri sunt cultivate intensiv. 
Pastrarea habitatului cu vegetatie razleata este o masura ideala de conservare. 
Specia depinde de campurile cultivate cu intensitate mica, unde cositul se face o data sau de doua ori pe an. 
Declinul a fost cauzat de intensificarea exploatarii campurilor in agricultura. Pentru ca specia sa aiba un habitat 
propice este nevoie de o singura cosire a campului, cat mai tarziu. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Saxicola rubetra ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Saxicola torquate 
 
Mărăcinar negru 
Cod SPA: A276 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Poate fi gasit in zone uscate, cu vegetatie mica si rara, ziduri sau garduri pe care le foloseste ca punct de 
observatie. Populeaza campiile si zonele cu tufisuri si vegetatie mica. Aproape de aceeasi marime ca si un 
macaleandru, lungimea corpului de 11,5-13 cm, anvergura de 21-23 cm, masa corporala medie de 15 g. In 
penaj nuptial, masculul are cap negru cu jumatate de guler alb pe gat, spatele este negru pestrit, abdomenul 
alb. Femela este maronie cu putin portocaliu pe piept. Se hranesc in principal cu nevertebrate, dar si cu 
vertebrate mici, seminte si fructe. In libertate longevitatea este de pana la patru ani.  
Aspecte comportamentale 
Cuibareste aproape peste tot in Europa. Pasarile din zonele friguroase migreaza iarna in tarile din jurul Marii 
Mediterane, in Africa de nord si in Orientul Mijlociu. Primele pasari ajung pe teritoriile de iernat in septembrie 
si revin la finele lunii februarie. Specie diurna, vaneaza nevertebrate din puncte inalte deasupra solului. 
Atinge maturitatea sexuala la varsta de un an. In sezon nuptial, masculul canta pentru a-si delimita teritoriul. 
In principal, sunt perechi monogame, desi exista si cazuri de poligamie. Masculii atrag femela cu cantece si 
cu zboruri, isi expun tartita si petecele albe de pe aripi. Cuibul are forma de cupa si este construit din iarba si 
frunze, fie aproape, fie pe sol.  
In functie de areal, cuibaritul are loc in perioada martie-iunie. Femela cloceste singura cele trei-sase oua, 
timp de 13-14 zile. Ouale au marimea de 19x14 mm. Ambii parinti hranesc puii pana cand parasesc cuibul si 
inca 14-15 zile dupa. Intr-un sezon, o pereche scoate intre doua si patru randuri de pui. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Estimare populațională 
Populatia care cuibareste in Europa este foarte mare: 2-4,6 milioane de perechi. Populatiile au cunoscut un 
regres in perioada 1970-1990, dar in urmatorii 10 ani si-au revenit. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Declinul a fost pus pe seama pierderii habitatului, deoarece tot mai multe campuri sunt cultivate intensiv. 
Pastrarea habitatului cu vegetatie razleata este o masura ideala de conservare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Saxicola torquata ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Scolopax rusticola 
 
Sitar de pădure 
Cod SPA: A155 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Ecologie 
Întâlnit frecvent în păduri de amestec sau de conifere cu strat ierbos dens, zone umede pentru hrănire, zone 
uscate pentru odihnă și zone deschise pentru zbor. Este o pasăre voluminoasă cu aripi rotunjite, picioare 
scurte și un cioc lung și drept. Lungimea corpului este de 33-38 cm, anvergura aripilor de 55-65 cm, 
greutatea medie a corpului de 280 g. Partea de deasupra este pestriță roșie-maronie și partea de jos este 
bej. Capul prezintă bare transversale negre pe frunte până la ceafă, o dungă neagră de la baza ciocului spre 
ochi continuând spre ceafă și pene albe în jurul ochilor. Ciocul este de culoare roșiatică cu vârf negru. Sexele 
se aseamănă. Se hrănește cu râme, moluște mici și alte nevertebrate, precum și material vegetal. 
Longevitatea în libertate atinge 4 ani. 
Aspecte comportamentale  
Este o specie cuibăritoare pe tot cuprinsul Europei. Păsările din zonele vestice sunt rezidente, dar populațiile 
nordice iernează în sudul Europei, ajungând spre sud până la Mediterana și nordul Africii, ajungând în 
teritoriile de iernare spre sfârșitul lunii noiembrie, întorcându-se în teritoriile de cuibărit în martie-mai. Specia 
se hrănește preponderent noaptea, prin scormonirea solului și a litierei de frunze cu ciocul lung. Începe 
reproducerea de la vârsta de 2 ani. Masculii sunt poligami, iar în amiezile de primăvară zboară în față și în 
spate deasupra pădurii în căutarea femelelor. După împerechere, masculul își continuă etalarea zborului 
căutând mai multe femele. Cuibul este amenajat într-o depresiune sau scobitură puțin adâncă direct pe sol, 
construit din material vegetal. 
Cuibăritul are loc în lunile februarie-iulie. 2-5 ouă cu dimensiuni de 44x34 mm sunt clocite de femelă pentru 
21-24 de zile. Puii părăsesc cuibul imediat și dezvoltă pene după 15-20 de zile, dar nu sunt independenți 
până la vârsta de 5-6 săptămâni. Femelele cresc una, ocazional două generații pe sezon. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu nevertebrate, în special viermi pe care îi culege prin sondarea solurilor umede 
Nişă spaţială 
Zone umede, păduri de luncă 
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este foarte mare de 1.800.000-6.600.000 de perechi. Cu toate acestea 
specia a suferit un declin pe teritoriul Rusiei între anii 1990-2000. Populația cuibăritoare a României numără 
în prezent 6.000-9.000 de perechi. 
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Specia este amenințată de fragmentare habitatului și vânătorile de primăvară în multe din țările europene. 
Acțiunile de conservare locale include îmbunătățirea habitatelor de cuibărit și iernat, precum și 
implementarea unor practici de vânătoare sustenabile.Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Scolopax rusticola ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Sterna albifrons 
 
Chiră mică 
Cod SPA: A195 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Chira mică este caracteristica zonelor umede costiere, dar şi lacurilor interioare cu apă dulce, situate la o distanţă de 
câţiva km de mare. Specie presentă pe majoritatea continentului European. 

Aspecte comportamentale 
Pentru a se hrăni plonjează, după detectarea prăzii, de la 3 – 10 m înălţime. Planează pe loc, fluturându-şi aripile în 
urmărirea prăzii. Este o specie monogamă şi teritorială. Atinge maturitatea sexuală la 3 ani. Ritualul nupţial este iniţiat 
de mascul care aduce peste femelei. Cuibăreşte solitar sau în colonii mici. Cuibul este reprezentat de o depresiune 
superficială în sol sau nisip, unde sunt depuse ouăle. Durata medie de viaţă este de 12 ani. Iernează în Africa şi 
Peninsula Arabiei. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește preponderent cu pești. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie sunt lacurile de apă dulce în apropierea mării. 

Estimare populațională 
Populaţia europeană este relativ mică şi este cuprinsă între 35 000 – 55 000 perechi. Un declin moderat s-a manifestat 
în perioada anilor 1970 – 1990, ce a continuat şi în perioada 1990 – 2000. Pe ansamblu populaţia manifesta un declin 
moderat. Cele mai mari efective sunt în Rusia, Italia şi Franţa. 

Ameninţări 
Deranjul determinat de activităţile umane, ce duce la pierderea locurilor de cuibărit, prin urbanizarea teritoriilor 
caracteristice speciei, alături de inundarea cuiburilor reprezintă pericolele principale ce afectează specia. Reducerea 
deranjului produs de activităţile umane şi construirea de platforme artificiale, pentru asigurarea de locuri sigure pentru 
cuibărit, sunt prioritare.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sterna albifrons ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Sterna caspia 
 
