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ANEXA II
Specii de faunã strict protejate

Mamifere

Liliecii. Descriere: Sunt mamifere care au capacitatea de a zbura cu ajutorul patagiumului. Corpul este în
general îndesat, gâtul scurt, gros, gurã largã. Membrele sunt subþiri, cu metacarpienele ºi degetele alungite
cu unghia transformatã în ghearã ca un cârlig. Picioarele posterioare au cinci degete cu gheare, cu care
liliecii se agaþã de diferite suporturi pentru repaus sau dormit. Urechile sunt foarte dezvoltate, iar dentiþia
este caracteristicã insectivorelor. Mod de viaþã: În general, activitatea lor este mai intensã seara sau noaptea.
Se adãpostesc în peºteri, pivniþe, acoperiºuri, poduri, scorburi, etc. Se hrãnesc în general cu insecte pe care
le prind în zbor. Rãspândire: La noi sunt citate 27 de specii de lilieci, toate acestea fiind strict protejate, cu
excepþia lui Pipistrellus pipistrellus, cea mai rãspânditã specie care se întâlneºte la noi. Consideraþi în
ansamblu, liliecii se întâlnesc în toatã þara, unele specii întâlnindu-se însã în foarte puþine locuri ºi în puþine
exemplare.

Citellus citellus (popândãu). Descriere: Este mare de pânã la 230 mm, la care se adaugã coada de 50-
80 mm. Corpul este alungit cu peri scurþi. Capul este relativ rotund, cu urechi mici. Picioarele anterioare cu
4 degete normale, cel gros fiind rudimentar, iar cele posterioare au 5 degete. Fruntea ºi creºtetul capului au
o culoare galben-roºcatã în amestec cu cafeniu. Vârful botului, mustãþile ºi unghiile sunt negre, iar buza
superioarã este adânc despicatã. Mod de viaþã: Îºi sapã galerii lungi de 30-40 (uneori 150) m, adânci de 80
cm pânã la 4-6 m, unde îºi adunã provizii pentru iarnã. Consumã hranã vegetalã, ºi foarte rar consumã ºi
hranã animalã. Prin septembrie octombrie intrã în hibernare. Rãspândire: La noi este specie de stepã
comunã în toatã þara, cu excepþia Transilvaniei. Nu se întâlneºte la altitudini mai mari de 300 m.

Citellus suslicus (popândãu pestriþ). Descriere: Este aproximativ la fel de mare ca specia precedentã,
dar pe blanã prezintã pete de culoare mai deschisã. Mod de viaþã: asemãnãtor cu al speciei precedente.
Rãspândire: La noi se întâlneºte mai ales în partea de nord a Moldovei, unde convieþuieºte cu specia
precedentã, având ºi un mod de viaþã asemãnãtor.

Cricetus cricetus (hârciog, cãþelul pãmântului). Descriere: Poate atinge
340 mm în lungime, la care se adaugã coada de 30-60 mm. Greutatea este de
400-600 g. Are picioare scurte, degete subþiri cu unghii scurte. Dorsal este
cafeniu-gãlbui, abdomenul este negru, iar obrajii sunt gãlbui-ruginii cu câte 3 pete
mai mult sau mai puþin gãlbui. Urechea este de culoare roºie-cafenie, la fel ca ºi
zona din jurul ochilor ºi baza cozii. Marginea urechii, buzele, picioarele ºi dunga
longitudinalã ce trece peste beregatã sunt albicioase. Coloraþia variazã destul de
mult, putând fi de la întunecatã pânã la deschisã complet. Mod de viaþã: Îºi sapã
galerii destul de adânci (pânã la 1 m sau mai mult) unde îºi amenajeazã încãperi

cu destinaþie bine stabilitã: pentru dormit, depozitat hrana, etc. Hiberneazã din octombrie pânã în martie.
Consumã în general cereale, fiind considerat dãunãtor al acestor culturi. Rãspândire: La noi se întâlneºte
mai mult în Muntenia, Transilvania ºi Moldova în regiunile de câmpie ºi stepã.

Mesocricetus newtoni (grivan, cãþel gulerat). Descriere: Este mare de pânã la 15 cm lungime, coada
având 10-15 mm, ºi este boantã la capãt, puþin pãroasã. Capul este mic ºi îndesat. Pe spate este cenuºiu-
galben-cafeniu, iar pe piept este negru, ca un guler. Abdomenul este galben-cenuºiu, pe laturile gâtului ºi
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pieptului având trei pete albe-gãlbui. Mod de viaþã: Este animal exclusiv de stepã, care îºi face galerii în
terenurile înþelenite, cu vegetaþie spontanã bogatã ºi nesupuse lucrãrilor agricole, atât la dealuri cât ºi la
câmpie. Este mai activ în primele ore ale serii ºi dimineaþa înainte de rãsãritul soarelui. Trãieºte izolat, în
galerii de pânã la 150 m adâncime. Poate avea pânã la 3 generaþii pe an. Trãieºte circa 2-3 ani, ºi este
exclusiv erbivor, nedãunãtor. Rãspândire: Este rãspândit doar în Dobrogea ºi o micã parte din estul
Bulgariei. La noi este rãspândit insular, cea mai mare parte a populaþiei gãsindu-se în judeþul Tulcea.

Sicista betulina (ºoarece sãritor de pãdure). Descriere: Este destul de mic având 60-80 mm. Coada
este mai lungã decât restul corpului, având 90-110 mm. Spatele este destul de uniform colorat, de la sur
deschis pânã la roºcat. Pe ºira spinãrii, de la ceafã pânã la baza cozii are o dungã întunecatã, aproape
neagrã, care se îngusteazã progresiv cãtre coadã. Mod de viaþã: Îºi face cuibul în trunchiuri putrede la
marginea pãdurilor de molid, rar în galerii. Se hrãneºte cu insecte, omizi ºi vegetale (lãstari de mesteacãn).
Hiberneazã din septembrie-octombrie pânã în aprilie-mai. Rãspândire: Este rãspândit mai ales în nord-estul
Europei. La noi este semnalat în Bucegi ºi Rarãu. Se întâlneºte foarte rar ºi numai în exemplare izolate.

Sicista subtilis (ºoarece sãritor de stepã). Descriere: Este ceva mai mic decât specia precedentã,
ajungând pânã la 75 mm, la care se adaugã coada de 70-90 mm. Pe spate este sur-gãlbui prezentând ºi
dunga întunecatã care se întinde de la ceafã pânã la baza cozii. Ventral este mai deschis, albicios. În general,
coloraþia variazã în funcþie de individ ºi de vârsta acestuia. Mod de viaþã: Trãieºte prin fâneþe ºi culturi de
lucernã. Sapã galerii, dar nu formeazã colonii. Se hrãneºte atât cu plante cât ºi cu omizi, larve, insecte, etc.
Are activitate crepuscularã ºi nocturnã. Rãspândire: La noi a fost semnalat în Transilvania ºi Dobrogea.

Canis lupus (lupul). Descriere: Este cel mai important reprezentant al familiei
Canidae de la noi. Este mai mare decât un câine, putând avea înãlþimea la greabãn
de 75-90 cm, ºi poate atinge în cazuri excepþionale o greutate de 60 kg (frecvent
40 kg). Culoarea blãnii diferã în funcþie de anotimp ºi de zona în care trãieºte.
Astfel, pe timpul verii blana lupului este mai roºcatã. Mod de viaþã: Lupul trãieºte în
haiticuri care prezintã o bunã organizare socialã, cu o ierarhie bine stabilitã. Iarna
se poate aduna în haite mai mari pentru procurarea hranei. Se hrãneºte în principal
cu ungulate (cãprioare, ciute, mistreþi, etc.), dar poate vâna ºi rozãtoare mici,
pãsãri, sau chiar insecte sau fructe. Are un deosebit de important rol în menþinerea
echilibrului ecologic prin selecþia naturalã pe care o realizeazã la nivelurile inferioare
ale piramidei trofice în vârful cãreia se aflã. Rãspândire: La noi se poate întâlni de

la ºes pânã la altitudini foarte înalte, mai frecvent în zona de munte. Înainte ca aceastã specie sã fie
protejatã, efectivele au fost diminuate drastic prin toate mijloacele de exterminare în masã (capcane, hoituri
otrãvite, capturarea puilor la bârlog, etc.). În prezent s-a ajuns totuºi la un efectiv relativ optim, care în
momentul de faþã numãrã cca. 2500 de exemplare.

Ursus arctos (ursul). Descriere: Este singurul reprezentant al familiei
Ursidae de la noi. Poate avea o lungime de cca. 240 cm (cap+trunchi),
iar coada are cca. 8 cm (fãrã pãrul din vârf). Greutatea este de 300-400
kg. Are corp masiv, gât scurt ºi gros, picioare puternice, cu gheare lungi
ºi puternice. Este un animal plantigrad (calcã pe toatã talpa). Blana este
creaþã, cu peri moi, având o culoare variabilã în funcþie de anotimp ºi
vârstã, de la cafeniu, cafeniu-galben, pânã la cafeniu-roºcat, cafeniu-
întunecat, aproape negru. Mod de viaþã: Trãieºte în pãduri mari ºi dese,
liniºtite. În general se fereºte de om, dar poate avea un comportament
imprevizibil. Este omnivor, consumând ghindã, jir, fructe de pãdure,



Ghidul Reþelei pentru Supravegherea Aplicãrii Convenþiei de la Berna în România

44

iarbã, etc., dar ºi cadavre neintrate în putrefacþie, oi, porci, peºti, etc. Rãspândire: La noi se întâlneºte de-a
lungul întregului lanþ carpatic, efectivul acestei specii fiind în prezent de aproximativ 5000 exemplare.

Mustela eversmannii (dihorul de stepã). Descriere: Are aspect caracteristic mustelidelor, având o
lungime de 35-38 cm, ºi o coadã de 12-16 cm. Este asemãnãtoare cu dihorul de casã dar are blana mai
deschisã la culoare, spatele fiind cafeniu-gãlbui, iar pieptul, picioarele ºi vârful cozii sunt negricioase. Sub
ochi prezintã o patã mai întunecatã. Mod de viaþã: Asemãnãtor celorlalte mustelide, însã este o specie care
trãieºte în zone de stepã. Rãspândire: la noi este semnalat doar rar în Dobrogea.

Mustela lutreola (nurca). Descriere: Este lungã de pânã la 54 cm sau mai mult, iar coada este de 13-17
cm. Greutatea este în general de 0,5-0,8 kg, în cazuri excepþionale atingând mai mult. Blana este brun-
închisã pe spate, ºi spre cenuºiu-închis pe abdomen. Pe gât are o patã micã albicioasã, iar buzele sunt albe.
Mod de viaþã: Biologia acestei specii nu este destul de bine studiatã pânã în prezent. Trãieºte pe lângã apele
de munte unde se hrãneºte cu peºti, broaºte, raci, rozãtoare sau pãsãri. Înoatã ºi se scufundã bine.
Rãspândire: În prezent se pare cã efectivele s-au diminuat, semnalându-se destul de rar pe lângã apele de
munte, fiind mult mai frecventã în Delta Dunãrii. Populaþia de nurcã sãlbaticã din Delta Dunãrii este
consideratã în prezent una dintre ultimele populaþii importante din Europa.

Lutra lutra (vidra). Descriere: Are 70-100 cm lungime la care se
adaugã coada de 35-40 cm ºi poate atinge o greutate de 6-15 kg.
Capul este mic, turtit, iar urechile sunt rotund, scurte, puþin ieºite
din blanã, acoperite cu un opercul membranos. Ochii sunt mici
aºezaþi aproape de colþurile gurii. Blana cu peri moi ºi mãtãsoºi de
culoare cafeniu-întunecatã spre vârf, ºi mai deschiºi spre bazã.
Spatele este cafeniu-întunecat ºi lucios, iar abdomenul ºi gâtul are
culoare cafeniu-deschisã sau sur-cafenie, cu irizaþii verzui pe gât ºi
laturile capului. Pe bãrbie, laturi ºi mijlocul buzei superioare are
câteva pete neregulate albicioase. Tinerii sunt mai mult suri-cafenii. Mod de viaþã: Trãieºte pe uscat ºi în
apã, având vizuini cu douã intrãri. Se hrãneºte cu peºti, broaºte, raci ºi mamifere mici acvatice. Rãspândire:
La noi se întâlneºte din regiunea de câmpie pânã în regiunea montanã lungul cursurilor de apã bogate în
peºte. Mai frecventã este în Delta Dunãrii.

Vormela peregusna (dihorul pãtat). Descriere: Are o lungime de 32-38 cm, coada de 15-28 cm,
stufoasã, cenuºie, ºi poate avea o greutate de 0,5-1,2 kg. Urechile sunt destul de mari ºi rotunjite la vârf, pe
margini fiind albe. Deasupra ochilor are o fâºie transversalã albã. Tot alb este ºi pe laturile gurii. Capul este
roºcat întunecat, iar abdomenul negricios. Pe spate are o serie de pete albicioase. Mod de viaþã: Este un
animal de stepã, ocolind terenurile arate. Se hrãneºte cu rozãtoare, pãsãri ºi ºopârle. Rãspândire: La noi a
fost semnalat în Dobrogea, fiind rar întâlnit pe vãile râurilor, pe lângã aºezãri omeneºti, grãdini sau
hambare.