Pescăiță mare 
Cod SPA: A190 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Ecologie 
Pescarita mare este caracteristica zonelor umede cu apa dulce sau salmastra, lagunelor si tarmurilor 
nisipoase. Este specia cea mai mare dintre chire si apare pe toate continentele cu exceptia 
Antarcticii.  Lungimea corpului este de 48 – 56 cm si o greutate de 574 – 782 g. Anvergura aripilor este de 
circa 127 – 140 cm. Adultii au infatisare similara. Ciocul este rosu aprins cu varful negru, iar picioarele negre. 
Penajul este gri, iar partea superioara a capului este neagra. Se hraneste cu peste ce variaza ca dimensiune 
de la 5 – 25 cm, cu oua si pui ale altor pasari si lesuri atunci cand le gaseste. 
Aspecte comportamentale  
Este o specie prezenta in zona Marii Baltice si sud-estul Europei. Este o specie monogama, la care ritualul 
nuptial implica zboruri ale partenerilor, de pana la 200 m inaltime, iar apoi la revenirea pe sol, masculul ofera 
peste femelei pentru a o atrage. Atinge maturitatea sexuala la trei ani si are o longevitate de pana la 26 de 
ani, iar in medie traieste 12 ani. Este o specie activa atat in timpul zilei, cat si noaptea. Cuibareste in colonii 
asezate pe sol. Colonia este aparata in mod agresiv si pasarile care se apropie sunt alungate.  Poate ataca si 
rani si oamenii care intra in colonii. Se hraneste la o distanta de pana la 60 de km de la colonie. La 
construirea cuibului, realizat intr-o adancitura a solului si captusit cu resturi vegetale, participa ambii 
parteneri. Ierneaza in Africa. 
Populatia europeana este mica si cuprinsa intre 4 700 – 9 300 perechi. A inregistrat un declin semnificativ in 
perioada 1970 – 1990. Desi in perioada 1990 – 2000 populatia a crescut numeric, riscul specific populatiilor 
mici se mentine. In trecut, cuibarea in Romania in zona complexului lagunar Razim-Sinoie. Cele mai mari 
efective sunt in Rusia, Ucraina si Finlanda. 
Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie. Femela depune in mod obisnuit 3 oua, in luna 
iunie, cu o dimensiune medie de 62,8 x 43,1 mm. Incubatia dureaza in jur de 22 – 27 de zile si este asigurata 
de ambii parteneri. Dupa eclozare, puii parasesc cuibul la cateva zile. Devin zburatori dupa 30 – 35 de zile, 
insa raman dependenti de parinti chiar si in prima iarna. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu pești mici, amfibieni, nevertebrate acvatice 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Deranjul determinat de activitatile umane, ce duce la pierderea locurilor de cuibarit, prin urbanizarea 
teritoriilor caracteristice speciei, alaturi de inundarea cuiburilor reprezinta pericolele principale ce afecteaza 
specia. Reducerea deranjului produs de activitatile umane si construirea de platforme artificiale, pentru 
asigurarea de locuri sigure pentru cuibarit, sunt prioritare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sterna caspia ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Sterna hirundo 
 
Chiră de baltă 
Cod SPA: A193 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Ecologie 
Este o specie cu areal foarte întins, răspândită în Palearctica, nearctica, regiunea Etiopiană şi Neotropicală. Arealul 
European este continuu, întinzându-se de la coasta Atlanticului şi până la Munţii Urali şi Marea Azov. 
Este o specie asociată zonelor costiere, însă pătrunde adânc înspre regiunile continentale în lungul cursurilor mari de 
ape, rămânând însă la etaje altitudinale scăzute. 
Astfel în zonele de interior, continentale, preferă habitate de zone umede, balastiere inundate, acceptând uşor 
habitatele şi structurile artificiale. 
Eutrofizarea zonelor umede, a lacurilor în special a condus la o creştere a populaţiilor acestei specii la nivelul regiunii 
continentale europene. 
Declinul acestei specii din zonele vestice de la începutul secolului s-a datorat persecuţiei, vânătorii (în special pentru 
recoltarea penajului), ulterior suprapunându-se cu efectele poluanţilor organoclorinici. Declinul continuă în Spania, 
Grecia, Marea Wadden, datorită poluării (în special cu PCB şi mercur ce se transmite trans-trofic, afectând rata 
reproductivă). Creşteri populaţionale au fost semnalate în Italia. 
Chira de balta este caracteristica zonelor umede costiere, dar si lacurilor interioare cu apa dulce. Lungimea corpului 
este de 31 – 37 cm si o greutate de 110 – 145 g. Anvergura aripilor este de circa 75 – 80 cm. Adultii au infatisare 
similara. Penajul este gri, iar ciocul rosu aprins cu varful negru si picioarele rosii. Partea superioara a capului este 
neagra. Se hraneste cu peste (5 – 15 cm lungime), insecte, si melci. 
Aspecte comportamentale  
Este o specie prezenta pe cea mai mare parte a continentului european. Pentru a se hrani plonjeaza, dupa detectarea 
prazii, de la 1 – 6 m inaltime, pana la o adancime de 50 de cm. Planeaza pe loc, fluturandu-si aripile in urmarirea prazii. 
Se hraneste la o distanta de pana la 5 – 10 km de colonie. Este o specie monogama si teritoriala. Atinge maturitatea 
sexuala la 3 ani. Masculul selecteaza teritoriul de cuibarit si daca femela din anul anterior intarzie mai mult de 5 zile, e 
posibil sa caute alta femela. De obicei, perechea foloseste acelasi teritoriu pentru cuibarit si este cunoscuta o situatie 
cand o pereche s-a intors an de an in acelasi loc timp de 17 ani. Ritualul nuptial se manifesta prin zboruri in care 
partenerii se inalta in cercuri, pana la o inaltime de 200 m, dupa care coboara impreuna, deplasandu-se in zig-zag. Pe 
sol, masculul ofera peste femelei. Cuibareste in colonii, iar distanta dintre cuiburi poate fluctua de la 0,50 m la 3,5 m. 
Dupa ce s-a format perechea, cei doi parteneri realizeaza cateva adancituri in sol, iar in una dintre acestea femela va 
depune oua. Durata medie de viata este de 9 – 10 ani, insa poate trai pana la 25 de ani. Ierneaza in Africa. 
Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie. Femela depune in mod obisnuit 3 oua, in a doua parte a 
lunii mai si in iunie, cu o dimensiune medie de 41,1 x 30,4 mm si o greutate de 21 g.  Incubatia dureaza in jur de 22 – 
28 de zile si este asigurata de ambii parteneri. Puii parasesc cuibul la cateva zile dupa eclozare si sunt ingrijiti de adulti. 
Devin zburatori la 27 – 30 de zile. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu pești mici, amfibieni, nevertebrate acvatice 
Nişă spaţială 
Zone umede 
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populațională 
Populatia europeana este mare si cuprinsa intre 270 000 – 570 000 perechi. S-a mentinut stabila in perioada 1970 – 
1990. Desi in unele tari efectivele au scazut in perioada 1990 – 2000, totusi in tarile cu efective semnificative acestea 
au fluctuat sau au ramas stabile, ceea ce face ca, pe ansamblu, populatia sa fie considerata stabila. Cele mai mari 
efective sunt in Rusia, Finlanda si Ucraina. 
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sterna hirundo ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Sterna sandvicensis 
 
Chiră de mare 
Cod SPA: A191 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Chira de mare, cunoscută şi sub denumirea de rândunică maritimă, este caracteristica zonelor lagunare şi coastelor 
marine pe întreg continentul European. 

Aspecte comportamentale 
Pentru localizarea pradei zboară la punct fix, fluturându-şi aripile şi apoi plonjează de la 5 – 10 m în apă, după peste. 
Se hrăneşte adeseori în plasele de pescuit marine. Cuibăreşte în colonii aşezate pe sol, uneori alături de alte chire sau 
pescăruşi. Cuibul construit de ambii parteneri este o adâncitură în solul nisipos, căptuşită cu scoici, pene şi resturi 
vegetale. Iernează pe coastele europene ale Mediteranei şi în Peninsulă Arabiei. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește preponderent cu pești. 

Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerințelor ecologice pentru această specie zonele de coaste și lagunare. 

Estimare populațională 
Populaţia europeană este relativ mică şi cuprinsă între 82 000 – 130 000 perechi. A înregistrat un declin moderat în 
perioada 1970 – 1990. În perioada cuprinsă între 1990 – 2000, efectivele înregistrate au fost fluctuante, iar pe 
ansamblu specia este în declin. Cele mai mari efective sunt în Rusia, Olanda şi Marea Britanie. Dintre exemplarele ce 
iernează în Europa, cele mai multe sunt în Grecia, Turcia şi Italia. 

Ameninţări 
Deranjul determinat de activităţile umane, ce duce la pierderea locurilor de cuibărit, prin urbanizarea teritoriilor 
caracteristice speciei şi deranjul produs de fermele eoliene, amplasate în zonele marine, reprezintă pericole ce 
afectează specia. Reducerea deranjului produs de activităţile umane este prioritară. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sterna sandvicensis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Streptopelia turtur 
 
Turturica 
Cod SPA: A210 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Ecologie 
Specia cuibărește în pădurile de foioase deschise din zonele agricole. Evită zonele montane și preferă 
habitatele însorite și uscate. Uneori poate fi întâlnită și în fânețe, parcuri sau grădini. Este un porumbel de 
talie mică, puțin mai mare decât o mierlă, cu lungimea corpului de 26-28 cm, anvergura aripilor de 45-50 cm 
și greutatea corpului de 140 g. Partea superioară se disting prin culoarea cărămizie și neagră pestriță și 
poate fi recunoscută prin pata dungată cu negru și alb pe lateralele gâtului. Ciocul este negru și picioarele și 
chenarul ochilor sunt roșii. Sexele sunt asemănătoare. Se hrănesc la nivelul solului cu semințe și ocazional 
cu insecte. Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani. 
Aspecte comportamentale  
Specia este un vizitator larg răspândit în toată Europa. Populația cuibăritoare europeană iernează în Africa 
subsahariană, părăsind teritoriile de cuibărit spre sfârșitul lunii iulie-început de septembrie, revenind apoi în 
lunile martie-aprilie. Atinge vârsta de reproducere la un an. Zborul nupțial al masculului se desfășoară la 
înălțime, circular și acompaniat de lovirea aripilor în coborâre. De asemenea produce un strigăt torcăit. Își 
construiește cuibul de rămurele într-un copac sau gard viu. Uneori folosesște cuiburi abandonate al altor 
păsări. 
1-2 ouă sunt depuse spre sfârșitul lunii aprilie. Dimensiunea medie a oului este de 30x22 mm. Ambii părinți 
clocesc ouăle pentru 13-15 zile și se îngrijesc de pui pentru încă 18-22 de zile de la eclozarea puilor. Pot 
avea 2-3 generații pe sezon. 
Nişa trofică 
Specie diversivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici pe 
care le prinde de pe sol, dar șî cu grăunțe. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimarea populațională 
Populația cuibăritoare europeană numără 3.500.000-7.200.000 de perechi. În ciuda unei creșteri a populației 
în Europa Centrală în anii 1990-2000, specia a suferit un declin în multe regiuni începând cu anul 1970.  
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Motivele pentru declinul speciei se presupun a fi o combinație între practicile agricole și vânătoarea. 
Utilizarea crescută a pesticidelor și a ierbicidelor au redus disponibilitatea hranei atât pentru adulți cât și 
pentru pui, iar distrugerea benzilor arbustive dintre parcelele agricole sau pajiști au dus la îndepărtarea 
locurilor specifice de cuibărit. Specia este vânată în număr mare în multe țări în timpul migrației, precum și în 
teritoriile de iernare. Măsurile de conservare trebuiesc îndreptate către măsurile agro-mediu care aduc 
beneficii speciei prin asigurarea hranei și a teritoriilor de cuibărit, precum și o legislație strictă legată de 
vânătoare. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Sylvia atricapilla 
 
Silvia cu cap negru 
Cod SPA: A311 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Specia este întâlnită în habitate forestiere cu copaci înalți pentru căutare hranei și strat arbutiv pentru cuibărit. 
Mai poate fi întâlnită și în parcuri și grădini cu copaci și arbuști răzleți. Ceva mai mică decât o vrabie de casă 
cu lungimea corpului de 13,5-15 cm, anvergura aripilor de 15-17 cm și greutatea corpului de 21 g. Masculul 
are un capișon negru, partea superioară gri și partea inferioară pală. Femela are un capison cărămiziu, 
partea superioară maronie și partea superioară bej. Coada este lungă cu capătul cozii pătrățos. Se hrănește 
cu insecte și alte nevertebrate în timpul sezonului de cuibărit și fructe în sezonul de toamnă și iarnă. 
Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani. 
Ecologie 
ste o specie cuibăritoare pe tot cuprinsul Europei. Păsările din nordul și estul Europei petrec iarna în sudul 
Europei și sud către Africa subsahariană. Migrația de toamnă începe în august și majoritatea păsărilor ajung 
înapoi în teritoriile de cuibărit în lunile aprilie-mai ale anului următor. Se hrănește la înălțimi medii și mari în 
timpul zilei prin capturarea insectelor sau cu fructe de pădure din copaci sau arbuști. Reproducerea începe la 
vârsta de un an. Masculii își apără teritoriul prin urmărirea intrușilor, iar în acest teritoriu încep să 
construiască câteva cuiburi în formă de cupă în arbuști sau tufișuri. Când femela ajunge în teritoriu, ori își 
alege unul din cuiburi ori începe să construiască altul. Ambii parteneri căptușesc cuibul ales cu iarbă și păr. 
Aspecte comportamentale  
2-7 ouă sunt depuse în aprilie și clocite de ambii parteneri pentru 10-16 zile. Dimensiunea medie a oului este 
de 20x15 mm. Ambii părinți hrănesc puii până când aceștia părăsesc cuibul la 10-15 zile de la eclozare. Puii 
sunt ulterior dependenți de părinți pentru încă 2-3 săptămâni. Fiecare pereche crește una sau două generații 
pe sezon. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici pe 
care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 20.000 şi 35.000  de perechi (Munteanu, 2002)  
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
O întărire a legislației stricte este necesară în unele din țările mediteraneene acolo unde silvia cu cap negru 
este considerată o delicatesă și este capturată și ucisă ilegal. Cu toate acestea specia trăiește în siguranță în 
zonele reîmpădurite și în zonele urbane acolo unde s-au adaptat bine la hrănirea din hrănitori artificiale. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sylvia atricapilla ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Sylvia atricapilla 
 
Silvia cu cap negru 
Cod SPA: A311 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

pecia este întâlnită în habitate forestiere cu copaci înalți pentru căutare hranei și strat arbutiv pentru cuibărit. 
Mai poate fi întâlnită și în parcuri și grădini cu copaci și arbuști răzleți. Ceva mai mică decât o vrabie de casă 
cu lungimea corpului de 13,5-15 cm, anvergura aripilor de 15-17 cm și greutatea corpului de 21 g. Masculul 
are un capișon negru, partea superioară gri și partea inferioară pală. Femela are un capison cărămiziu, 
partea superioară maronie și partea superioară bej. Coada este lungă cu capătul cozii pătrățos. Se hrănește 
cu insecte și alte nevertebrate în timpul sezonului de cuibărit și fructe în sezonul de toamnă și iarnă. 
Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani. 
Ecologie 
ste o specie cuibăritoare pe tot cuprinsul Europei. Păsările din nordul și estul Europei petrec iarna în sudul 
Europei și sud către Africa subsahariană. Migrația de toamnă începe în august și majoritatea păsărilor ajung 
înapoi în teritoriile de cuibărit în lunile aprilie-mai ale anului următor. Se hrănește la înălțimi medii și mari în 
timpul zilei prin capturarea insectelor sau cu fructe de pădure din copaci sau arbuști. Reproducerea începe la 
vârsta de un an. Masculii își apără teritoriul prin urmărirea intrușilor, iar în acest teritoriu încep să 
construiască câteva cuiburi în formă de cupă în arbuști sau tufișuri. Când femela ajunge în teritoriu, ori își 
alege unul din cuiburi ori începe să construiască altul. Ambii parteneri căptușesc cuibul ales cu iarbă și păr. 
Aspecte comportamentale  
2-7 ouă sunt depuse în aprilie și clocite de ambii parteneri pentru 10-16 zile. Dimensiunea medie a oului este 
de 20x15 mm. Ambii părinți hrănesc puii până când aceștia părăsesc cuibul la 10-15 zile de la eclozare. Puii 
sunt ulterior dependenți de părinți pentru încă 2-3 săptămâni. Fiecare pereche crește una sau două generații 
pe sezon. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici pe 
care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 20.000 şi 35.000  de perechi (Munteanu, 2002)  
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
O întărire a legislației stricte este necesară în unele din țările mediteraneene acolo unde silvia cu cap negru 
este considerată o delicatesă și este capturată și ucisă ilegal. Cu toate acestea specia trăiește în siguranță în 
zonele reîmpădurite și în zonele urbane acolo unde s-au adaptat bine la hrănirea din hrănitori artificiale. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sylvia atricapilla ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Sylvia borin 
 
Silvia de zăvoi 
Cod SPA: A310 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Specia este întâlnită în pădurile de foioase și păduri de amestec cu vegetație densă la sol pentru cuibărit. 
Cuibărește ocazional în parcuri și grădini sau terenuri agricole. Este o pasăre îndesată cu aripi lungi și cioc 
scurt dar fără trăsături distincte evidente. Partea superioară este de culoare maronie gri-măslinie și albă 
inferior cu picioare și cioc gri. Sexele sunt asemănătoare. Lungimea corpului este de 12-14,5 cm, anvergura 
aripilor de 20-22 cm și greutatea corpului de 19 g.  
Ecologie 
ste un oaspete de vară cu răspândire mare în tot cuprinsul Europei, iernând în Africa centrală și de sud, 
părăsind teritoriile de cuibărit în lunile iulie-septembrie și revenind din nou în luna mai a anului următor. Se 
hrănește în timpul zilei, căutând nevertebrate în vegetația de pe sol sau planând pentru a prinde insectele din 
zbor. Reproducerea începe la vârsta de un an. Perechile apără teritorii mici de cuibărit. După întoarcerea în 
teritoriile de cuibărit, masculul construiește câteva cuiburi diferite pentru ca femela să poată alege unul din 
ele, apoi ambii parteneri termină de construit cuibul ales. Acest cuib în formă de cupă este amplasat de obicei 
aproape de sol într-un copac de înălțime mică sau altă vegetație joasă și este format din iarbă uscată. 
Aspecte comportamentale  
uibărește în lunile martie-iulie în funcție de răspândire. 3-6 ouă de 20x15 mm dimensiune sunt clocite de 
ambii părinți pentru 11-12 zile. Ambii părinți hrănesc puii care dezvoltă penaj la 9-12 zile de la eclozare. 
Perechile pot crește două generații pe sezon. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici pe 
care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 20.000 şi 35.000  de perechi (Munteanu, 2002)  
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
pecia necesită pădure deschisă pentru cuibărit, astfel practicile de management forestier trebuie să asigure 
că metode precum lăstăritul și tăierea tufișurilor, combinate cu perioade de non-intervenție, continuă să 
asigure habitatul ideal pentru cuibărit. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sylvia borin ca urmare a implementării proiectului  
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Sylvia communis 
 