Felis silvestris (pisica sãlbaticã). Descriere: Poate avea o
lungime de pânã la 72 cm, motanii putând avea chiar 98 cm.
Coada este lungã de pânã la 40 cm, iar greutatea este de 4-7 kg,
excepþional 10 kg. Seamãnã cu pisica domesticã, dar are coada de
grosime uniformã pânã la vârf, cu 6-7 dungi transversale, cu 3-4
inele incomplete, înguste ºi deschise la culoare, de la bazã cãtre
mijloc, urmate de 3 inele complete, mai late ºi negricioase, iar
vârful este închis la culoare. Blana este cu peri lungi, surã sau surã-
negricioasã, la femele mai gãlbuie. Pe frunte prezintã patru dungi
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negre neparalele, cele mijlocii prelungindu-se pe spate ºi formeazã dupã urechi o dungã de-a lungul ºirei
spinãrii ºi pe partea superioarã a cozii. Pe abdomen este gãlbuie cu câteva pete negre. Mod de viaþã:
Trãieºte în pãduri întinse, dese, unde are liniºte ºi îºi poate gãsi adãpost în scorburi de arbori, crãpãturi ale
stâncilor, peºteri, sau chiar vizuini de vulpe. Se hrãneºte cu vertebrate, de la ºoareci pânã la iezi de
cãprioare, viþei de cerb ºi pãsãri. Rãspândire: La noi este relativ comunã, întâlnindu-se în Carpaþi ºi
Subcarpaþi, pânã la ºes.

Monachus monachus (foca cu burtã albã). Este singura specie din familia Phocidae care a fost
semnalatã la noi. Are spate cafeniu-negricios ºi abdomenul alb-gãlbui. A fost semnalatã în puþine exemplare,
de regulã singuratice, la gurile Dunãrii. În Marea Neagrã a mai fost semnalatã în dreptul Capului Caliacra
(Bulgaria) ºi pe Lângã Insula ªerpilor (fosta URSS). Probabil cã astãzi este mult mai rar întâlnitã.

Delphinus delphis (delfinul). Descriere: Este una din cele douã specii de delfin care se pot întâlni în
Marea Neagrã. Are spatele sur-negricios cu reflexe verzui, laturi cenuºii, abdomen albicios. Botul este
potrivit de alungit, mandibula depãºeºte maxila, iar fruntea este puþin turtitã în partea anterioarã. Mod de
viaþã: Se hrãneºte cu crustacei ºi cefalopode. Urmãreºte cârdurile de sardele, hamsii ºi peºti zburãtori.
Trãieºte circa 30 de ani. Rãspândire: În prezent este din ce în ce mai rar întâlnit în Marea Neagrã.

Tursiops truncatus (tursio) (delfinul cu bot gros). Faþã de specia precedentã are botul evident turtit,
iar fãlcile de aproximativ aceeaºi lungime. Spatele ºi laturile corpului sunt negre, abdomenul având ºi o zonã
mai deschisã, cenuºiu alburie sau albã. Deasupra ochilor are o patã rotundã, cenuºie. Poate fi întâlnit în
Marea Neagrã, dar este mai rar decât specia precedentã.

Phocoena phocoena (porc de mare). Descriere: Este singurul
reprezentant al familiei Phocaenidae care poate fi întâlnit în Marea
Neagrã. Are corpul fusiform, uºor turtit lateral cãtre coadã. Pielea este
netedã, spatele cafeniu-negricios cu reflexe verzui sau violete, abdomenul
este alb ºi înotãtoarele negre. Mod de viaþã: Urmãreºte vapoarele pentru a
culege resturile de mâncare ºi consumã chiar peºti prinºi în plase. Este cel
mai jucãuº delfin, recunoscut prin tumbele pe care le face. Rãspândire:
Aceastã specie, la fel ca ºi celelalte douã specii precedente, au fost citate ca
aparþinând faunei României (Mãrii Negre), însã astãzi, din cauza degradãrii

continue a condiþiilor de viaþã din Marea Neagrã, sunt probabil mult mai rar întâlnite decât în trecut.

Pãsãri

Gavia sp. (fundacii). La noi se gãsesc 3 specii: Gavia artica (fundacul polar), Gavia stellata (fundacul cu
guºã roºie) ºi Gavia immer (fundacul mare). Sunt de mãrimea unei raþe sau mai mari. Cel mai adesea apar
în penaj de iarnã, cu spatele cenuºiu, gâtul ºi burta albe. În penaj de varã fundacul polar are capul cenuºiu-
deschis, spatele negru cu puncte albe ºi jumãtate de gât negru. Fundacul cu guºã roºie este mai mic ºi are pe
spate puncte albe mici, iar guºa este ruginie. Fundacul mare are un cioc puternic, capul este verde metalizat,
spatele negru cu pete albe mari. Sunt specii excelent scufundãtoare, numindu-se ºi cufundari. La noi apar
din toamnã pânã în primãvarã pe lacuri ºi râuri.

Podiceps auritus (corcodelul de iarnã). Este o pasãre de cca. 35 cm, întâlnitã frecvent în penaj de
iarnã: creºtetul ºi spatele sunt cenuºii iar gâtul ºi burta albe. Vara are douã “urechi” tipice aurii, gâtul fiind
roºcat. Se scufundã bine. Apare rar la noi, iarna, pe ape.
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Podiceps grisegena (corcodelul cu gât roºu). Este mai mare decât specia anterioarã. În penaj de
iarnã este cenuºiu cu gâtul mai deschis ºi obrazul alb. Vara are gâtul roºcat, obrazul alb, creºtetul negru ºi
spatele brun-cenuºiu. Este bun scufundãtor. La noi este oaspete de varã ºi cuibãreºte mai ales in sud-est pe
diverse bãlþi, dar este întâlnit ºi în Moldova, Transilvania ºi vestul þãrii.

Podiceps nigricollis (corcodelul cu gât negru). Este la fel de mare cât corcodelul de iarnã, iarna
având acelaºi penaj ca ºi acesta. Vara are gâtul negru ºi obrazul galben. Este un foarte bun scufundãtor. La
noi este oaspete de varã ºi cuibãreºte mai ales în Delta Dunãrii ºi în sud-estul þãrii.

Podiceps ruficollis (corcodelul mic). Este cel mai mic corcodel. Are talia unei mierle. Iarna are gâtul ºi
burta alburii. Vara este negricios cu obrazul roºcat. Se scufundã la orice pericol. La noi este oaspete de varã
ºi cuibãreºte destul de frecvent, prin bãlþi, mai ales în Delta Dunãrii.

Puffinus puffinus (furtunarul). Are 35 cm ºi seamãnã cu un pescãruº, spatele fiind negricios, iar burta
albã. Apare rar la noi, pe mare ºi în zona þãrmului.

Phalacrocorax pygmaeus (cormoranul mic). Are 50 cm, putându-se recunoaºte uºor în zbor, având o
formã de cruce. Este brun-negricios, coada fiind proporþional mai mare în raport cu corpul. Înoatã excelent.
La noi este oaspete de varã, întâlnindu-se rar iarna. Cuibãreºte frecvent doar în Delta Dunãrii, unde este ºi
cel mai important efectiv din populaþia europeanã.

Pelecanus sp. (pelicanii). Sunt pãsãri bine cunoscute, cu aspect inconfundabil. În România trãiesc douã
specii: Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) ºi Pelecanus crispus (pelicanul creþ). Ambele specii sunt
oaspeþi de varã care clocesc numai în Delta Dunãrii.

Ardea purpurea (stârcul roºu). Este mai mic decât barza, are gâtul foarte lung ºi subþire, coloritul fiind
brun-roºcat. În zbor þine gâtul strâns în formã de "S". Este oaspete de varã care cuibãreºte prin bãlþi cu
stufãrii întinse mai ales în Delta Dunãrii ºi mai rar în Transilvania.

Ardeola ralloides (stârcul galben). Are cca. 47 cm, este alb cu spatele ºi gâtul galbene pânã la brune.
Picioarele sunt verzui. Este oaspete de varã care cloceºte îndeosebi în Delta Dunãrii ºi sud-estul þãrii în
colonii mixte, unde pot exista sute de cuiburi.

Botaurus stellaris (buhaiul de baltã). Are 75 cm ºi pare greoi ºi îndesat. Culoarea generalã este brunã
cu pete mai închise pe spate. Caracteristic este faptul cã stã în stuf nemiºcat, cu gâtul în sus. Primãvara
sunetele pe care le produce sunt caracteristice: o aspiraþie urmatã de un ºuierat ca ºi cum ar sufla într-o
sticlã. Este oaspete de varã, iernând în numãr redus în þarã. Cuibãreºte mai ales în Delta Dunãrii, dar nu este
foarte frecvent.

Bubulcus (Ardeola) ibis (stârcul de cireadã). Este la fel de mare cât stârcul galben. Are un penaj
asemãnãtor, vara ciocul fiind galben-portocaliu ca ºi picioarele. Apare mai rar la noi, ºi mai ales acolo unde
pasc vacile.

Casmerodius albus (Egretta alba) (egreta mare).  Face parte din grupul stârcilor ºi are aproximativ
mãrimea unei berze, cu colorit alb, cioc galben dupã perioada de clocit. Zboarã ca ºi ceilalþi stârci, cu gâtul
strâns în formã de “S”. Este specie oaspete de varã ºi cuibãreºte mai frecvent doar în Delta Dunãrii (cca.
250-300 perechi).

Egretta garzetta (egreta micã). Poate atinge 60 cm. Seamãnã cu egreta mare dar ciocul este închis la
culoare tot timpul anului, iar picioarele sunt negre cu degetele galbene. Este tot o specie oaspete de varã ºi
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cloceºte în numãr mai mare decât egreta mare (cca. 1800-2000 perechi) în colonii mixte. Este mai
frecventã în Delta Dunãrii.

Ixobrychus minutus (stârcul pitic). Este o specie mai micã, de doar 35 cm. Masculul are spatele,
creºtetul ºi vârful aripilor negre, restul penajului fiind de culoare bej. Femela este ceva mai deschisã la
culoare. În România cuibãreºte în numãr mare, fiind larg rãspândit.

Nycticorax nycticorax (stârcul de noapte). Este de mãrimea egretei mici, adultul având spatele ºi
calota negre, aripile cenuºii iar gâtul ºi burta albe. Exemplarele tinere sunt brune cu pete albe pe spate. Ca
majoritatea stârcilor trãieºte în colonii, ºi este destul de larg rãspândit în România.

Ciconia sp. (berzele). La noi sunt întâlnite 2 specii: Ciconia ciconia (barza albã) ºi Ciconia nigra (barza
neagrã). Barza albã este mult mai cunoscutã ºi mai rãspânditã (cca. 6000 perechi) decât barza neagrã, care
are aproape toate pãrþile corpului negre, cu excepþia burþii care este albã. Ea trãieºte în pãduri liniºtite ºi
doar în pasaje se observã în numãr mai mare. Este o pasãre clocitoare rarã, întâlnitã mai ales în
Transilvania, efectivul fiind estimat la cca. 60-100 perechi.

Plegadis falcinellus (þigãnuºul). Are 60 cm ºi se recunoaºte uºor dupã ciocul curbat în jos ºi penajul
brun-negricios cu reflexe verzui. Este o specie oaspete de varã cu efectivul în scãdere, clocind în Delta
Dunãrii ºi în câteva puncte din estul þãrii.

Platalea leucorodia (lopãtarul). Este puþin mai mic decât barza. Penajul este alb, ºi are ciocul
caracteristic: lung ºi lãþit la vârf, ca o lopatã. Cuibãreºte în deltã ºi alte puncte din sud-est.

Phoenicopterus ruber (flamingul). Are cca. 135 cm. Se recunoaºte uºor dupã gâtul lung, ciocul mic ºi
curbat în jos, aripile roz. La noi apare foarte rar.

Anser erythropus (gârliþa micã). Are mãrime variabilã ºi se poate confunda uºor cu gârliþa mare de
care se deosebeºte prin: dimensiuni mai mici, pata albã din jurul ciocului mai extinsã ºi un cerc galben în
jurul ochilor. În România aceastã specie este oaspete de iarnã.

Branta leucopsis (gâsca cãlugãriþã). Are cca. 64 cm, spatele ºi aripile sunt cenuºii, gâtul negru, iar
obrajii albi-murdar. Burta este albã. În România se întâlneºte destul de rar.

Branta ruficollis (gâsca cu gât roºu). Are 55 cm mãrime ºi un penaj foarte frumos, gâtul ºi obrajii
fiind roºcaþi, spatele ºi aripile cenuºii-negricioase ºi burta neagrã. În România aceastã specie este oaspete de
iarnã, ºi se întâlneºte mai ales în Dobrogea (Delta Dunãrii).

Cygnus cygnus (lebãda de iarnã). Este o pasãre destul de mare, având pânã la 155 cm. Este albã cu
ciocul galben, la vârf negru. În România este oaspete de iarnã sau de pasaj, iarna întâlnindu-se în bãlþile ºi
Delta Dunãrii în grupuri mici.