Silvia comună 
Cod SPA: A309 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Specia trăiește în zone cu tufișuri joase și arbuști pentru cuibărit, evitând pădurile foarte dense cu copaci 
înalți, preferând pădurile cu frunze căzătoare în loc de cele de conifere. Are aproximativ aceeași mărime cu 
pițigoiul mare, lungimea corpului fiind de 13-15 cm, anvergura aripilor de 18-23 cm ți greutatea corpului de 16 
g. Ambele sexe au partea superioară de culoare maronie, pieptul bej și abdomenul alb, ochii fiind înconjurați 
de un inel alb. Masculul are un cap gri cu gât alb, iar capul femelei este maron și gâtul opac. Coada este 
lungă cu marginile albe. Se hrănește cu insecte în timpul sezonului de cuibărit și fructe de pădure în timpul 
sezonului de toamnă și iarnă. Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani. 
Ecologie 
Este un oaspete de vară pe tot cuprinsul Europei. Păsările iernează în Africa subsahariană, începând 
migrația din teritoriile de cuibărit spre sfârșitul lunii iulie, părăsind apoi teritoriile de iernat în luna martie a 
anului următor. Este o specie diurnă, adesea fiind observată cântând din locuri înalte, altfel ascunzându-se în 
vegetația joasă. Reproducerea începe la vârsta de un an. Este o specie sociabilă și monogamă, masculii 
stabilind teritorii de cuibărit în care construiesc cuiburi în formă de cupă din iarbă și rădăcini, localizate în 
tufișuri dense și arbuști. Masculii efectuează zboruri de curtare viguroase cu cântec pentru atragerea 
femelelor. Femela alege ulterior cuibul final și îl căptușește cu păr și lână. 
Aspecte comportamentale  
Cuibărește în lunile aprilie-iulie în funcție de distribuție. 3-6 ouă de 18x14 mm în dimensiune sunt clocite de 
ambele sexe pentru 11-12 zile, cu toate că numai femela clocește ouăle pe timpul nopții. Ambii părinți 
hrănesc puii până când aceștia dezvoltă penaj la 10-12 zile de la eclozare. Perechea crește 1-2 generații pe 
sezon. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici pe 
care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populaţională 
Populația cuibăritoare europeană este foarte mare de 14.000.000-25.000.000 perechi. Populația a crescut în 
multe din regiunile de distribuție în perioada 1990-2000.  
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
În teritoriile lor de cuibărit din Europa, silvia comună beneficiază de conservarea habitatelor arbustive și 
gardurile de vegetație pentru cuibărit – gardurile de vegetație care separă parcelele agricole dispar ca 
rezultat al schimbările din practicile agricole. În teritoriile de iernare din Africa, specia are de suferit datorită 
deșertificării habitatului specific, amenințare atribuită în parte suprapășunatului. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 
Fişa speciei 
Sylvia curruca 
 
Silvia mică 
Cod SPA: A308 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Specia este întâlnită în zone cu arbuști și garduri vii, în habitate deschise, iar uneori în parcuri și grădini. Mai 
mică decât silvia comună, având lungimea corpului de 11,5-13,5 cm, anvergura aripilor de 17-19 cm și 
greutatea corpului de 12 g. Partea superioară este gri-maronie și partea inferioară albă opacă. Capul este gri 
cu o mască neagră la ochi și gât alb. Coada este relativ scurtă. Sexele sunt similare, cu toate că atunci când 
sunt observate împreună, masculul poate avea masca ochilor mai întunecată și pipetul ușor rozaliu. Se 
hrănește cu nevertebrate în timpul sezonului de împerechere și fructe de pădure în sezonul de toamnă și 
iarnă. Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani. 
Ecologie 
Un oaspete de vară răspândit pe tot cuprinsul Europei, iernând în Africa subsahariană. Păsările părăsesc 
teritoriile de cuibărit în lunile iulie-septembrie și revin în lunile aprilie-mai anul următor. Specia se hrănește în 
coronamentul înalt al arborilor dimineața devreme, apoi în vegetația joasă pentru restul zilei. Reproducerea 
începe la vârsta de un an. Masculii apără teritorii extinse de cuibărit, iar uneori pot fi observați cântând din 
locuri înalte pentru a-și apăra teritoriile la începutul primăverii. Masculul construiește câteva cuiburi în formă 
de cupă din iarbă și frunze la nivelul tufișurilor și arbuștilor apoi cântă etalându-și penajul pentru a atrage o 
parteneră. Femela selectează cuibul preferat și ambele sexe finalizează construirea cuibului. 
Aspecte comportamentale  
Specia cuibărește în lunile aprilie-iulie în funcție de distribuție. 3-6 ouă sunt clocite de ambele sexe pentru 11-
14 zile. Dimensiunea medie a unui ou este de 17x13 mm. Ambii părinți hrănesc puiul pentru încă 10-13 zile 
până când aceștia părăsesc cuibul. Fiecare pereche crește 1-2 generații pe sezon. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici pe 
care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Estimare populaţională 
Populația cuibăritoare europeană este foarte mare de 4.800.000-7.800.000 perechi. Cu toate că specia a 
suferit un declin în unele țări în perioada 1990-2000, alte populații importante, inclusiv cea din România, au 
rămas stabile. Rusia are cea mai mare populație cuibăritoare 
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Principala amenințare a speciei în teritoriile de reproducere din Europa este pierderea habitatului arbustiv 
pierzându-se astfel și regiunile de cuibărit. Habitatul arbustiv este în mod frecvent transformat în pajiște, teren 
agricol, depozit de deșeuri sau ocupat de construcții, iar nesupravegheat se va transforma în mod natural în 
pădure. Conservarea habitatelor arbustive este vitală pentru supraviețuirea speciei. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sylvia curruca ca urmare a implementării proiectului  
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Tema Asistență cartare, evaluare și monitorizare 
Parcul Național Munții Rodnei 

 
Fişa speciei 
Sylvia nisoria 
 
Brumăriţă de pădure 
Cod SPA: A266 

 
 Alte referinţe bibliografice relevante: 

 

Silvia porumbacǎ este o specie tipicǎ Europeano-Turkestanicǎ, cu o distribuţie largǎ, Palearcticǎ. Arealul se 
întinde din nord-vestul Italiei ânǎ în munţii Altai şi Tian-Shan. Limita nordicǎ a rǎspândirii sale ajunge pânǎ 
la latitudinea de 60ON. 
Limita esticǎ a arealului sǎu este marcatǎ vde o linie ce se întinde din Danemarca, prin Germania, Elveţia şi 
pânǎ la valea râului Po, linie ce coincide cu limita favorabilǎ din punct de vedere climatic 
Ecologie 
Pasăre întâlnită în păduri dese, în ceea ce priveşte altitudinae este prezentă de la 500 la 2500 m, însă în 
marea majoritate a cazurilor ocupă habitate între 1000 – 1700 m. 
Aspecte comportamentale  
Printre cauzele de mortalitate sunt citate şi cele datorate izbirilor accidentale de obstacole (în special vitrine, 
geamuri, etc.) şi electrocutarea pe liniile electrice, această specia apărând a fi vulnerabilă din acest punct de 
vedere. Cu toate acestea populaţia din nordul Europei, respectiv din vestul Europei ce trebuie să parcurgă un 
traseu dens presărat de instalaţii eoliene şi diverse obstacole, culminând cu traversarea Spaniei pentru a 
ajunge în zona de trecere sre Africa (Gibraltar), relevă o creştere semnificativă a populaţiei (de la 115.000 în 
1972 la 850.000 în 1985). Se desprinde astfel concluzia cǎ aceste obstacole nu se  constituie într-o cauză de 
mortalitate sau limitare populaţionalǎ semnificativă pentru această specie. 
Nişa trofică 
Specie insectivoră, se hrăneşte cu larve şi adulţi de nevertebrate (lepidoptere, coleoptere şi arahnide) mici 
pe care le prinde de pe sol, din coronamentul copacilor sau din zbor. În timpul iernii consumă seminţe. 
Nişă spaţială 
Specia se regăseşte  pădurie dese, cu subarboret bogat din zonele montane şi podişurile înalte.  
Metode de monitorizare 
Monitorizarea speciei se face prin realizarea de transecte ornitologice. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere  a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor închise pădurile de foioase 
din zonele înalte. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 20.000 şi 35.000  de perechi (Munteanu, 2002)  
Ameninţări 
Categorii de impact:  
110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 703, 710 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Sylvia nisoria ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tachybaptus ruficollis 
 
Corcodel mic 
Cod SPA: A004 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Corcodelul mic este o specie rezidentă cu răspândire mare pe aproape tot continentul Europei, precum și în jumătatea 
sudică a Africii și Asiei. Există efective ale corcodeilor mici care sunt migratoare, aceștia fiind răspândiți în nord-estul 
Europei, precum și în regiunea central-sudică și estică a continentului asiatic.  
Aspecte comportamentale 
Specia este parțial-migratoare în centrul și estul Europei, precum și în centrul și estul Asiei, fiind sedentară în restul 
Europei, sudul Asiei și jumătatea sudică a continentului african. Efectivele migratoare se deplasează spre sud în lunile 
septembrie-octombrie, revenind pentru cuibărit în luna martie. Specia cuibărește în perechi solitare, perioada de 
cuibărit fiind variată din punct de vedere geografic și în funcție de dezvoltarea vegetației emergente și nivelul apei. 
Ulterior cuibăritului, păsările se adună în stoluri de până la 700 de indivizi în zone cu hrană abundentă până în perioada 
de toamnă, când încep migrația, iar în cazul efectivelor care nu migrează, rămân în grupuri chiar până la următorul 
sezon de cuibărit. În timpul iernii, indivizii sedentari, sunt în general solitari, dar se pot aduna în stoluri mici de 5-30 
indivizi. La fel ca și rudele sale din familia corcodeilor și cel mic își amenajează cuibul în vegetația emergentă de pe 
marginea lacurilor, cât mai aproape de apă, deoarece picioarele sunt scurte neajutându-l la deplasare pe uscat. Când 
adultul părăsește cuibul îl acoperă cu frunze pentru a nu fi descoperit de prădători în absența sa. Puii sunt adesea 
cărați de femelă pe spate până când dezvoltă penajul de juvenili și sunt hrăniți cu pești mici, crustacei și moluște. 
Perechile sunt monogame, formându-se pe perioada unui singur sezon de cuibărit. Păsările devin active pentru 
reproducere începând cu al doilea an de viață. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu pești de talie mică, dar poate prinde și insecte acvatice sau culege semințe de plante 
acvatice. 