Cygnus bewickii (lebãda micã). Seamãnã cu lebãda de iarnã de care se deosebeºte prin talia inferioarã
ºi galbenul de pe cioc mai restrâns. La noi apare doar în iernile foarte grele în Delta Dunãrii. sau la þãrmul
mãrii.

Marmonetta angustirostris (raþa porumbacã). Are 40 cm. Coloritul este specific, brun pe spate, cu
pete mai deschise, gâtul ºi burta fiind mai decolorate. În apropierea ochilor este mai închisã la culoare. La
noi apare foarte rar.
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Mergus albellus (ferestraºul mic). Are 40 cm. Masculul este în mare parte alb, exceptând zona
ochiului, spatele ºi câteva dungi ºi pete negre. Femela este brun-cenuºie cu obrazul alb. În România apare de
toamna pânã primãvara.

Oxyura leucocephala (raþa arãmie). Are 46 cm. Masculul este brun-arãmiu, cu gâtul negru ºi obraz
alb. Femela are obrazul mai murdar. Ciocul este albastru-deschis, iar coada este þinutã în sus. Este oaspete
de iarnã destul de rar semnalat, ºi extrem de rar ca oaspete de varã. Se întâlneºte doar în Delta Dunãrii, însã
efectivul este incert. Existã foarte puþine observaþii referitoare la cuibãritul acestei specii.

Tadorna tadorna (cãlifarul alb). Este mare de cca. 60 cm, ºi este una din raþele cele mai viu colorate
de la noi. Capul ºi o parte din gât sunt verzi-închis, urmate de o zonã albã, apoi un inel roºcat urmat din nou
de o zonã albã pânã la coadã. Aripile sunt albe cu brun, verde ºi roºcat. Ciocul este roºu. Este oaspete de
varã ºi cuibãreºte doar în partea de sud-est a þãrii, având efectivul în scãdere.

Tadorna feruginea (cãlifarul roºu). Este la fel de mare cât cãlifarul alb. Coloritul este în mare mãsurã
roºcat, în afarã de aripile care sunt albe cu brun ºi verde, iar capul de un bej-deschis. Este oaspete de varã
care cuibãreºte în numãr redus (5-10 perechi) doar în Complexul Razelm-Sinoie.

Vulturii. La noi pot fi întâlniþi: Neophron
percnopterus (vulturul hoitar), Gyps fulvus
(vulturul sur), Aegypius monachus (vulturul
negru), Gypaëtus barbatus (zãganul). Aceste
specii sunt rãpitoare de zi, având talia
cuprinsã între 60 cm ºi peste 250 cm. În
zbor se recunosc dupã aripile foarte mari,
cu penele din vârf rãsfirate. O altã caracteristicã este zborul în cercuri largi la mari înãlþimi. Din cele 4 specii
de la noi, doar hoitarul mai cloceºte în sud, în câteva perechi. Ceilalþi vulturi au dispãrut din avifauna
cuibãritoare a României.

Acvilele. În aceastã categorie intrã: Haliaëtus albicilla (codalbul), Aquila chrysaëtos (acvilã de munte),
Aquila pomarina (acvila þipãtoare micã), Aquila clanga (acvila þipãtoare mare), Aquila heliaca (acvila de
câmp), Hieraëtus pennatus (acvila micã) ºi alte specii care apar doar ocazional. Sunt pãsãri mai mici decât
vulturii. Se recunosc dupã zborul tipic de rãpitoare de zi. Au aripile mari ºi un colorit în genere brun.
Aproape toate cuibãresc la noi în diverse zone ale þãrii, pe stâncãrii (acvila de munte), în pãduri întinse
(majoritatea speciilor), arbori din Delta Dunãrii (codalbul).

Circaëtus gallicus (ºerparul). Are cca. 70 cm. Coloritul este brun-cenuºiu pe spate, ºi alb cu câteva
striaþii pe burtã. Vãzut în zbor apare un contrast evident între spatele închis ºi partea inferioarã deschisã. La
noi este oaspete de varã, clocind în diverse zone ale þãrii, însã lipsesc date despre cuibãritului în Muntenia.

Pernis apivorus (viesparul). Este mai mic decât ºerparul cu care se aseamãnã prin coloritul gri-brun al
spatelui. Partea inferioarã este mai închisã, cu burta brãzdatã de brun. Este oaspete de varã care cuibãreºte
mai ales în zona de dealuri.

Buteo sp. (ºorecarii). Sunt rãpitoare cu dimensiuni de peste 50 cm. Au un colorit brun pe spate, la unii
putând fi mai deschis. Au pe partea inferioarã a aripii doi “epoleþi” bruni sau o bandã mai închisã la culoare.
Cea mai rãspânditã specie este Buteo buteo (ºorecarul comun), care este o specie sedentarã larg rãspânditã
în România.
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Accipiter sp. (ulii). Au talia mai micã. Spatele este gri sau brun, iar burta albã cu striuri longitudinale sau
verticale. La noi se întâlnesc trei specii: Accipiter gentilis (uliul porumbar), Accipiter nisus (uliul pãsãrar) ºi
Accipiter brevipes (uliul cu picioare scurte). Primele douã sunt specii sedentare care cuibãresc în numãr
destul de mare la noi, mai ales în zona colinarã ºi mai ales în Transilvania. Ultima specie este oaspete de
varã cu un efectiv incert ºi rar semnalat în România, în ultimii ani lipsind ºi dovezile despre cuibãritul acestei
specii.

Milvus sp. (gãile). La noi pot fi întâlnite douã specii: Milvus milvus (gaia roºie) ºi Milvus migrans (gaia
neagrã). În general au mãrimi de peste 50 cm ºi prezintã un colorit brun sau roºcat. Gaia roºie are coada
roºcatã ºi bifurcatã. Ambele sunt specii oaspete de varã, având un efectiv ce a suferit un evident regres
numeric în ultimele decenii, astfel încât astãzi au ajuns sã fie foarte rare. Dintre aceste douã specii mai
frecvent întâlnitã este Milvus migrans, ce are un efectiv de pânã la 200 perechi, dar probabil mai mic. În
ultimii ani lipsesc ºi date despre cuibãritul acestor specii.

Pandion haliaëtus (uliganul pescar). Are dimensiuni de peste 50 cm. Spatele este brun, iar burta albã.
Apare toamna ºi primãvara în zona apelor unde se hrãneºte cu peºti. Capturarea peºtelui o face prin zbor la
punct fix, dupã care se aruncã în apã.

Circus sp. (hereþii). Sunt rãpitoare mai mari de 50 cm. Au un colorit brun sau cenuºiu, aripile fiind lungi
ºi ascuþite la vârf. Circus aeruginosus (heretele de stuf) este oaspete de varã ºi cuibãreºte în zona de câmpie
în stufãriºuri. Circus macrorus (heretele alb) ºi Circus pygargus (heretele sur) sunt specii oaspete de iarnã,
extrem de rar oaspete de varã. Au un efectiv incert ºi nu se dispune de date referitoare la cuibãritul acestor
specii în ultimii ani.

Falco sp. (ºoimii). Sunt rãpitoare de talie micã. Se caracterizeazã prin zboruri foarte rapide, zboruri pe
loc ºi picaje. Coloritul spatelui este în general brun sau cenuºiu, parte inferioarã fiind mai deschisã. Se pot
întâlni: Falco naumanni (vânturelul mic), Falco tinnunculus (vânturelul roºu), Falco vespertinus (vânturelul
de searã), Falco subbuteo (ºoimul rândunelelor), Falco cherrug (ºoimul dunãrean) ºi Falco peregrinus
(ºoimul cãlãtor). Primele patru specii sunt oaspete de varã ºi au un efectiv mai mare, iar ultimele douã sunt
specii sedentare dar destul de rar întâlnite în România, unde efectivele s-au redus mult în ultimele decenii.

Fam. Gruidae (cocorii). La noi pot fi întâlnite douã specii: Grus grus (cocorul
mare) ºi Anthropoides virgo (cocorul mic). Sunt pãsãri care au între 75 ºi 130 cm
ºi care þin gâtul întins în timpul zborului. Coloritul în mare parte este gri, iar în
zona ochilor ambele specii prezintã obraji albi. Cocorul mare are coada mai
umflatã în repaus. Cocorul mic apare foarte rar la noi, în pasajul de primãvarã ºi
toamnã, la fel ca ºi cocorul mare.

Crex crex (cristelul de câmp). Este de mãrimea unei mierle, având spatele
pãtat, aripile roºcate (caracter vizibil în zbor), ºi gâtul cenuºiu. La începutul verii, mai ales noaptea, îl
trãdeazã cântecul caracteristic bisilabic. La noi este o specie oaspete de varã sau de pasaj care cuibãreºte
prin ierburi umede dar ºi în diverse culturi (ogoare sau vii). Efectivul a înregistrat o scãdere în ultimii ani.

Porzana sp. (cresteþii). Au în jur de 20 cm. Sunt pãsãri mai robuste, au coada scurtã ºi o þin în sus.
Masculii au spatele brun, pãtat, iar burta gri-albãstruie cu striuri albe ºi negre. Picioarele sunt verzui sau
galbene. Femelele ºi tinerii au un colorit mai ºters. Trãiesc prin vegetaþia de baltã, fiind greu de observat. La
noi se întâlnesc trei specii: Porzana porzana (cresteþ pestriþ), Porzana pusilla (cresteþ mic) ºi Porzana parva
(cresteþ cenuºiu). Toate sunt specii oaspete de varã, Porzana pusilla având efectivul cel mai redus, lipsind ºi
date mai recente despre aceastã specie.
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Otis tarda (dropia). Este o specie de talie mare, pânã la 100 cm sau mai
mult. Masculul este mai mare decât femela, putând avea aripa de 650 mm.
Are un aspect caracteristic care o face de neconfundat, având spatele
bruniu-gãlbui-roºcat, cu dungi transversale negre ºi burta de culoare alb-
murdar sau alb-gãlbui. La noi este specie sedentarã, cu un efectiv incert,
care a suferit o scãdere catastrofalã în ultimele decenii. Se pare cã
populaþiile din Dobrogea ºi Bãrãgan s-au stins.

Otis tetrax (spârcaciul). Este mult mai mic decât dropia, având gâtul
negru, iar de la urechi coboarã spre gât un guler alb încruciºat. La noi

poate fi observatã foarte rar ca specie de pasaj.

Arenaria interpres (scormonitorul de prundiº, pietrarul). Este cam de mãrimea unei mierle. Apare
mai ales în penaj de iarnã, când spatele este brun, la fel ca pieptul. Burta este albã, iar picioarele roºii-
portocalii. În zbor aripile apar negru cu alb. La noi este specie de pasaj (toamna ºi primãvara). Preferã
þãrmurile ºi zonele mâloase.

Charadrius sp. (prundãraºii). Dintre speciile strict protejate de Convenþia de la Berna, la noi pot fi
întâlnite urmãtoarele specii: Charadrius alexandrinus (prundãraºul de sãrãturã), Charadrius dubius
(prundãraºul gulerat mic), Charadrius hiaticula (prundãraºul gulerat mare) ºi Eudromias morinellus
(prundãraºul de munte). Sunt pãsãri mici (în jur de 20 cm), cu spate brun ºi burtã albã, care merg foarte
repede. Trei dintre ei au guler negru continuu sau întrerupt. Prundãraºul de munte are o patã întinsã roºcatã
pe burtã ºi spatele cenuºiu. Sunt pãsãri de lac sau râu cu excepþia prundãraºului de munte care cloceºte în
zona montanã. Prundãraºul gulerat mare este specie de pasaj ºi se întâlneºte destul de rar, restul fiind specii
oaspete de varã.

Hoplopterus spinosus (nagâþul sudic). Este mare de cca. 30 cm, are aripile brune cu negru, burta ºi
creºtetul negre, picioare lungi ºi obrazul alb. La noi apare foarte rar.

Calidris sp. (fugacii). Sunt pãsãri de talie micã, între 14-20 cm. De obicei stau în grupuri. Au un zbor
rapid ºi merg repede. La noi apar mai ales în penaj de iarnã: spatele gri, burta albã, uneori cu pete mici.
Ciocul este în general lung. Fiind specii de pasaj, sosesc primãvara ºi toamna in zone mocirloase, þãrmuri,
unde îºi cautã neîncetat hrana.

Gallinago media (becaþina mare). Are aproape 30 cm. Seamãnã cu becaþina comunã însã este puþin
mai mare, are burta în întregime striatã ºi zboarã drept, fãrã zgomot. Ciocul este foarte lung, pe cap având
câteva dungi negre ºi crem. Apare în pasaj, prin bãlþi ºi smârcuri, mai ales în Delta Dunãrii.

Limicola falcinellus (prundaºul de nãmol). Este puþin mai mare decât o vrabie. Seamãnã cu fugacii,
având un colorit mai închis pe spate. Ciocul la vârf este uºor curbat în jos. În România apare primãvara ºi
toamna, prin aceleaºi zone ca ºi fugacii.

Numenius tenuirostris (culicul cu cioc subþire). Are 40 cm ºi se aseamãnã cu alte douã specii de
culici, având penajul brun pe spate ºi ciocul curbat în jos. Are gâtul fiind fin pãtat, iar burta este albã cu pete
în formã de inimã. La noi este specie de pasaj rarã, care poate fi observatã primãvara pe litoral ºi lagune, iar
toamna pe malurile Dunãrii ºi a lacurilor înconjurate de pãºuni.