Modelare nişă ecologică 
Habitatul specific al corcodelului mic constă în lacuri, iazuri, zone inundabile, preferă chiar și golfurile sau estuarele 
care sunt înconjurate de stuf și au vegetație acvatică din abundență. 

Estimare populațională 
Populația europeană este relativ mare, până la 99.000 de perechi cuibăritoare și totodată peste 72.000 de indivizi în 
perioada de iernat, populația rămâne stabilă în perioada 1970-1990. Cu toate că populația scăzut în unele țări în 
Europa în perioada 1990-2000, alte populații au crescut sau au rămas stabile în alte țări, astfel populația rămânând 
stabilă per total. În România populația cuibăritoare atinge aproximativ 7.000-12.000 de perechi. 

Ameninţări 
Degradarea zonelor umede, introducerea speciilor de pesti exotici, arderea si tăierea stufului si braconajul sunt 
principalele pericole ce afecteaza specia. Activitati de reconstructie ecologica sunt necesare in toata lunca inferioară a 
Dunării, iar braconajul trebuie controlat, chiar dacă aceasta presupune și oprirea vânătorii la alte specii comune.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tachybaptus ruficollis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tadorna tadorna 
 
Călifar alb 
Cod SPA: A048 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Corcodelul mic este o specie rezidentă cu răspândire mare pe aproape tot continentul Europei, precum și în jumătatea 
sudică a Africii și Asiei. 
Aspecte comportamentale 
Este un cuibăritor larg răspândit în zonele costiere din nord-vestul și sud-estul Europei. Majoritatea păsărilor migrează 
în zone subtropicale pe timpul iernii, părăsind teritoriile de cuibărit imediat după împerechere, revenind spre sfârșitul 
iernii. Specie diurnă care se poate adapta mareelor și se hrănește noaptea. Reproducerea începe la vârsta de 2 ani. 
Perechile monogame rămân împreună pe tot restul vieții și apără teritoriul de la sfârșitul iernii. Majoritatea perechilor 
ocupă același teritoriu de la an la an. Femelele incită împerecherea, masculii răspunzând prin umflarea capului și 
curățându-și penele pe spate și pe aripi. Ambele păsări își scufundă capul în apă de repetate ori în timp ce înotă 
repede înainte de copulare. Cuiburile sunt construite în vizuini sau alte locuri similare. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte, moluște și crustacei.  

Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede, lacuri artificiale, cariere de nisip și pietriș din albia râurilor și zone costiere.  

Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este relativ mică de 42.000-65.000 de perechi, dar a crescut în perioada 1970-1990. 
În ciuda declinului populațiilor din unele țări în perioada 1990-2000, alte populații au rămas stabile. 

Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului, parțial ca rezultat al amenajării barajelor din unele țări europene. Este 
necesară protecția zonelor costiere pentru a asigura habitate adecvate de cuibărit. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tadorna tadorna ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tringa erythropus 
 
Fluierar cu picioare roșii 
Cod SPA: A166 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
luierarul de mlastina este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri si pasunilor umede. Lungimea 
corpului este de 18 – 21 cm si o greutate de 50 – 65 g. Anvergura aripilor este de circa 50 – 57 cm. Apropiata 
ca marime de fluierarul de zavoi (Tringa ochropus), insa are picioarele mai lungi, de culoare roșie. Adultii au 
infatisare similara, iar penajul este cafeniu maro, mai închis la culoare. Se hraneste cu insecte, larve, viermi, 
crustacee, moluste, lipitori, broaste si pestisori. 
Aspecte comportamentale 
Este o specie prezenta in nordul continentului european. Specie monogama, atinge maturitatea sexuala la 1 
an si o varsta cunoscuta de pana la 8 ani. Se hraneste in zone cu ape mici, in perechi sau cel mai adesea in 
grup. Cuibul poate fi asezat pe pamant si captusit cu muschi si resturi vegetale, sau foloseste cuiburile vechi 
amplasate in copaci ale altor specii. Ierneaza in Africa. 
Soseste din cartierele de iernare in aprilie si mai. Femela depune in mod obisnuit 4 oua, in iunie, cu o 
dimensiune medie de 38 x 26 mm si o greutate medie de 13,5 g. Incubatia dureaza 22 – 23 de zile si este 
asigurata de ambii parteneri. Puii sunt ingrijiti numai de catre mascul. Devin zburatori la 29 – 31 de zile. 
prezent în România. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate ( insecte, larve, moluște).  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Estimare populațională 
Populatia europeana a speciei este mare si este cuprinsa intre 350.000 – 1.200.000 perechi. A inregistrat un 
declin moderat in perioada 1970 – 1990. Desi in perioada 1990 – 2000 populatia s-a mentinut stabila, totusi 
nu a revenit la nivelul din perioada anteriora declinului. In Romania, este specie de pasaj, fiind prezenta 
primavara in aprilie si mai, iar toamna in august si septembrie. Cele mai mari efective sunt prezente in 
Finlanda, Rusia si Suedia. 
Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului ca rezultat al drenării zonelor umede, intensificării agriculturii, 
reîmpăduriri în habitate ce nu susțin astfel de activități și dezvoltarea urbană. Condițiile optime pentru cuibărit 
includ un mozaic de pajiști neinundate, pajiști inundate prin topirea zăpezilor sau iazuri puțin adânci. 
nele inundabile de pe coastele de est ale Asiei, utilizate de specie în timpul migrației, sunt deteriorate datorită 
concesionării terenurilor în vederea dezvoltării urbane. Specia este vulnerabilă și la poluarea industrială și 
deranjul provocat de activitățile umane cum ar fi pescuitul. 
Distrugerea zonelor umede, in zonele de cuibarit dar mai ales in cele situate pe traseul de migratie, poluarea 
apelor prin folosirea pesticidelor in agricultura si deranjul determinat de activitatile umane sunt principalele 
pericole ce afecteaza specia. Reconstructia zonelor umede pe traseul de migratie este prioritara. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tringa erythropus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tringa glareola 
 
Fluierar de mlaștină 
Cod SPA: A166 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
luierarul de mlastina este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri si pasunilor umede. Lungimea 
corpului este de 18 – 21 cm si o greutate de 50 – 65 g. Anvergura aripilor este de circa 50 – 57 cm. Apropiata 
ca marime de fluierarul de zavoi (Tringa ochropus), insa are picioarele mai lungi. Adultii au infatisare similara, 
iar penajul este cafeniu maro. Se hraneste cu insecte, larve, viermi, crustacee, moluste, lipitori, broaste si 
pestisori. 
Aspecte comportamentale 
Este o specie prezenta in nordul continentului european. Specie monogama, atinge maturitatea sexuala la 1 
an si o varsta cunoscuta de pana la 8 ani. Se hraneste in zone cu ape mici, in perechi sau cel mai adesea in 
grup. Cuibul poate fi asezat pe pamant si captusit cu muschi si resturi vegetale, sau foloseste cuiburile vechi 
amplasate in copaci ale altor specii. Ierneaza in Africa. 
Soseste din cartierele de iernare in aprilie si mai. Femela depune in mod obisnuit 4 oua, in iunie, cu o 
dimensiune medie de 38 x 26 mm si o greutate medie de 13,5 g. Incubatia dureaza 22 – 23 de zile si este 
asigurata de ambii parteneri. Puii sunt ingrijiti numai de catre mascul. Devin zburatori la 29 – 31 de zile. 
prezent în România. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate ( insecte, larve, moluște).  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Estimare populațională 
Populatia europeana a speciei este mare si este cuprinsa intre 350.000 – 1.200.000 perechi. A inregistrat un 
declin moderat in perioada 1970 – 1990. Desi in perioada 1990 – 2000 populatia s-a mentinut stabila, totusi 
nu a revenit la nivelul din perioada anteriora declinului. In Romania, este specie de pasaj, fiind prezenta 
primavara in aprilie si mai, iar toamna in august si septembrie. Cele mai mari efective sunt prezente in 
Finlanda, Rusia si Suedia. 
Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului ca rezultat al drenării zonelor umede, intensificării agriculturii, 
reîmpăduriri în habitate ce nu susțin astfel de activități și dezvoltarea urbană. Condițiile optime pentru cuibărit 
includ un mozaic de pajiști neinundate, pajiști inundate prin topirea zăpezilor sau iazuri puțin adânci. 
nele inundabile de pe coastele de est ale Asiei, utilizate de specie în timpul migrației, sunt deteriorate datorită 
concesionării terenurilor în vederea dezvoltării urbane. Specia este vulnerabilă și la poluarea industrială și 
deranjul provocat de activitățile umane cum ar fi pescuitul. 
Distrugerea zonelor umede, in zonele de cuibarit dar mai ales in cele situate pe traseul de migratie, poluarea 
apelor prin folosirea pesticidelor in agricultura si deranjul determinat de activitatile umane sunt principalele 
pericole ce afecteaza specia. Reconstructia zonelor umede pe traseul de migratie este prioritara. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tringa glareola ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tringa nebularia 
 
Fluierar cu picioare verzi 
Cod SPA: A163 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Apare în poieni de pădure, turbării și zone mlăștinoase. Iernează în estuare, zone costiere, sărături și lacuri cu 
apă dulce. Ceva mai mare decât un fluierar cu picioare roșii, având lungimea corpului de 30-34 cm, anvergura 
aripilor de 68-70 cm și greutatea corpului de 190 g. Adulții sunt de culoare gri-măsliniu în perioada de 
reproducere cu dungi negru pe partea superioară. Partea inferioară este albă cu dungi maronii pe gât și piept. 
În zbor târtița albă se extinde în formă de V spre spate. Iarna partea superioară este gri cu partea inferioară 
albă. Picioarele sunt verde opac, iar ciocul lung întors în sus este gri cu marginea neagră. Se hrănește cu 
nevertebrate mici și pești. Longevitatea în sălbăticie este de 9 ani. 
Aspecte comportamentale 
Cuibărește în tot cuprinsul Europei de nord. Majoritatea păsărilor care cuibăresc în Europa migrează spre 
Africa, dar unele iernează în vestul Europei, Mediterana sau în apropierea coastelor Asiatice și Australiene. 
Migrația de toamnă începe în iulie, revenind în luna martie. Se hrănește atât ziua cât și noaptea prin 
sondarea apelor de mică adâncime. Reproducerea începe la vârsta de 2 ani. Masculii ajung prima dată în 
teritoriile de cuibărit și stabilesc un perimetru, apoi efectuează zboruri de etalare a penajului pentru a atrage o 
femelă. Perechile sunt de obicei monogame și adesea cuibăresc în aceleași teritorii an de an, cu toate că 
masculii au uneori 2 femele. Cuibăritul se desfășoară în perechi solitare într-o adâncitură puțin adâncă în 
pământ, căptușită cu vegetație, în apropierea unei stânci, copac sau un trunchi uscat. 
Între aprilie-iunie femela depune 3-4 ouă de 51x35 mm în dimensiune și ambii părinți clocesc pentru 22-26 de 
zile. Este comun pentru un singur părinte să aibă grijă de pui până aceștia dezvoltă penajul la 25-31 de zile 
de la eclozare. Perechile cresc o singură generație pe an. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate ( insecte, larve, moluște).  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este relativ mică de 75.000-160.000 de perechi. În ciuda unui declin scăzut 
în UK în perioada 1990-2000, populația a rămas stabilă sau a crescut în alte zone. Specia nu cuibărește în 
prezent în România. 
Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului ca rezultat al drenării zonelor umede, intensificării agriculturii, 
reîmpăduriri în habitate ce nu susțin astfel de activități și dezvoltarea urbană. Condițiile optime pentru cuibărit 
includ un mozaic de pajiști neinundate, pajiști inundate prin topirea zăpezilor sau iazuri puțin adânci. 
nele inundabile de pe coastele de est ale Asiei, utilizate de specie în timpul migrației, sunt deteriorate datorită 
concesionării terenurilor în vederea dezvoltării urbane. Specia este vulnerabilă și la poluarea industrială și 
deranjul provocat de activitățile umane cum ar fi pescuitul. 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tringa nebularia ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tringa ochropus 
 
Fluierar de zăvoi 
Cod SPA: A048 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Cuibărește în păduri umede și iernează în apropierea apelor dulci continentale cum sunt mlaștinile, șanțuri și albiile 
râurilor. Specia cuibărește predominant în centrul și nordul Europei, iernând în Bazinul Mediteraneean și Africa, precum 
și în sudul Asiei.  

Aspecte comportamentale 
Păsările încep migrația de toamnă încă din luna iunie și revin în lunile martie-aprilie ale următorului an. Se hrănește 
prin ciugulirea hranei din apele puțin adânci, uneori stârnind hrana cu picioarele. Reproducerea începe la vârsta de 2 
ani. Împerecherea este de obicei monogamă, iar cuibul este instalat într-un copac înalt, de obicei în cuibul abandonat al 
unei specii de paseriforme, cu toate că ocazional cuibul este amplasat și pe platforme naturale (plauri). 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu insecte, moluște și crustacei.  

Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri, mlaștini albii ale râurilor.  

Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este mare de 330.000-800.000 de perechi și a rămas stabilă per total din 1970. 

Ameninţări 
În unele regiuni s-a descoperit că prezența speciei prosperă în pajiștile nefertilizate cu densități scăzute de bovine.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tringa ochropus ca urmare a implementării proiectului  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189
http://www.nhbs.com/browse.php?pub=189


 
Unitatea de Suport pentru Integrare    ISO9001   ISO14001 

CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE ȚĂRMUL MĂRII NEGRE –PODIȘOR 

 

Fişa speciei 
Tringa stgnatilis 
 
Fluierar de lac 
Cod SPA: A163 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Preferă habitatele de zone umede din proximitatea apelor stătătoare. 
Aspecte comportamentale 
Păsările părăsesc teritoriile de cuibărit în lunile iunie-octombrie și revin în lunile februarie-aprilie ale anului 
următor. Se hrănesc atât pe timp de noapte, cât și ziua, utilizând o varietatea mare de metode, de la 
scormonire la prinderea prăzii de pe pământ, sau sondarea noroiului cu ciocul. Reproducerea începe la 
vârsta de un an. Masculul efectuează un zbor nupțial cu cântec expunându-și apoi albul de sub aripi. 
Perechile monogame pot rămâne împreună câțiva ani dacă împerecherea este de succes, cuibărind în 
perechi solitare sau colonii distanţe. Cuibul constă într-o crevasă puțin adâncă amplasată pe o movilă sau la 
baza unui smoc de iarbă. 
În România cuibărește rar în sărăturile și grindurile înierbate din Delta Dunării și jurul lacurilor dobrogene; 
este mai numeros în pasaj. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate ( insecte, larve, moluște).  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri. 
Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului ca rezultat al drenării zonelor umede, intensificării agriculturii, 
reîmpăduriri în habitate ce nu susțin astfel de activități și dezvoltarea urbană. Condițiile optime pentru cuibărit 
includ un mozaic de pajiști neinundate, pajiști inundate prin topirea zăpezilor sau iazuri puțin adânci. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tringa stagnatilis ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Tringa totanus 
 
Fluierar cu picioare roșii 
Cod SPA: A162 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Întâlnită pe pajiști umede, mlaștini și fânețe mlăștinoase, iernând în habitate costiere. Cuibărește pe tot cuprinsul 
Europei. Populațiile nordice iernează din Marea de Nord până în vestul Africii, iar populațiile central europene iernează 
în regiunea Mediteraneeană. 

Aspecte comportamentale 
Păsările părăsesc teritoriile de cuibărit în lunile iunie-octombrie și revin în lunile februarie-aprilie ale anului următor. Se 
hrănesc atât pe timp de noapte, cât și ziua, utilizând o varietatea mare de metode, de la scormonire la prinderea prăzii 
de pe pământ, sau sondarea noroiului cu ciocul. Reproducerea începe la vârsta de un an. Masculul efectuează un zbor 
nupțial cu cântec expunându-și apoi albul de sub aripi. Perechile monogame pot rămâne împreună câțiva ani dacă 
împerecherea este de succes, cuibărind în perechi solitare sau colonii distanţe. Cuibul constă într-o crevasă puțin 
adâncă amplasată pe o movilă sau la baza unui smoc de iarbă. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate ( insecte, larve, moluște).  

Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone umede continentale, lacuri, mlaștini, fânețe, habitate umede de coastă. 

Estimare populațională 
Populația cuibăritoare europeană este mare de 280.000-610.000 de perechi. Populația a suferit un declin în perioada 
1970-1990 și multe din populațiile diferitelor țări încă nu și-au revenit în prezent. 

Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului ca rezultat al drenării zonelor umede, intensificării agriculturii, reîmpăduriri 
în habitate ce nu susțin astfel de activități și dezvoltarea urbană. Condițiile optime pentru cuibărit includ un mozaic de 
pajiști neinundate, pajiști inundate prin topirea zăpezilor sau iazuri puțin adânci. 