Tringa sp. (fluierarii). Au cu puþin peste 20 cm. Au spatele brun sau cenuºiu, iar burta albã. Picioarele
sunt galben-verzui, relativ lungi. Toate cele 5 specii menþionate în anexa II a Convenþiei de la Berna se pot



Ghidul Reþelei pentru Supravegherea Aplicãrii Convenþiei de la Berna în România

51

întâlni în România. Este vorba despre Tringa cinerea (fluierar de mal), Tringa glareola (fluierar de mlaºtinã),
Tringa ochropus (fluierar de zãvoi), Tringa hypoleucos (fluierar de munte) ºi Tringa stagnatilis (fluierar de
lac). Primele trei specii sunt de pasaj, dar care mai pot rãmâne uneori la noi ºi pe timpul verii. Fluierarul de
lac este specie oaspete de varã, care cloceºte în lagunele marine, ºi mai rar în interiorul þãrii. În ultimii ani
nu mai existã dovezi ale cuibãritului acestei specii în România. În general, sunt specii care preferã locurile
mocirloase, þãrmurile, etc.

Recurvirostra avosetta (ciocîntorsul). Are cca. 43 cm ºi se recunoaºte imediat dupã ciocul lung curbat
în sus. Este mai mult alb, având negru pe cap ºi la aripi. Cuibãreºte în colonii mici mai ales în sud-estul þãrii,
populaþia având densitatea maximã în partea sudicã a complexului Razelm-Sinoie. Preferã porþiunile
mâloase ºi þãrmurile.

Himantopus himantopus (piciorongul). Are 38 cm, recunoscându-se repede dupã picioarele foarte
lungi, roþii închis sau roz. Coloritul general este alb cu aripile negre. Ciocul negru este drept ºi subþire. La
noi este oaspete de varã care cuibãreºte în colonii mici, de preferinþã în locuri sãrãturate. Se întâlneºte cam
în aceleaºi locuri ca ºi ciocîntorsul.

Phalaropus sp. (notatiþele). Au sub 20 cm. La noi apar în penaj de iarnã cu spatele gri-albãstrui, o patã
neagrã în jurul ochilor, ciocul subþire ºi drept. Exemplarele tinere au spatele brun-negricios, aceeaºi patã la
ochi ºi burta albã. Înoatã bine ºi au obiceiul de a se roti în apã. Îºi ciugulesc hrana de la suprafaþã cu miºcãri
rapide. La noi apar în pasaj, aproape de þãrmul mãrii dar ºi în alte regiuni.

Burhinus oedicnemus (pasãrea ogorului). Are cca. 40 cm. Este brunã cu aripile parþial negre, iar
picioarele sunt galbene. Are un cap mai deosebit, cu ochii foarte mari. La noi este oaspete de varã care
cuibãreºte mai ales în Dobrogea, în zone de stepã, nisipuri, etc. Este o specie destul de rarã cu efectivul în
scãdere.

Glareola sp. (ciovlicile). Sunt mari de cca. 25 cm, au spatele brun - gri, burta albã, iar guºa galbenã.
Coada este bifurcatã ca la rândunicã. La noi sunt 2 specii: Glareola pratincola (ciovlica ruginie) ºi Glareola
nordmanni (ciovlica negrie). Ambele sunt specii oaspete de varã care clocesc mai ales în stepele din
Dobrogea. Ciovlica negrie este o specie foarte rarã în România.

Chlidonias sp. (chirighiþele). Sunt rude cu pescãruºii ºi au 25 cm. Toate trei speciile menþionate se
întâlnesc în avifauna României: Chlidonias hybrida (chirighiþa cu obraji albi), Chlidonias leucopterus
(chirighiþa cu aripi albe) ºi Chlidonias niger (chirighiþa neagrã). Vara se deosebesc uºor între ele: ultimele
douã au burta neagrã, aripile pe spate albicioase, iar prima are burta negricioasã, creºtetul negru ºi obrazul
alb. Iarna se aseamãnã între ele, toate fiind gri cu burta albã ºi cu negru în zona ochilor. Toate sunt specii
oaspete de varã care clocesc la noi mai ales în bãlþi. întâlnindu-se mai des în Delta Dunãrii ºi mai puþin în
restul þãrii.

Gelochelidon nilotica (pescãriþa râzãtoare). Are 38 cm, este albã cu creºtetul negru ºi are ciocul negru,
puternic. La noi este specie oaspete de varã care cuibãreºte în colonii mari mai ales în zona Razelm-Sinoie.

Hydroprogne caspia (pescãriþa mare). Are peste 50 cm ºi seamãnã cu specia anterioarã, dar are
ciocul roºu ºi mai mare. La noi este specie oaspete de varã, de pasaj ºi uneori sedentarã. E posibil sã
cloceascã în Delta Dunãrii.

Larus genei (pescãruºul roz). Este mare de 40 cm, seamãnã cu un pescãruº obiºnuit, având ciocul de
culoare roºu - cãrãmiziu ºi picioarele galbene - portocalii. La noi este o specie posibil clocitoare.
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Larus melanocephalus (pescãruºul cu cap negru). Are cca. 38 cm. În penaj de varã capul este
negru, iar în rest are un colorit clasic de pescãruº: aripile ºi spatele gri, burta albã. La vârful aripii poate avea
puþin negru. Ciocul ºi picioarele sunt roºii - cãrãmizii. Iarna ºi tinerii au doar zona ochiului neagrã. La noi
este oaspete de varã care cuibãreºte ocazional ºi în numãr redus în România.

Larus minutus (pescãruºul mic). Are mãrimea sub 30 cm, fiind un fel de pescãruº cu cap negru în
miniaturã. Pe lângã talie, se mai deosebeºte de acesta prin partea inferioarã a aripii care este neagrã. Tinerii
au pe aripã niºte dungi negre. La noi este specie oaspete de varã sau de pasaj, întâlnindu-se mai rar iarna.
Cuibãreºte în colonii de câteva perechi sau în coloniile speciei Larus ridibundus (pescãruº râzãtor).

Larus sabini (pescãruºul cu coada scobitã). Are 33 cm. Dupã cum spune ºi numele, are coada uºor
bifurcatã. Vara, adultul are capul parþial negru, iarna negrul apãrând numai în zona ochiului. Caracteristice
sunt ºi aripile: gri în porþiunea spatelui, apoi alb, vârful fiind negru. Tinerii au în locul griului un brun auriu,
capul fiind ºi el parþial brun. La noi apare foarte rar.

Sterna albifrons (chira micã). Este de mãrimea unei mierle. Adultul are ciocul galben cu vârful negru,
creºtetul negru ºi fruntea albã. Restul penajului are caracterele unui pescãruº. Tinerii au ciocul negru ºi
aripile puþin mai închise. La noi este oaspete de varã care cuibãreºte în colonii mici mai ales pe litoral.

Sterna hirundo (chira de baltã). Are talia evident mai mare decât chira
micã. Ciocul este roºu cu vârful negru, picioarele fiind tot roºii. Juvenilii au
aripile puþin mai închise, fruntea lor fiind albã. La noi este oaspete de varã
care cuibãreºte pe lângã apele curgãtoare ºi stãtãtoare interioare ºi la þãrmul
mãrii, dar mai ales în zona de câmpie.

Sterna sandvicensis (chira de mare). Are 40 cm ºi seamãnã cu
pescãriþa râzãtoare de care se deosebeºte prin ciocul mai lung ºi mai subþire,
cu vârful negru. La noi este oaspete de varã, întâlnindu-se mai ales pe litoral

ºi în lagune, mai rar pe bãlþile din Delta Dunãrii, unde ºi cloceºte.

Syrrhaptes paradoxus (hulub de stepã). Are cca. 38 cm. Seamãnã cu o potârniche, având o culoare
brunã cu striuri negre pe spate, iar pe burtã are o patã mare neagrã. Coada este lungã. La noi apare foarte
rar, ca specie de invazie, menþionatã în 1859, 1863, 1888, 1889 ºi 1908, putând apare ºi în prezent.

Ord. Strigiformes (pãsãrile rãpitoare de noapte). În România
sunt întâlnite 11 specii: Bubo bubo (bufniþã), Otus scops (ciuº), Asio
otus (ciuf de pãdure), Asio flammeus (ciuf de câmp), Aegolius funereus
(minuniþã), Athene noctua (cucuvea), Glaucidium passerinum (ciuvicã),
Surnia ulula (huhurez porumbac), Strix uralensis (huhurez mare), Strix
aluco (huhurez mic), Tyto alba (strigã). Sunt binecunoscute datoritã
aspectului inconfundabil. Au talia variabilã, de la 18-20 cm (ciuº) pânã la
69 cm (bufniþã). Picioarele sunt acoperite cu pene pânã la degete, sau
chiar peste acestea. Unele specii au "urechi" caracteristice, altele nu. Au capul mare, foarte mobil, putându-
se roti cu 270°, ochii mari îndreptaþi înainte, gâtul scurt. În jurul ochilor au un "vãl" din pene dispuse radiar
ºi mai închise la culoare. În general au culoare brunã sau gri, cu pete sau striuri. Duc o viaþã nocturnã,
hrãnindu-se cu animale mici, în special rozãtoare, dar ºi cu pãsãrele. Sunt rãspândite în toatã þara, cuibãrind
în pãduri, poduri de case, stâncãrii, etc.
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Caprimulgus europaeus (caprimulgul). Are cca. 30 cm. Coloritul este brun-gri cu diverse striaþii. Are
aripile ºi coada lungi. Prinde insecte seara ºi noaptea. Poate zbura ºi pe loc. Este greu de observat ziua
datoritã faptului cã stã lipit de o ramurã sau de pãmânt. La noi este oaspete de varã care cuibãreºte prin
poieni sau pãduri.

Apus melba (drepneaua mare). Este mare de pânã la 23 cm ºi se aseamãnã cu rândunica. Are coada
uºor bifurcatã iar aripile sunt lungi ºi ascuþite. În zbor, aripile sunt în formã de secerã. Are culoare brunã, cu
excepþia burþii ºi a guºii care sunt albe. La noi este oaspete de varã care cuibãreºte în chei ºi zone stâncoase.

Alcedo atthis (pescãruºul albastru).  Este una dintre cele mai frumoase ºi
mai viu colorate pãsãri de la noi. Este mare de pânã la 20 cm, având creºtetul,
aripile ºi spatele de culoare verde-albãstruie cu reflexe metalice, burta fiind roºcat-
portocalie. Ciocul este lung ºi puternic, prinzând peºti plonjând de pe o ramurã.
La noi este o specie sedentarã, larg rãspânditã în lungul râurilor. Cuibãreºte în
malurile râurilor, unde îºi sapã o galerie la capãtul cãreia depune ouãle direct pe
sol.

Merops apiaster (prigoria). Ca ºi pescãruºul albastru, prigoria este una dintre
cele mai frumoase ºi mai colorate specii din România. Are cca. 30 cm, are
creºtetul, o parte din spate ºi din aripi brun-roºcate, o parte din spate ºi guºa
galbene, iar burta albastrã. Ciocul este lung ºi uºor curbat în jos. Coada se
prelungeºte cu douã pene mai lungi. Prigoriile trãiesc în colonii de zeci de perechi,
sãpându-ºi galerii în malurile lutoase. La noi este oaspete de varã mai frecventã în
regiuni de câmpie ºi deal.

Coracias garrulus (dumbrãveanca). Este cam de mãrimea prigoriei (cca. 30 cm). Capul ºi burta sunt
albãstrui, spatele ºi o parte din aripi brune. Ciocul este negru, puternic. Pe partea inferioarã a aripii, vârful
penelor (remigelor) este albastru-violet. La noi este oaspete de varã care se întâlneºte mai ales în zona de
câmpie. În ultimii ani efectivele au înregistrat o scãdere simþitoare.

Upupa epops (pupãza). Este cam de mãrimea unui porumbel ºi se
recunoaºte uºor dupã penele lungi de pe cap, pe care le poate desface sau
strânge. Pe spate ºi aripi este dungatã alb cu negru. Ciocul este lung ºi uºor
curbat în jos. La noi este oaspete de varã, întâlnindu-se în toatã þara, pe alocuri
fiind chiar frecventã.

Fam. Picidae (ciocãnitorile). Cele mai cunoscute specii sunt ciocãnitorile
pestriþe: Dendrocopos major (ciocãnitoarea pestriþã mare), Dendrocopos
medius (ciocãnitoarea de stejar), Dendrocopos leucotos (ciocãnitoarea cu

spate alb), Dendrocopos syriacus (ciocãnitoarea de grãdinã), Dendrocopos minor (ciocãnitoarea micã). Pe
lângã acestea se mai pot întâlni Picus viridis (ghionoaia verde) ºi Picus canus (ghionoaia surã), ambele
specii având culoarea verde, Dryocopus martius (ciocãnitoarea neagrã) care are culoare neagrã, masculul
având ºi creºtetul roºu, Picoides tridactylus (ciocãnitoarea de munte) ºi Jynx torquilla (capîntortura).
Acestea au talie variabilã, de la mãrimea unei vrãbii pânã la cca. 45 cm cât are ciocãnitoarea negarã, care
este ºi cea mai mare ciocãnitoare de la noi. Sunt specii sedentare, cu excepþia capîntorturii care este
oaspete de varã. În general sunt specii larg sau foarte larg rãspândite, toate cuibãrind în scorburi.