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Tringa totanus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Turdus iliacus 
 
Sturzul viilor 
Cod SPA: A286 
 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie comună la noi în țară, preferând să cuibăreasă în mesteceni sau păduri de amestec, arbuști, 
liziere de pădure, cursuri de râuri și marginile și zonele inundabile ale lacurilor. Iarna este întâlnit în păduri 
deschise, garduri de copaci, ogoare, livezi, parcuri și grădini. Este mai mic decât un sturz cântător cu lungimea 
corpului de 19-23 cm, anvergura aripilor de 33-35 cm și greutatea medie a corpului de 63 g. Partea superioară 
este gri-maronie, partea inferioară albă cu pete negre, colorația caracteristică fiind roșiatică pe flancuri și partea 
inferioară a aripii. Capul este dungat cu o sprânceană albă lungă, cioc negru cu baza neagră. Sexele sunt 
asemănătoare. Se hrănește cu nevertebrate primăvara și vara, iar iarna preferă fructele de pădure. 
Longevitatea în sălbăticie este de 2 ani. 
Aspecte comportamentale 
Cuibărește pe tot cuprinsul Europei de nord, iernând în vestul ,centrul și sudul Europei, nordul Africii și sud-
vestul Asiei. Migrația de toamnă începe in lunile august-septembrie și revine în luna februarie a anului 
următor. Se hrănește în timpul zilei în copaci și în arbuști sau la nivelul solului fugind sau sărind în izbucniri 
scurte. Formează stoluri mari în sezonul de iarnă. Reproducerea începe la vârsta de un an. Perechile 
monogame durează un singur sezon, în timpul căruia masculul cântă de pe un loc înalt pentru a stabili 
proprietatea terenului și a atrage o femelă. Femela construiește ulterior un cuib bombat în formă de cupă din 
crenguțe, iarbă, mușchi și noroi pe sol în vegetație deasă sau într-un tufiș. Cuibărește ocazional în colonii 
neregulate. 
Cuibăritul începe în lunile aprilie-mai. Femela clocește singură 4-7 ouă de 26x19 mm în dimensiune pentru 
12-13 zile. Ambii părinți se îngrijesc de pui până aceștia dezvoltă penaj la 10-15 zile de eclozare, apoi pentru 
încă 2 săptămâni. Perechile cresc 2 generații pe sezon. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Disponibilitatea hranei poate fi afectată de folosirea pesticidelor în zonele agricole și în grădini, precum și de 
dispariția gardurilor de arborilor ca rezultat al intensificării agriculturii duce la pierderea locurilor propice 
pentru cuibărit. Fermierii și grădinarii pot ajuta prin utilizarea redusă a chimicalelor pentru a asigura existența 
nevertebratelor capturate de mierle pentru a-și hrăni puii. 
Intensificarea metodelor agricole au ca efect deseori îndepărtarea gardurilor de copaci ce separă parcelele 
agricole – un important habitat al teritoriilor de iernare ale speciei. Suprautilizarea pesticidelor reduce 
disponibilitatea insectelor și poate dăuna speciei în unele zone de distribuție. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Turdus iliacus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Turdus merula 
 
Mierla 
Cod SPA: A283 
 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie comunăla noi în țară, fiind întâlnită într-o mare varietate de habitate, în principal păduri și grădini, 
dar întâlnită adesea și pe terenuri agricole, fânețe și zone urbane. Este un sturz de dimensiune medie cu o 
coadă lungă, ușor de recunoscut prin penajul uniform negru mat al masculului, ciocul galben-portocaliu deschis 
și inelul galben al ochiului. Ciocul se înnegrește iarna. Femelele au partea superioară neagră-maronie, piept 
punctat maroniu și un gât albicios. Lungimea corpului este de 23,5-29 cm, anvergura aripilor de 34-38 cm și 
greutatea medie de 100 g. Are o dietă omnivoră hrănindu-se cu insecte și râme în timpul sezonului de cuibărit 
și fructe de pădure în sezonul de toamnă și iarnă. Longevitatea în sălbăticie este de 3 ani. 
Aspecte comportamentale 
Cuibărește în aproape toată Europa. Populațiile din sudul și vestul Europei tind să fie sedentare, comparativ 
cu populațiile nordice care migrează spre sudul Europei sau chiar și până în nordul Africii în sezonul de iarnă. 
Migrația de toamnă începe din septembrie, păsările părăsind locurile de iernat în februarie-martie. Se 
hrănește în timpul zilei căutând prin stratul de frunze, ascultând solul pentru a prinde râmele sau umblând în 
copaci și tufișuri după fructe de pădure. Reproducerea începe la vârsta de un an. Masculii stabilesc un 
teritoriu în primul an, iar perechile monogame rămân împreună până când unul dintre parteneri moare. 
Înainte de împerechere masculul efectuează un dans nupțial, fugind pe sol în timp ceîși apleacă capul și 
deschide ciocul. Femela construiește un cuib în formă de cupă din iarbă și frunze în vegetația joasă într-un 
loc acoperit. 
4-5 ouă sunt depuse începând cu luna martie și sunt clocite doar de femelă pentru 12-14 zile. Dimensiunea 
medie a unui ou este de 29x21 mm. Ambii părinți hrănesc puii care dezvoltă penajul la 11-18 zile de la 
eclozare. Puii devin independenți 3 săptămâni mai târziu. Perechile pot crește 2-3 generații pe sezon. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
Disponibilitatea hranei poate fi afectată de folosirea pesticidelor în zonele agricole și în grădini, precum și de 
dispariția gardurilor de copaci ca rezultat al intensificării agriculturii duce la pierderea locurilor propice pentru 
cuibărit. Fermierii și grădinarii pot ajuta prin utilizarea redusă a chimicalelor pentru a asigura existența 
nevertebratelor capturate de mierle pentru a-și hrăni puii. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Turdus merula ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Turdus philomelos 
 
Sturzul cântător 
Cod SPA: A285 
 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Specia se întâlnește în orice habitat cu tufișuri și arbori alături de zone deschise pentru hrănire. Cuibărește în 
păduri, garduri de copaci, parcuri și grădini. Ceva mai mic decât o mierlă, lungimea corpului este de 21-24 cm, 
anvergura aripilor de 33-36 cm și greutatea corpului de 83 g. Se hrănește cu o varietate de nevertebrate, râme 
și melci în special, dar preferă și fructele moi și fructe de pădure toamna și iarna. Longevitatea în sălbăticie 
este de 3 ani. 
Aspecte comportamentale 
pecia cuibărește pe tot cuprinsul Europei. În Europa centrală populațile sunt sedentare, dar cele cu distribuție 
nordică migrează spre sudul Europei și nordul Africii pentru iernat, în special atunci când iernile sunt grele. 
Migrația de toamnă începe în august în zonele de distribuție nordică, iar majoritatea păsărilor se întorc în 
teritoriile de cuibărit în lunile aprilie-mai ale anului următor. Reproducerea începe la vârsta de un an. 
Monogamă și teritorială, în regiunile în care specia este sedentară, masculii cântă pentru a-și apăra teritoriul 
pe tot parcursul anului. Masculii migratori se întorc în teritoriile de cuibărit înaintea femelelor. Femela 
construiește un cuib curat din iarbă și crenguțe, cimentat cu noroi, în copaci sau vegetație deasă. 
Cuibăritul începe în lunile martie-iunie în funcție de distribuție. În Europa de est ouăle sunt depuse de obicei 
în luna aprilie. 3-5 ouă de 27x20 mm ăn dimensiune sunt clocite numai de femelă pentru 11-16 zile. După 
eclozare, ambii părinți se îngrijesc de pui, care părăsesc cuibul la 12-16 zile mai târziu, dar continuă să fie 
hrăniți de părinți pentru încă 3 săptămâni. Fiecare pereche poate avea 2-3 generații pe an. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Turdus philomelos ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Turdus pilaris 
 
Cocoșar 
Cod SPA: A284 
 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie larg întâlnită, frecventă într-o varietate mare de habitate, arealul său suprapunându-se cu cel 
de distribuție al speciilor de arbori de care rămâne strâns legat pentru cuibărire.  
Aspecte comportamentale 
Aleg de regulă să cuibărească în colonii mai mult sau mai puțin laxe, posibil ca o strategie de protecție 
împotriva răpitorilor. De regulă își face cuibul în arbori, tufișuri dense, stâncării, sau grămezi de crengi și 
cioate. 
Depune până la 6 ouăpe care le clocește 13-16 zile. 
Zborul este caracteristic: lent și direct, bătând de 5-6 ori din aripi, apoi își continuă traseul din inerție, pe 
distanță scurtă după care reia bătăile aripilor. 
Este o specie relativ gregară, adunându-se în stoluri mari în special spre toamnă. 
Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  
Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 
Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Turdus pilaris ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Turdus torquatus 
 
Mierla gulerată 
Cod SPA: A282 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie întâlnită în Româia în etajele altitudinale înalte, păduri de conifere, până în etajul jneapănului. 