Fam. Alaudidae (ciocârliile). Dintre speciile strict protejate de Convenþia de la Berna, la noi pot fi
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întâlnite: Calandrella brachydactyla (ciocârlia de stol), Eremophila alpestris (ciocârlia urecheatã),
Melanocorypha calandra (ciocârlia de Bãrãgan), Melanocorypha leucoptera (ciocârlia de iarnã) ºi
Melanocorypha yeltoniensis (ciocârlia neagrã). Sunt pãsãri puþin mai mari decât o vrabie, în general având
un colorit modest: spatele ºi aripile brune, burta albã cu pete. Unele dintre aceste specii au penajul mai
deosebit, astfel: ciocârlia neagrã este în întregime neagrã, cu puþin alb sub formã de striuri pe spate
(masculul), ciocârlia urecheatã (masculul) are douã smocuri de pene mici, pe cap, semãnând cu douã corniþe
negre. Calandrella brachydactyla este oaspete de varã ºi cuibãreºte mai ales în Dobrogea. Eremophila
alpestris este oaspete de oaspete de varã sau de iarnã, ºi cuibãreºte în numãr redus ºi în puþine locuri de pe
pajiºtile alpine ale Carpaþilor Meridionali. Melanocorypha calandra este specie sedentarã, iar
Melanocorypha leucoptera ºi Melanocorypha yeltoniensis sunt specii oaspete de iarnã, toate întâlnindu-se
în câmpiile din sud-estul þãrii

Fam. Hirundinidae (rândunicile).  La noi se pot întâlni urmãtoarele specii: Hirundo rustica (rândunica),
Hirundo daurica (rândunica roºcatã), Delichon urbica (lãstun de casã), Riparia riparia (lãstun de mal) ºi
Ptyonoprogne rupestris (lãstun de stâncã). Cea mai cunoscutã specie este rândunica, care are penajul
dorsal negru strãlucitor cu luciu vânãt, fruntea ºi beregata cafenii roºiatice ºi coada evident  bifurcatã.
Celelalte specii seamãnã cu aceasta, dar le deosebeºte coloritul brun, burta albã sau coada care nu este atât
de bifurcatã. Rândunica ºi lãstunul de casã trãiesc în sate ºi oraºe, celelalte specii preferând zonele stâncoase
sau malurile abrupte ale râurilor. Toate speciile sunt oaspete de varã, cele mai frecvent întâlnite fiind
rândunica ºi lãstunul de casã care se pot întâlni în toatã þara. Ceva mai puþin rãspândit este lãstunul de mal,
ºi rar întâlnite sunt rândunica roºcatã (doar în câteva locuri din sudul þãrii) ºi lãstunul de stâncã, specie relativ
recent pãtrunsã în România, cuibãrind doar în pereþii câtorva chei din Carpaþii Meridionali.

Fam. Motacillidae (codobaturile ºi fâsele).  Principalele specii întâlnite la noi sunt: Anthus campestris
(fâsa de câmp), Anthus trivialis (fâsa de pãdure), Anthus pratensis (fâsa de luncã), Anthus spinoletta (fâsa
de luncã), Anthus cervinus (fâsa roºiaticã), Motacilla alba (codobatura), Motacilla flava (codobatura
galbenã), Motacilla flava feldegg (codobatura cu cap negru), Motacilla cinerea (codobatura de munte). În
general au mãrimea unei vrãbii. Fâsele au spatele brun sau gri-pãtat ºi burta albicioasã, parþial pãtatã. Cea
mai comunã codobaturã este Motacilla alba, care are o parte din cap ºi burta albe, guºa ºi creºtetul negre ºi
spatele cenuºiu. Celelalte specii au burta de o culoare galben intens sau galben-cenuºiu. Caracteristicã
pentru codobaturi este coada lungã pe care o miºcã ritmic în sus ºi în jos. Toate speciile, cu excepþia fâsei
roºiatice care este specie de pasaj, sunt oaspete de varã. Sunt specii insectivore care se întâlnesc în diverse
medii: fâsa de câmp doar în regiuni de câmpie, fâsa de pãdure în pãdurile de foioase, fâsa de munte pe
pajiºtile alpine ºi golurile montane din Carpaþi. Codobaturile au o rãspândire mult mai largã, Motacilla alba
fiind omniprezentã.

Fam. Laniidae (sfrânciocii).  Speciile importante care se întâlnesc la noi sunt: Lanius collurio (sfrânciocul
roºiatic), Lanius minor (sfrânciocul cu frunte neagrã), Lanius senator (sfrânciocul cu cap roºu) ºi Lanius
excubitor (sfrânciocul mare). Au între 18-24 cm. L. minor ºi L. excubitor au spatele gri, coada ºi aripile
parþial negre, o bandã neagrã peste ochi ºi / sau peste frunte. L. colurio are capul ºi târtiþa gri, spatele ºi
aripile brune, o bandã peste ochi ºi coada negre. L. senator are creºtetul roºcat ºi târtiþa albã. Toate speciile
au burta albã cu nuanþe gãlbui sau roºcate. Sunt pãsãri insectivore rãpitoare, care se hrãnesc cu insecte, dar
se pot hrãni ºi cu rozãtoare sau chiar pãsãrele. Caracteristic le este obiceiul de a înfige prada în þepi. Trãiesc
în zone deschise, cu mãrãciniºuri, unde ºi clocesc. Primele trei specii sunt oaspete de varã, iar ultima este
sedentarã sau oaspete de iarnã. Se pot întâlni relativ frecvent în toatã þara, L. colurio fiind omniprezentã.
Specie mai rarã în România este L. senator, care se poate întâlni doar în numãr redus în Dobrogea.
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Bombycilla garrulus (mãtãsarul). Are cca. 20 cm. Este o pasãre robustã,
având un colorit brun-roºcat, cu guºa neagrã ca ºi o parte din aripã. Adultul are
puþin galben pe aripã. Îi este caracteristic moþul de pe cap, care stã aplecat spre
spate. La noi apare iarna, însã nu în mod regulat.

Cinclus cinclus (mierla de apã). Are cca. 17 cm. Adultul este brun întunecat
cu guºa ºi pieptul albe. Tinerii au culoarea gri. Se hrãneºte cu viermi, insecte,
melci, larve acvatice sau puiet de peºte. Zboarã repede, obiºnuieºte sã stea pe
pietrele din apã, plonjeazã în apa ºi înoatã bine. Este o pasãre tipicã de râuri de
munte, întâlnindu-se totdeauna aproape de cursul apei. Este specie sedentarã
destul de larg rãspânditã în þarã pe lângã râurile de munte.

Troglodytes troglodytes (ochiul boului). Este una dintre cele mai mici
pãsãri de la noi, având doar 10 cm. Spatele este brun ºi burta alb-cenuºie. Are
o coadã scurtã pe care o þine în sus. Se strecoarã cu abilitate prin hãþiºuri,
gropi, etc. Este oaspete de varã care cuibãreºte prin pãduri de câmpie ºi de
munte, unde este frecvent ºi larg rãspânditã.

Fam. Prunellidae (brumãriþele).  La noi se întâlnesc douã specii: Prunella
modularis (brumãriþa de pãdure) ºi Prunella collaris (brumãriþa de stâncã). Au

mãrimea unei vrãbii, cum de altfel ºi penajul este asemãnãtor cu cel al vrabiei. Brumãriþa de stâncã este
puþin mai mare ºi are guºa albã cu striuri negre. Se hrãnesc cu seminþe, viermi ºi melciºori. Brumãriþa de
pãdure este oaspete de varã ce poate fi întâlnitã în pãdurile din regiunea montanã ºi colinarã înaltã, fiind
relativ larg rãspânditã. Brumãriþa de stâncã este specie sedentarã tipicã zonelor alpine stâncoase ºi
grohotiºurilor. Mai frecventã în munþii înalþi, stâncãrii ºi grohotiºuri.

Cercotrichas galactotes (mãcãleandrul roºcat). Are cca. 15 cm, este zvelt ºi are atitudinea unei
mierle. Se recunoaºte uºor dupã coada lungã, brun-roºcatã pe o þine în evantai ºi care se terminã cu negru ºi
alb. Pe spate este brunã, iar pe burtã albicioasã. În România apare foarte rar.

Erithacus rubecula (mãcãleandrul). Este mare cât o vrabie. Pe spate este
brun, burta albã, caracteristic pentru el fiind fruntea, guºa ºi pieptul care sunt
roºcat-portocalii. Tinerii sunt bruni cu pete. Se întâlneºte prin pãduri, parcuri,
grãdini, etc. Este specie oaspete de varã comunã, larg rãspânditã în România.

Luscinia sp. (privighetorile). Toate
speciile de privighetori protejate de Convenþia
de la Berna se întâlnesc ºi la noi: Luscinia

luscinia (privighetoarea de zãvoi), Luscinia megarynchos (privighetoarea
roºcatã) ºi Luscinia svecica (guºa vânãtã). Sunt puþin mai mari decât vrabia,
brune pe spate, cu coada roºcatã ºi burta albicioasã. Guºa vânãtã are o guºã
de culoare albastrã (numai masculul) cu o patã ("oglindã") albã în mijloc.
Cuibãresc în diverse lunci, pãduri umede, crânguri. Sunt specii oaspete de
varã destul de larg rãspândite, mai ales în Transilvania, cu excepþia guºei
vinete care cuibãreºte doar în Delta Dunãrii, având ºi un efectiv destul de redus.

Monticola saxatilis (mierla de piatrã). Are cca. 20 cm. Masculul este frumos colorat: capul, guºa,
târtiþa ºi o parte din spate sunt gri-albãstrui, burta ºi coada roºcate. Femela este brun-striatã. Este specie
oaspete de varã care cloceºte în zonele premontane ºi montane, dar nu are un efectiv prea numeros.
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Monticola solitarius (mierla albastrã). Este puþin mai mare decât specia precedentã. Masculul are
culoare albãstrui-gri, iar aripile ºi coada sunt mai închise la culoare. Femela este brun-albãstrie pe spate, mai
deschisã la culoare pe burtã, ºi este fin dungatã cu brun-gri. Este oaspete de varã extrem de rar în România,
întâlnitã în partea de sud-vest a României, neexistând încã dovezi ale cuibãritului.

Oenanthe sp. (pietrarii). Dintre speciile strict protejate de Convenþia de la Berna la noi se întâlnesc:
Oenanthe oenanthe (pietrarul sur), Oenanthe isabellina (pietrarul rãsãritean), Oenanthe leucura (pietrarul
Oenanthe pleschanka (pietrarul negru) ºi Oenanthe hispanica (pietrarul mediteranean). Sunt de talia
vrabiei. Caracteristic pentru aceste specii sunt aripile negre, la fel ca ºi mijlocul ºi capãtul cozii. Pe margini
coada este albã. Spatele este gri (la pietrarul sur), brun-deschis (pietrarul mediteranean ºi pietrarul rãsãritean)
sau negru (pietrarul negru). Burta este alb-roz spre gãlbui. Cu excepþia pietrarului rãsãritean, restul speciilor
au mascã neagrã în jurul ochilor. Pietrarii sunt oaspeþi de varã tipici zonelor cu stâncãrii, mai ales din sud-
estul þãrii. Pietrarul rãsãritean ºi cel mediteranean sunt specii foarte rare în România, care se întâlnesc doar
în puþine puncte. Cel mai rãspândit este pietrarul sur, specie ce se poate întâlni în întreaga þarã.

Phoenicurus sp. (codroºii). Ambele specii întâlnite la noi sunt protejate de Convenþia de la Berna, ºi
anume: Phoenicurus phoenicurus (codroºul de pãdure) ºi Phoenicurus ochruros (codroºul de munte). Au
mãrimea unei vrãbii. Codroºul de pãdure are guºa neagrã, pieptul cãrãmiziu ºi spatele cenuºiu, iar codroºul
de munte este aproape complet gri-negricios. Femelele sunt brun-gri. O caracteristicã a codroºilor este
coada roºcatã pe care o miºcã repede. Sunt specii oaspete de varã larg rãspândite în þarã, în regiuni colinare
ºi de câmpie (codroºul de pãdure) sau de munte (codroºul de munte).

Saxicola sp. (mãrãcinarii). Dintre speciile strict protejate, la noi se poate întâlni Saxicola ruberta
(mãrãcinarul mare) ºi Saxicola torquata (mãrãcinarul negru). Sunt puþin mai mici decât vrabia. Mãrãcinarul
negru este închis la culoare, are puþin alb sub obraz ºi pe târtiþã, pieptul fiind cãrãmiziu, iar burta albã.
Mãrãcinarul mare are spatele brun striat ºi burta albã. Sunt oaspeþi de varã care sunt larg rãspândiþi în
România, mai ales în zonele colinare. Sunt mai frecvent întâlniþi în Transilvania.

Turdus torquatus (mierla guleratã). Seamãnã cu mierla neagrã dar are un colier alb pe piept. Cloceºte
în pãduri de conifere sau jnepeniºuri pânã la limita superioarã a pãdurii. Este un oaspete de varã ce se poate
întâlni de-a lungul lanþului Carpatic.

Subfam. Sylviinae. Este o subfamilie bogat reprezentatã în avifauna þãrii
noastre, cu specii care se deosebesc destul de greu, mai ales în cadrul
aceluiaºi gen. Acestea au în general mãrimea unei vrãbii, doar Acrocephalus
arundinaceus (lãcarul mare) atingând cca. 20 cm. Acrocephalus sp. (lãcarii,
privighetorile de baltã), Locustella sp. (greluºeii) ºi Cettia cetti (stufãrica) se
aseamãnã între ele, fiind în general brun-verzui-cenuºii pe spate ºi albiciose
pe burtã. Unele au dungi albe deasupra ochiului. Sunt pãsãri tipice vegetaþiei
de baltã (stuf, papurã, etc.), cea mai frecventã fiind Acrocephalus cirpaceus
(lãcarul de stuf). Sylvia sp. (silviile) au talia aproximativ egalã cu cea a vrabiei.

Sunt cenuºii pe spate, burta fiind în general albicioasã. Pot avea creºtetul negru (Sylvia atricapilla), aripile
roºcate (Sylvia communis) sau guºa roºcatã (Sylvia cantillans). Trãiesc prin pãduri, parcuri, zone deschise,
etc. În general sunt larg rãspândite în toatã þara. Cea mai rar întâlnitã este Sylvia cantillans (silvia roºcatã),
specie al cãrei cuibãrit nu a fost încã dovedit. Phylloscopus sp. (pitulicile) sunt puþin mai mici decât o vrabie,
ºi în general au spatele verzui-cenuºiu, burta alb-gãlbuie. Cuibãresc prin pãduri, parcuri, fiind destul de larg
rãspândite, mai puþin în pãdurile de câmpie. Hippolais sp. (frunzãriþele) au cam aceeaºi talie cu a pitulicilor,
cu care se aseamãnã ºi la colorit. Hippolais icterina (frunzãriþa de grãdinã) are guºa, pieptul ºi o parte din
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burtã galbene, iar cealaltã specie de la noi, Hippolais pallida (frunzãriþa cenuºie) are culori mai pale. Se
întâlnesc în general prin pãduri de foioase.

Subfam. Regulinae (auºeii). La noi se întâlnesc douã specii: Regulus regulus (auºelul cu cap galben) ºi
Regulus ignicapillus (auºelul sprâncenat). Sunt cele mai mici pãsãri de la noi, având doar 9 cm. Spatele îl
au verzui ºi burta albicioasã. Pe cap au o bandã galben-portocalie ºi neagrã. Sunt specii sedentare sau parþial
migratoare care cuibãresc în pãduri de conifere sau pãduri de amestec.

Subfam. Muscicapine (muscarii). La noi se întâlnesc patru specii: Muscicapa striata (muscarul sur),
Ficedula parva (muscarul mic), Ficedula albicollis (muscarul gulerat) ºi Ficedula hypoleuca (muscarul
negru). Sunt puþin mai mici decât o vrabie. Muscarul sur este gri pe spate, pieptul având striuri. Muscarul mic
este gri pe spate, are coada albã pe laturi ºi guºa portocalie. Celelalte douã specii au spatele ºi capul negru,
iar burta ºi parþial aripa albe. Femelele acestor douã specii sunt brune pe spate ºi albe pe burtã. Sunt specii
insectivore arboricole care cuibãresc prin pãduri, parcuri. Cele mai multe dintre ele se întâlnesc prin fãgete
de dealuri sau montane sau alte pãduri de foioase. Cel mai rãspândit este muscarul sur care se poate întâlni
în toatã þara, iar cel mai puþin rãspândit este muscarul negru, care se întâlneºte în principal în Transilvania.

Panurus biarmicus (piþigoiul de stuf). Este mare cât o vrabie. Are aspectul unui piþigoi, elementul
caracteristic fiind coada lungã care dedesubt este de culoare gri-roºiaticã. Masculul are capul albãstrui,
spatele brun, burta albicioasã ºi o dungã neagrã sub ochi ca o mustaþã. Femelele ºi tinerii sunt mai brunii.
Este specie sedentarã tipicã stufãriºurilor. Este mai frecventã în Delta Dunãrii ºi Razelm-Sinoie.

Fam. Paridae (piþigoii). Cele mai importante specii care se întâlnesc la noi
sunt: Parus major (piþigoiul mare), Parus palustris (piþigoiul sur), Parus
lugubris (piþigoiul de livadã), Parus montanus (piþigoiul de munte), Parus
cristatus (piþigoiul moþat), Parus ater (piþigoiul de brãdet), Parus caeruleus
(piþigoiul albastru), Parus cyaneus (piþigoiul azuriu), Aegithalos caudatus
(piþiguºul codat), Remiz pendulinus (boicuºul). Au mãrimea unei vrãbii. Cel
mai cunoscut este piþigoiul mare, care este galben pe burtã cu o dungã
neagrã pe mijloc, capul negru cu obraji albi ºi spatele verzui. Cu el seamãnã
piþigoiul albastru, care are însã creºtetul albastru ºi îi lipseºte dunga neagrã de

pe burtã. Piþigoiul azuriu are capul ºi burta albe. Piþigoiul moþat este brun pe spate, albicios pe burtã ºi are
un mic moþ pe creºtet. Piþigoiul codat este negricios pe spate, alb pe burtã ºi are o coadã lungã cu penele
exterioare albe. Boicuºul este roºcat pe spate, cenuºiu deschis pe cap ºi cu o bandã neagrã peste ochi.
Piþigoii sunt specii insectivore cu un deosebit de important rol în diminuarea efectivelor de insecte parazite
din pãduri. Sunt specii sedentare care în general clocesc în pãduri, de la câmpie pânã în munþi, dar ºi în
parcuri, grãdini, luncile râurilor, etc., ºi sunt larg sau foarte larg rãspândite în toate regiunile.

Sitta europaea (þoiul). Este singurul reprezentant al familiei Sittidae de la noi. Are mãrimea unei vrãbii,
spatele ºi capul gri-albãstrui, guºa ºi burta rozie. Se caþãrã cu mare abilitate pe trunchiuri, putând sã meargã
chiar cu capul în jos pe trunchi. Este specie sedentarã care cuibãreºte în scorburi, în toate pãdurile de
foioase. Este larg rãspânditã, întâlnindu-se în toate regiunile þãrii.

Cethia sp. (cojoaicele). La noi sunt prezente douã specii: Certhia familiaris (cojoaica de pãdure) ºi
Certhia brachydactyla (cojoaica cu degete scurte). Sunt pãsãri puþin mai mici decât vrabia, sunt brune pe
spate, cu striuri mai deschise sau mai închise ºi burta albã. Au ciocul lung, subþire ºi curbat în jos. Sunt specii
sedentare care îºi construiesc cuibul în crãpãturile stâncilor sau pe sub scoarþa arborilor. Se caþãrã cu destulã
abilitate pe trunchiuri sau stâncãrii. Cojoaica de pãdure este destul de frecventã ºi larg rãspânditã, mai ales
în Transilvania, în timp ce cojoaica cu degete scurte este mai rarã, semnalatã doar în câteva puncte izolate.
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Emberiza sp. (presurile). Dintre speciile strict ocrotite de Convenþia de la Berna la noi pot fi întâlnite:
Emberiza cia (presura de stâncã), Emberiza cirlus (presura bãrboasã), Emberiza citrinella (presura galbenã),
Emberiza melanocephala (presura cu cap negru), Emberiza pusilla (presura piticã) ºi Emberiza schoeniclus
(presura de stuf). Sunt de talia unei vrãbii. Pe spate majoritatea sunt brune sau roºcate, cu striuri. Presura
galbenã, presura bãrboasã ºi cea cu cap negru au burta sau capul galbene, iar celelalte au capul parþial
negru. Femelele sunt mai ºterse, mai brune. Sunt specii sedentare sau oaspeþi de varã care clocesc prin
pãduri, grãdini, stufãrii, etc. În general sunt larg rãspândite în þarã, cu excepþia presurii pitice care apare
foarte rar ca oaspete de iarnã în estul þãrii, ºi a presurii cu cap negru, care apare ºi ea foarte rar la noi.

Plectrophenax nivalis (pasãrea omãtului). Este cam cât vrabia de mare ºi are coloritul în mare parte
alb, cu excepþia penajului de mijloc a spatelui ºi a extremitãþii aripilor care sunt negre. Se observã în general
la sol, rar putându-se observa pe garduri sau în arbori. Apare rar la noi, iarna.

Carduelis sp. Sunt specii care au în general mãrimea unei vrãbii, fiecare specie având elemente
caracteristice definitorii proprii. Carduelis cannabina (câneparul) are spatele brun, fruntea ºi pieptul roºii,
iar pe aripã puþin alb. Femela este brunã, cu unele striuri. Carduelis carduelis (sticletele) este uºor de
recunoscut prin penajul viu colorat: roºu, alb ºi negru, aripa neagrã cu galben, spatele brun, burta ºi târtiþa
albã. Carduelis chloris (florintele) are penajul cenuºiu-verzui, pe aripã ºi coadã având puþin galben.
Carduelis spinus (scatiul) este ºi el mai mic decât vrabia ºi are creºtetul ºi bãrbia negre, spatele verzui, târtiþa
galbenã ca ºi marginile cozii, iar burta este albicioasã. Femela are un colorit mai ºters. Toate aceste patru
specii cuibãresc prin grãdini, parcuri, etc. Carduelis flammea, Carduelis hornemanni ºi Carduelis
flavirostris, denumite popular inãriþe, sunt puþin mai mici decât vrabia, primele douã având fruntea roºie ºi
puþin negru pe bãrbie. Sunt brune cu striuri pe spate, burta fiind albã sau mai închisã. Apar rar la noi mai
ales în sezonul rece, doar Carduelis flammea putând cloci atunci când apare ca oaspete de varã.

Carpodacus erythrinus (mugurarul roºu). Este mare cât vrabia, are capul, pieptul ºi târtiþa roºii, burta
albã ºi spatele brun. Femela este brunã pe spate ºi albicioasã pe burtã. Este oaspete de varã recent
semnalatã ca specie clocitoare în România. Cloceºte prin pãduri, în numãr mic la noi. La noi se întâlneºte
doar în câteva puncte din Transilvania, dar este o specie care îºi extinde arealul european.

Coccothraustes coccothraustes (botgrosul). Este puþin mai mare decât vrabia, ºi se caracterizeazã
printr-un cioc conic, foarte gros ºi foarte puternic. Este brun, cu o bandã gri pe ceafã ºi una albã pe aripã.
Este specie sedentarã ce cloceºte în pãdurile de foioase, parcuri, etc. La noi este o specie care se poate
întâlni pe tot teritoriul þãrii.

Loxia sp. (forfecuþele). Sunt pãsãri de mãrimea unei vrãbii. Caracteristica
lor este ciocul, la care mandibula ºi maxila se încruciºeazã la vârf. Culoarea
dominantã este roºul ºters. Femelele sunt de culoare oliv ºtearsã. Loxia
curvirostra (forfecuþa comunã) este specie sedentarã care se întâlneºte în
pãdurile de conifere ale Carpaþilor, unde ºi cloceºte. Loxia leucoptera
(forfecuþa roºiaticã), Loxia pityopsittacus (forfecarul) ºi Loxia scotica
(forfecarul) apar rar la noi ca oaspeþi de iarnã, însã doar în condiþiile unor
ierni mai grele.

Serinus serinus (cãnãraºul). Este mai mic decât vrabia ºi seamãnã cu scatiul, însã este mai galben, iar
pe spate mai  striat. Este oaspete de varã, dar care poate rãmâne ºi peste iarnã. Preferã regiunile pãduroase
cu luminiºuri, vãile râurilor ºi livezile cu pomi fructiferi. Este o specie frecventã în România, întâlnindu-se în
regiunea colinarã ºi la poalele munþilor.
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Montifringilla nivalis (cinghiþa alpinã). Este puþin mai mare decât vrabia, are capul gri, spatele brun,
aripa în parte albã, burta alb-murdarã. La noi este oaspete de iarnã, dar apare rar ºi neregulat. Este
semnalat un caz de cuibãrire în Bucegi din 1897, însã prezenþa sa actualã nu este confirmatã.

Petronia petronia (vrabia de stâncã). Este mare cât vrabia, are un penaj ºters, pe spate brun striat ºi
alb-murdar pe burtã. La noi apare rar.

Sturnus roseus (lãcustarul). Este aproximativ de mãrimea unei mierle. Se caracterizeazã prin culoarea
roz a spatelui ºi burþii, capul, pieptul, aripile ºi coada fiind negre. Tinerii sunt bruni ºters. Este oaspete de
varã care se hrãneºte ca ºi graurul cu insecte, viermi, limacºi ºi fructe. Cuibãreºte doar în sud-estul þãrii, în
ziduri, maluri, ruine.