Aspecte comportamentale 
Alege să cuibărească în tufișuri dense, stâncării, sau grămezi de crengi și cioate. 
Cuibul este o construcție spațioasă, formată din iarbă, tulpini de iarbă neagră (Calluna vulgaris), mușchi și frunziș 
amestecat la bază cu pământ, fără să fie netezit cu lut; este căptușit cu ierburi fine, uscate; cuibul este construit de 
ambele sexe. Femela depune o pontă din 4-5 ouă, începând de la sfârșitul lunii aprilie până la începutul lunii mai. 
Ouăle sunt fusiforme, netede, lucitoare, de culoare verde-albăstrui aprins, cu pete evidente maro-roșcat, violet-roșcat și 
gri-purpuriu, răspândite uniform pe suprafața oului, rareori masate la capătul lui rotund. Incubația durează 13-14 zile; 
clocesc ambele sexe o dată pe an, mai rar de două ori. Puii sunt nidicoli, sunt îngrijiți de ambii părinți; pe cap și spate ei 
au un puf bogat, iar pe partea inferioară a corpului el este sărăcăcios și lung; pe cap și spate culoarea pufului este 
maronie ca scorțișoara; gâtlejul este galben; umflătura marginală a ciocului este alb-gălbuie. Cântecul este compus din 
sunete "tec-tec-tec", care se repeta de 3-4 ori, la scurte intervale, uneori se încheie cu ciripit silențios. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  

Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 

Ameninţări 
Factorii limitativi sunt cei care țin managementul forestier şi  de folosirea insecticidelor şi a ierbicidelor.  
Categorii de impact: 110, 120, 151, 164, 165, 166, 167, 501, 400, 401, 410, 421, 490, 243, 700, 701, 702, 
703, 710. 
 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Turdus torquatus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Turdus viscivorus 
 
Sturzul de vâsc 
Cod SPA: A287 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie larg întâlnită, frecventă într-o varietate mare de habitate, arealul său suprapunându-se cu cel de 
distribuție al speciilor de arbori de care rămâne strâns legat pentru cuibărire. 

Aspecte comportamentale 
Prechile se poăstrează pe întreaga perioadă a anului, având de regulă teritorii de minimum 0.6 ha ce pot însă să 
ajungă până la 15 ha, în funcție de calitatea habitatelor, un factor limitator fiind pe lângă hrană, în mod particular 
locurile de cuibărire. 
De regulă cuiburile sunt lipide de trunchiul arborilor la locul de ramificație al unei ramuri principale (groase), însă pot 
uneori să utilizeze ca locuri de cuibărire și tufe, stâlpi, clădiri. Ponta constă din 3-5 ouă, ce sunt incubate aproximativ 2 
săptămâi în principal de către femelă. 
De regulă au două ponte pe an, mai puțin spre latitudini sau altitudini înalte unde păstrează o singură pontă. Media de 
viață este de regulă de 3-5 ani, reproducându-se începând cu anul următor de viață.  

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate (insecte, larve, gasteropode), dar și cu fruncte, muguri.  

Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în habitate mozaicate, pătrunzând ușor în mediile antropizate, parcuri , grădini, livezi. 

Ameninţări 
Specia este afectată de pierderea habitatului iar în ultima perioadă căzând viztimăsistemelor de protecție a livezilor, în 
special a plaselor anti-grindină/anti-păsări instalate. 

 
Perioade de maximă sensibilitate a speciei 
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Zonele de afectare potențială a speciei Turdus viscivorus ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Upupa epops 
 
Pupăza 
Cod SPA: A232 

  

 Alte referinţe bibliografice relevante: 
 

CRAMP S. (ED.) (1988): ,,The Birds 
of the Western Palearctic. 
Handbook of the Birds of 
Europe, the Middle East 
and North Africa.” vol. 5. 
Oxford Univ. Press, Oxford. 

MUNTEANU, D (2002): ,,Atlasul 
păsărilor clocitoare din 
România (ed a II-a).” 
Publicaţiile SOR. 

J ROLSTAD, B LØKEN, E ROLSTAD 

(2000): ,,Habitat selection 
as a hierarchical spatial 
process: the green 
woodpecker at the 
northern edge of its 
distribution range.” 
Oecologia, Volume 124, 
Issue 1, pp 116-129  

PAIN, D, PIENKOWSKI, M.W., (2002): 
,,Farming and Birds in 
Europe: Common 
Agricultural Policy and Its 
Implications for Bird 
Conservation.” Academic 
Press, London.  

SNOW, D. W. & PERRINS, C. M. 
(1998)” ,,The Birds of the 
Western Palearctic 
Concise Edition.” Oxford. 

TUCKER, G.M., HEATH, M.F., (1994)” 
,,Birds in Europe: Their 
Conservation Status.” 
Birdlife International, 
Cambridge, UK. 

 

Este o specie holoarctică, prezentă în Eurasia la sud de paralela 60o N și pe continentul African. Se află în 
declin în cea mai mare parte a Europei iar limita nordică prezintă tendințe de retragere spre sud. 
Ecologie 
Larg răspândită la deal și câmpie, unde preferă terenurile deschise și însorite cu vegetație lemnoasă 
dispersă. 
Aspecte comportamentale  
Pe teritoriul țării noastre este prezentă ca oaspete de vară în perioada martie-octombrie. Cuibărește mai ales 
în scorburi (local pe terenuri arile și fără copaci în malurile abrupte ale râurilor, stâncării, ziduri sau construcții, 
găuri în sol sau grămezi de pietre) unde depune 5-7 ouă în lunile aprilie-mai/iunie, perechiile de la câmpie 
având de obicei două ponte anual. Perioada de incubație durează 16-18 zile după care puii rămân în cuib 
încă 22-24 zile. 
Nişa trofică 
Se hrănește cu insecte pe care le prinde de pe sol sau din vegetația ierboasă, ocazional și alte nevertebrate 
de mici dimensiuni. 
Nişă spaţială 
Preferă luncile largi ale râurilor din zona de câmpie si deal. Prezentă local și în Carpați, dea lungul văilor sau 
în depresiuni. În terenuri deschise, însorite, cu vegetație lemnoasă sau liziere și rariști de păduri, pâlcuri de 
arbori, livezi bătrâne, viile din culturile tradiționale și chiar în parcuri de dimensiuni mari. 
Modelare nişă ecologică 
Zona de suprapunere a cerinţelor ecologice a speciei apare la nivelul habitatelor din zonele joase, în special 
în cadrul terenurilor mai deschise, liziere de pădure de foioase şi în imediata apropiere a acestora. 
Estimare populaţională 
Estimările pentru populaţia naţională se cifrează între 10.000 şi 25.000 de perechi (Munteanu, 2002). 
Din datele şi observaţiile existente, specia este una cuibăritoare în sit. 
Ameninţări 
Este o specie insectivoră asociată terenurilor deschise și lizierelor de păduri de foioase, din această 
persepectivă factorii limitativi sunt cei care ţin de managementul forestier și al pajiștilor.  
Categorii de impact: 110, 151, 165, 164, 167, 400, 401, 403, 710. 
Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
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Zonele de afectare potențială a speciei Upupa epops ca urmare a implementării proiectului  
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Fişa speciei 
Vanellus vanellus 
 
Nagâț 
Cod SPA: A142 
 
 
Alte referinte bibliografice relevante: 
BIBBY C.J., BURGESS N.D., HILL D.A., 

MUSTOE S.H.(2000):„Bird Census 
Techniques” – second edition, 
Academic Press, London, 302 p.; 

MUNTEANU D.(2009):„Păsări rare, 
vulnerabile şi periclitate în 
România”, Ed. Alma Mater, Clij-
Napoca, p. 34-37; 

***, (2004):„Birds in Europe: Population 
Estimates, Trends and 
Conservation Status”, BirdLife 
International, p 374; 

Munteanu D.(2012): ”Conspectul 
Sistematic Al Avifaunei Clocitoare 
Din România”:Ed. Alma Mater, Cluj-
Napoca 

 

Ecologie 
Este o specie larg răspândită pe tot cuprinsul Europei care deține 50% din populația cuibăritoare globală. Specia 
cuibărește în habitate deschise cu vegetație mică inclusiv pe terenuri agricole, turbării, lunci și zone umede. Iarna 
formează stoluri pe pășuni și terenuri arate.  

Aspecte comportamentale 
Majoritatea populației este migratoare, iernând în nordul Africii, nordul Indiei, Pakistan și unele regiuni din China. Atât 
diurn cât și nocturn în comportament, se hrănește pe timpul nopților cu lună plină pentru a evita furtul hranei de către 
pescăruși. Masculul efectuează un zbor de curtare peste teritoriu începând din luna februarie. Atinge maturiatatea 
sexuală la vârsta de un an. Cuibul este amplasat într-o adâncitură puțin adâncă, fiind căptușit cu vegetație. 

Nişă trofică 
Specie care se hrănește cu diverse nevertebrate ( insecte, viermi).  

Modelare nişă ecologică 
Specia este întâlnită în zone deschise cu vegetație mică, turbării, lunci și zone umede. 

Estimare populațională 
Totalul populației cuibăritoare a Europei este mare de 1.700.000-2.800.000 de perechi, dar a suferit un declin major în 
toată Europa, fiind considerată încă o specie vulnerabilă. 

Ameninţări 
Declinul masiv al populației cuibăritoare europene este cauzată de pierderea habitatelor propice ca rezultat al 
schimbărilor din practicile agricole. De exemplu, semănatul de toamnă al holdelor de grâu au dus la o vegetație care 
este prea înaltă pentru nagâți, iar pesticidele reduc disponibilitatea insectelor. Aceste probleme pot fi rezolvate prin 
măsuri agro-mediu care încurajează metodele agricole prietenoase cu mediul natural.  

Metode de nonitorizare 
Evaluarea populației se poate realiza relativ facil în baza observațiilor directe cu binoclul sau luneta 
ornitologică.  
Perioada de maximă sensibilitate 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

 

 
 

Zonele de afectare potențială a speciei Vanellus vanellus ca urmare a implementării proiectului  
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