Oriolus oriolus (grangurul). Este cam cât mierla de mare.
Se recunoaºte uºor dupã penajul în mare parte galben, cu
excepþia aripilor ºi a cozii care sunt negre. Femelele sunt pe
spate verzui ºi albe cu striuri pe burtã. La noi este oaspete de
varã care cuibãreºte în pãduri, desiºuri, dumbrãvi, parcuri,
grãdini. Exceptând zona montanã, grangurul este o specie
larg rãspânditã în toatã þara.

Nucifraga caryocatactes (gaiþa de munte, alunarul).
Are cca. 31 cm, este brunã-ciocolãþiu cu puncte albe, aripile

ºi coada fiind negre. Ciocul este relativ lung ºi puternic. La noi este sedentarã în pãdurile de conifere sau
pãdurile de amestec cu fagul, unde ºi cloceºte. Se întâlneºte de-a lungul întregului lanþ carpatic.

Pyrrhocorax graculus (stãncuþa alpinã). Are cca. 40 cm. Este neagrã la fel ca ºi cioara, dar are ciocul
galben. La noi este citatã în câteva puncte montane din Carpaþi, însã prezenþa ei actualã nu este confirmatã.

Reptile

Testudo graeca (þestoasa dobrogeanã). Descriere. Este o specie ale cãrei dimensiuni maxime sunt de
pânã la 30 cm, cu carapacea bombatã, de culoare galbenã, pe marginile ºi pe unele sectoare ale plãcilor cu
pete brun închise. Coada scurtã, pe ambele pãrþi ale cozii cu câte un tubercul cornos. Mod de viaþã: Reptilã
aproape exclusiv erbivorã (consumã uneori râme, melci sau bucãþi de calcar) care preferã zonele stepice sau
împãdurite. Se reproduce în mai, depune ouã în iunie, juvenilii eclozeazã la sfârºitul lui august. Hiberneazã în
pãmânt, la 30-40 cm adâncime. Adulþii nu au prãdãtori naturali (fiind apãraþi de carapace, sub care îºi pot
retrage picioarele, capul ºi coada), dar sunt deseori victime ale actelor vandalice ale localnicilor ºi turiºtilor.
Rãspândire: Rãspânditã numai în zonele continentale ale Dobrogei, fiind relativ comunã numai în anumite
arii restrânse ale acestei regiuni.

Testudo hermanni (þestoasa de uscat bãnãþeanã). Descriere: Este o specie cu dimensiuni maxime de
pânã la 30 cm, cu carapacea bombatã, de culoare galben-închis, cu pete mari, brun închise. Placa analã
divizatã median. Coada scurtã, terminatã într-un pinten cornos. Mod de viaþã: Reptilã aproape exclusiv
erbivorã (consumã uneori râme, melci sau bucãþi de calcar) care preferã lizierele de pãduri ºi rariºtile. Se
reproduce în mai, depune ouã în iunie, juvenilii eclozeazã în septembrie. Hiberneazã în perioada octombrie-
aprilie, în pãmânt sau în mici peºteri. Adulþii nu au prãdãtori naturali (fiind apãraþi de carapace, sub care îºi
pot retrage picioarele, capul ºi coada), dar sunt deseori victime ale actelor vandalice ale localnicilor ºi
turiºtilor. Rãspândire: Rãspânditã în anumite zone ale Banatului ºi vestul Olteniei.
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Caretta caretta (broasca þestoasã de mare). Descriere: Exemplarele adulte au 1-1,2 m lungime, cu
carapacea turtitã, formatã din plãci mari, de culoare brun închis - brun roºcat (cele superioare) ºi galben -
brun deschis (cele ventrale). Picioarele transformate în palete de înot, cu cel mult douã gheare pe picioarele
anterioare. Capul este mare, cu maxilarele curbate în formã de cioc. Capul ºi membrele nu pot fi retrase sub
carapace. Mod de viaþã: Formã aproape exclusiv marinã (iese pe uscat numai pentru a depune ouãle),
carnivorã (consumã peºti, raci). Rãspândire: Specie întâlnitã foarte rar pe coasta Mãrii Negre ºi cu totul
excepþional în Delta Dunãrii (a fost prins un singur exemplar la gurile braþului Sfântu Gheorghe).

Lacerta agilis (ºopârla de câmp). Descriere: În România existã trei subspecii: una în Ardeal ºi sudul
României, una în Moldova ºi una în Dobrogea. ªopârla are dimensiuni de pânã la 20-21 cm, cu coada de
cca. 9 cm lungime. Dorsal culoarea dominantã este maro, cu desene concentrice albe pe laturile corpului (pe
fond verde la masculi, excepþie fãcând cei din subspecia rãspânditã în Dobrogea, la care nu apare culoarea
verde, iar dorsal au douã dungi longitudinale albicioase evidente). Mod de viaþã: Trãieºte în medii foarte
diferite, de la munte pânã la malul mãrii. În general preferã zonele ierboase, deschise din apropierea
tufãriºurilor ºi a lizierelor de pãdure. Împerecherile au loc în mai, depunerea pontei în iunie, juvenilii
eclozeazã la începutul lui august. Hiberneazã de la sfârºitul lui septembrie pânã la sfârºitul lui martie.
Duºmanii naturali sunt pãsãrile (ciori, gaiþe, pãsãri rãpitoare diurne), ºerpi, vulpi, etc. Rãspândire: În general
pe plan naþional este o specie relativ comunã.

Lacerta trilineata (guºterul dobrogean). Descriere: ªopârla are dimensiuni mari, putând avea
lungimea de pânã la 50 cm (din care coada poate avea pânã la 25-27 cm lungime). Culoarea generalã este
verde, masculul are guºa de culoare albã, iar femela ºi juvenilii au trei dungi longitudinale evidente pe partea
dorsalã a trunchiului. Mod de viaþã: Trãieºte în zonele de la limita pãdurilor, în medii uscate, ierboase sau cu
tufãriº. Locuieºte în galerii de la baza tufelor (pãducel, ciulini, mãceºe, etc.). Consumã insecte, în special
lãcuste de dimensiuni mari. Hiberneazã în galerii, în perioada octombrie-martie. Depune ouãle la sfârºitul lui
iunie, puii eclozeazã la sfârºitul lui august. Cade victimã mai ales ºarpelui rãu ºi unor pãsãri rãpitoare (de ex.
ºerparul). Rãspândire: Rãspânditã numai în arii restrânse din Dobrogea, fiind rarã în aceste zone.

Lacerta viridis (guºter). Descriere: Poate atinge 40 cm lungime, din care 25-26 cm îi reprezintã
lungimea cozii. Culoarea generalã este verde (pe abdomen are culoare galbenã, sidefie, pãtatã sau nu cu
negru). Masculul are guºa ºi laturile gâtului de culoare albastrã azurie. Juvenilii sunt de culoare brunã. Mod de
viaþã: Trãieºte în medii cãlduroase, preferând pãdurile rare, zonele cu tufãriº de la marginea pârâurilor, dar o
gãsim ºi în zone ierboase de pe pantele dealurilor. Se hrãneºte cu gândaci, lãcuste, pãianjeni, dar consumã
ocazional ºi ºopârle de dimensiuni mici. Hiberneazã din septembrie pânã în martie, depune ponta în iunie,
iar puii eclozeazã la sfârºitul lunii august. Duºmanii sãi naturali sunt ºerpii, nevãstuicile, pãsãrile rãpitoare
diurne (de ex. vântureii). Rãspândire: Trãieºte în toate zonele colinare ºi muntoase (pânã la maximum 1000
m altitudine) ale României, dar este rarã în cuprinsul arealului.

Podarcis muralis (ºopârla de ziduri). Descriere: Are pânã la 20 cm lungime, cu corpul zvelt, degete
lungi cu gheare ascuþite pentru cãþãrat. Culoarea generalã este brun-închisã, cu pete negre pe spate. Burta
este portocalie deschisã pânã la cãrãmizie, cu sau fãrã pete. Mod de viaþã: Trãieºte în colonii ºi numai în
zonele stâncoase de-a lungul vãilor râurilor. Se caþãrã cu agilitate pe stânci ºi trunchiuri de copaci.
Hiberneazã în gãurile din pãmânt, în fisuri de stâncã. Depune ponta la sfârºitul lunii mai, iar puii ies la
începutul lunii iulie. Dintre prãdãtorii sãi naturali fac parte ºarpele rãu, vipera cu corn, vântureii, etc.
Rãspândire: Populaþiile de ºopârle de ziduri au în general densitãþi mari, dar ele sunt localizate în zone
restrânse din Banat, Munþii Apuseni, Carpaþii Meridionali ºi Orientali ºi Dobrogea de sud.

Podarcis taurica (ºopârla de iarbã). Descriere: Atinge maximum 20 cm, cu coada subþire în partea
terminalã. Masculii au culoarea verde intens pe partea dorsalã (la femele dominã culoarea brunã), cu douã
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dungi brune-închise pe laturile spatelui. Abdomenul este portocaliu. Mod de viaþã: Este caracteristicã zonelor
stepice, lipsite de tufe sau copaci. ªopârla se refugiazã la nevoie în galerii pãrãsite, gropi. Vâneazã insecte
mici (fluturi, lãcuste, muºte, furnici). În mai depune ouãle, iar  în august apar puii. Hiberneazã din octombrie
pânã în martie. Prãdãtorii sãi naturali sunt în special pãsãrile rãpitoare, chiar ºi unele pãsãrele, cum ar fi
sfrânciocul. Rãspândire: Este rarã în sudul Olteniei ºi sudul Munteniei, ºi relativ frecventã în Dobrogea.

Ablepharus kitaibelii (ºopârliþa de frunzar). Descriere: Este o ºopârlã de dimensiuni mici (extrem de
rar depãºeºte 10 cm). Culoarea este brunã sau arãmie, cu luciu metalic, ºi câteva dungi brun-închise.
Abdomenul este cenuºiu-plumburiu. Picioarele sunt reduse, gâtul este inobservabil, ºi coada ascuþitã. Mod de
viaþã: Trãieºte numai în pãduri cu frunzar gros ºi vegetaþie ierboasã abundentã, preferã umbra. Se hrãneºte
cu insecte foarte mici (furnici) ºi râme de dimensiuni reduse. În iunie depune ponta, iar în septembrie ies
puii. Duºmanii sãi naturali sunt mamiferele mici din pãdure sau chiar ºopârlele de dimensiuni mai mari.
Rãspândire: Trãieºte în numãr redus numai în câteva locuri izolate din Banat, Muntenia ºi Dobrogea.

Coluber jugularis (ºarpele rãu). Descriere: Poate atinge dimensiuni de pânã la 190 cm. Culoarea
dorsalã este gri, iar pe abdomen este portocaliu-deschis. Mod de viaþã: Trãieºte în zonele de silvostepã, la
marginea pãdurilor, în zone cu tufãriº. Preferã locurile uscate ºi însorite. Este un ºarpe cu miºcãri agere,
atunci când este în pericol deplasându-se deosebit de repede. Dacã este prins sau deranjat, se întoarce
împotriva agresorului ºi încercã sã-l muºte. În general se refugiazã în gãurile rozãtoarelor. Adulþii vâneazã în
special popândãi, tinerii consumã ºopârle, pe care îi sugrumã prin încolãcire. Duºmanii sãi naturali sunt
pãsãrile rãpitoare diurne, în special ºerparul. Depune ouãle în iunie, puii urmând sã eclozeze la sfârºitul lui
august. Hiberneazã în gãuri din pãmânt. Rãspândire: Arealul sãu cuprinde sudul Banatului ºi Dobrogea (în
general este o specie rarã).

Coronell austriaca (ºarpele de alun). Descriere: Are dimensiuni reduse (creºte pânã la maxim 70 - 75
cm). Spatele are culoare maronie, cu pete maro-închis de-a lungul ºirei spinãrii. Pe laturile capului are câte o
dungã între nãri ºi colþurile gurii. Abdomenul este brun-roºcat, cãrãmiziu. Mod de viaþã: Trãieºte în interiorul
sau la liziera pãdurilor, în zone cu tufe de la margine pãdurilor. Preferã mediile de viaþã uscate. Se hrãneºte
în special cu ºopârle pe care le sugrumã prin încolãcire. Puii ies din ouã imediat la depunere (practic putem
spune ca ºarpele naºte puii). Hiberneazã din octombrie pânã în aprilie. Cad deseori pradã pãsãrilor
rãpitoare ºi unor mamifere (arici, vulpe, etc.). Rãspândire: ªarpe rãspândit în toatã þara, dar este întâlnit rar.

Elaphe longissima (ºarpele lui Esculap). Descriere: Poate atinge lungimea de 2 m. Are corpul zvelt,
colorat în brun-închis cu puncte albicioase pe spate. Abdomenul este alb-gãlbui uniform. Are o dungã brun-
închisã între ochi ºi colþul gurii. Mod de viaþã: Trãieºte numai în zonele împãdurite. Preferã locurile calde, se
miºcã lent. Se caþãrã uºor pe ramurile copacilor, vâneazã ºi pãsãrele, consumã ouã, dar atacã mai ales
ºopârle, ºoareci de pãdure, cârtiþe, etc. Depune ouãle în iunie, iar puii ies în septembrie. Hiberneazã din
septembrie pânã în aprilie. Prãdãtorii sãi naturali sunt în special pãsãrile rãpitoare, uneori mamiferele (arici,
porci mistreþi, etc.). Rãspândire: Specie rarã în România, deºi ea a fost semnalatã în toate provinciile.

Elaphe quatorlineata (balaur). Descriere: ªarpe de dimensiuni mari (poate atinge lungimi de peste 2 m),
cu aspect greoi. Pe spate are pete mari, extinse brun-negricioase, pe fond gãlbui. Burta este galbenã pãtatã
cu brun. Între ochi ºi colþul gurii existã o dungã de culoare închisã. Mod de viaþã: Trãieºte numai în zonele
stepice, cu tufe rare, în special în apropierea abrupturilor unde existã colonii de pãsãri (lãstuni de mal,
prigorii). Trãiesc izolat, se ascund în galerii ºi ies numai sã caute hrana reprezentatã de rozãtoare, pãsãri,
ouã. Evitã soarele puternic, se caþãrã bine printre ramuri. În general sugrumã prada ºi dupã aceea o înghite.
Ponta o depune în iulie, în septembrie urmând sã iasã puii. Hiberneazã în gãuri din pãmânt. Rãspândire:
Specia este extrem de rarã, care mai trãieºte în câteva puncte ale Dobrogei.
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Natrix tessellata (ºarpele de apã). Descriere: Poate atinge dimensiuni de peste 1 m. Culoare generalã
este gãlbui-brunie, cu pete rare pe spate. Burta este formatã dintr-un mozaic de galben-portocaliu ºi negru.
Mod de viaþã: Trãieºte numai în apropierea apelor, se hrãneºte exclusiv cu peºti de dimensiuni mici
(porcuºori, guvizi, albiºoare, etc.). ªarpele stã pe fundul apei ºi pândeºte peºtii, pe care îi captureazã sub
apã, dupã care iese pe mal cu prada în gurã pentru a o înghiþi. Hiberneazã în crãpãturile de pe mal, sub
pietre. Depune ponta la sfârºitul lui iunie, în gãuri sãpate în nisip. Rãspândire: Cu excepþia complexului
Razelm-Sinoe, unde este relativ comunã, ºarpele de apã este extrem de rar în restul þãrii, deºi prezenþa lui a
fost semnalatã în toate provinciile.

Vipera ammodytes (vipera cu corn). Descriere: ªarpele poate atinge 90 cm lungime. Are corpul gros,
de culoare cenuºie, cu un zig-zag evident de culoare albatru-închis (la masculi) sau brun-închis (la femele) de-a
lungul coloanei vertebrale. Abdomenul este galben-portocaliu cu pete brunii. Poartã pe cap, între nãri o
excrescenþã sub forma unui corn. Pupila este verticalã. Mod de viaþã: Trãieºte în medii foarte variate:
stâncãrii, tufãriºuri din coasta dealurilor, chiar în interiorul pãdurilor compacte. Vâneazã rozãtoare (ºoareci
de pãdure, cârtiþe), dar ºi ºopârle sau insecte mari ºi foarte rar pãsãri. Se adã1posteºte sub stânci, în gãuri,
în frunziºul de la baza tufelor. Hiberneazã din septembrie pânã în aprilie. Pui îi naºte vii în luna august.
Muºcãtura ºarpelui este periculoasã, mai ales în cazul copiilor ºi bãtrânilor. Rãspândire: Trãieºte numai în
sud-estul (Dobrogea) ºi sud-vestul României. Este o specie relativ rarã.

Vipera ursinii (vipera de stepã). Descriere: ªarpele are dimensiuni reduse, atingând maximum 60 cm
lungime. Culoarea dorsalã este galben-cenuºie, cu pete brun închise ce formeazã un zig-zag. Pe cap are un
desen închis de forma literei V întors. Abdomenul este galben cu pete negre. Mod de viaþã: Vipera de stepã
trãieºte în medii bogate în vegetaþie ierboasã cu tufe ºi arbuºti rãzleþi. Se hrãneºte în special cu lãcuste ºi
ocazional cu rozãtoare mici. Se adãposteºte în galeriile rozãtoarelor. Hiberneazã între octombrie ºi martie.
Puii sunt nãscuþi la începutul lunii august. Veninul ºarpelui are efecte reduse, de tipul unei înþepãturi de
albinã. Rãspândire: Specie foarte rarã în România, care mai trãieºte doar într-un loc din Moldova ºi în zone
restrânse din Dobrogea.

Amfibieni

Triturus cristatus (tritonul cu creastã). Descriere: Tritonul cu creastã poate atinge pânã la 17 cm
lungime. Corpul este negricios, pe laturile cozii cu câte o bandã longitudinalã sidefie. Abdomenul este
portocaliu cu pete negre. De-a lungul ºirei spinãrii poartã o creastã înaltã de pânã la 1 cm, zimþatã ºi cu o
despãrþiturã adâncã ºi este separatã de creasta similarã de pe partea dorsalã a cozii printr-o crestãturã
adâncã. Mod de viaþã: Primãvara trãieºte în bãlþi, vara ºi toamna pe uscat. Se ascunde în gãuri din pãmânt ºi
apare numai noaptea, când vâneazã insecte, melci ºi râme. Ponta o depune în apã în luna aprilie, puii ies la
câteva zile ºi se dezvoltã în apa, mediu pe care îl pãrãsesc numai dupã cca. 4 luni. Tritonul cu creastã este
vânat de numeroase animale, cum sunt lipitorile, peºtii (ºtiuca, somnul, etc.), broaºtele de lac, pãsãrile de
apã (stârci, berze, cormorani, etc.). Rãspândire: Specie relativ des întâlnitã în centrul ºi vestul þãrii (Ardeal,
Banat, nordul Olteniei ºi Munteniei, vestul Moldovei).

Triturus dobrogicus (tritonul dunãrean). Descriere: Are aceleaºi dimensiuni ºi culori ca ºi tritonul cu
creastã, dar în general tritonul dunãrean este mai zvelt, iar creasta sa este mai scundã. Mod de viaþã: Este
similar cu cel al tritonului cu creastã, cu deosebirea cã tritonul dunãrean hiberneazã în mâlul de la fundul
apelor. Rãspândire: Specia trãieºte numai zona inundabilã a Dunãrii ºi arii din imediata vecinãtate.

Triturus montandoni (tritonul carpatin). Descriere: Este o specie de dimensiuni reduse: atinge
maximum 10 cm. Corpul este îndesat, de culoare maroniu-negricioasã, cu douã tivituri evidente la limita
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dintre spate ºi laturile corpului. Burta este roºie-portocalie uniformã, coada se terminã într-un filament scurt.
Mod de viaþã: Trãieºte în apropierea cursurilor de apã din munþi. Cu excepþia perioadei de reproducere
(aprilie mai) este activã numai noaptea: vâneazã melcuºori, insecte mici, râme. Are duºmani naturali puþini,
aceºtia fiind pãsãrile rãpitoare nocturne (bufniþa, ciufii, cucuveaua, etc.). Rãspândire: Specia trãieºte numai
în Carpaþii Orientali pânã la limita esticã a Carpaþilor Meridionali.

Bombina bombina (izvoraºul cu burta roºie). Descriere: Este o broascã micã (cel mult 5-6 cm), cu
corpul de culoare cenuºiu-închis, acoperit de negi cu vârf bont. Burta roºie cu pete negre-violacee. Pupila
are forma triunghiularã. Mod de viaþã: Trãieºte pe marginile apelor de dimensiuni mici, unde vâneazã
insecte mãrunte (muºte, þânþari, etc.). Nu pãrãseºte bãlþile nici când acestea seacã, supravieþuind îngropatã
în mâl. Depune ponta în luna mai. Hiberneazã în mâl. Rãspândire: Specie relativ des întâlnitã în nordul
Dobrogei, sudul Olteniei ºi Munteniei, dar rarã în Ardeal, Banat ºi Moldova.

Bombina variegata (izvoraºul cu burta galbenã). Descriere: Poate creºte pânã la 6 cm lungime.
Culoarea corpului este gri-deschis cu pete gri-închis. Burta este galbenã, cu pete negre. Pupila este
triunghiularã. Mod de viaþã: Este similar cu cel al izvoraºului cu burta roºie. Rãspândire: Specie relativ
comunã pe dealurile ce limiteazã Carpaþii ºi în Podiºul Transilvaniei.

Pelobates fuscus (broasca sãpãtoare brunã). Descriere: Specie de dimensiuni mici (maximum 7-8 cm),
cu corpul îndesat, ochii proeminenþi cu pupila verticalã. Dorsal are culoare brun-deschisã, cu pete mari,
longitudinale brun-închise. Pe picioarele din spate gãsim doi tuberculi cu ajutorul cãrora poate sãpa. Mod de
viaþã: Broasca sãpãtoare este o specie nocturnã, care trãieºte numai în zonele cu sol afânat. Ziua stã în
pãmânt, în gãuri pe care le sapã singurã. Se hrãneºte cu insecte (greieri, gândaci, etc.). Depune ouãle în
luna mai, larvele fiind cele mai mari larve de amfibieni din România (pânã la 10 cm). Hiberneazã în sol, la
adâncime de cca. 1 m. Este vânatã de numeroase pãsãri acvatice (berze, stârci), rãpitoare de noapte
(bufniþe, cucuvele), mamifere mici (hermelina, nevãstuica). Rãspândire: Este o specie rarã, deºi trãieºte în
toate regiunile României.

Pelobates siryacus (broasca sãpãtoare verde). Descriere: Poate atinge dimensiuni mijlocii, de pânã la
9 cm ºi 85 g, cu corpul îndesat. Spatele are o culoare de fond albicioasã, pe care se aflã presãrate
numeroase pete neregulate verzi. Ochii sunt proeminenþi, pupila verticalã, tuberculul pentru sãpat fiind uºor
de observat. Mod de viaþã: Trãieºte numai în zonele nisipoase din sudul þãrii, unde poate sã îºi sape cu
uºurinþã galerii. Ziua sta ascunsã, noaptea vâneazã coropiºniþe, gândaci, lãcuste. Ponta o depune în mai.
Hiberneazã în galeriile sãpate în nisip. Rãspândire: Specie rarã în România, care trãieºte numai în zonele
marginale ale Dobrogei ºi în extremitatea de sud-est a Munteniei.

Bufo viridis (broasca râioasa verde). Descriere: Specie de dimensiuni mijlocii (max. 11 cm lungime),
cu corpul îndesat. Spatele are culoare alb-murdarã cu numeroase pete neregulate verzi-închis. Pupila este
orizontalã, irisul de culoare verde, metalic. Mod de viaþã: O întâlnim în medii de viaþã cu condiþii extrem de
variate, de la nivelul mãrii pânã în munþi. Este adaptatã sã trãiascã în zonele secetoase ºi calde. Ziua stã
ascunsã în crãpãturi, pe sub pietre, iar noaptea vâneazã melci, gândaci, greieri, fluturi, etc. Hiberneazã în
pãmânt din octombrie pânã în martie. Rãspândire: Poate fi întâlnitã în toate regiunile României, mai
comunã în zonele sudice ale þãrii.

Rana arvalis (broasca de mlaºtinã). Descriere: Broasca de mlaºtinã are dimensiuni mici, adulþii
atingând lungimi de pânã la 6-7 cm. Corpul este de culoare cafenie, pe spate cu dungi longitudinale închise.
În perioada de reproducere masculii au o culoare albastrã intensã. Mod de viaþã: Trãieºte în apropierea
lacurilor, bãlþilor. Nu pãrãseºte zonele umede, ziua stã ascunsã în gãuri, noaptea vâneazã insecte ºi melci.
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Depune ponta devreme, în februarie. Hiberneazã îngropatã în malul apelor stãtãtoare din octombrie pânã la
mijlocul lui februarie. Rãspândire: Specie foarte rarã, care mai trãieºte în România doar în câteva puncte din
Podiºul Transilvaniei, Câmpia de Vest ºi anumite bazine intramontane din Carpaþii Orientali.

Rana dalmatina (broasca roºie de pãdure). Descriere: Broasca roºie de pãdure are lungimi de pânã
la 6 cm, culoare brun-roºcatã cu pete negricioase sporadice pe spate. Burta este roz-albicioasã. Picioarele
sunt lungi, adaptate pentru deplasare prin salturi. Botul este ascuþit. Mod de viaþã: O întâlnim în luminiºurile
din pãdurile de fag ºi mixte, umede, bogate în vegetaþie ierboasã. Este activã ºi ziua. Poate sã facã salturi de
1 m înãlþime ºi 3-4 m lungime. Se hrãneºte cu insecte ºi alte nevertebrate. Hiberneazã în sol (masculii ºi în
apã). Perioada de reproducere este martie-aprilie. Prãdãtorii sãi naturali sunt ºarpele de casã, ºarpele lui
Esculap, numeroase specii de pãsãri, carnivorele mici (nevãstuica, jderul, etc.). Rãspândire: Specie relativ
comunã în Podiºul Transilvaniei ºi unele zone din Muntenia, dar sporadicã în Moldova, Oltenia ºi Dobrogea.

Peºti

Umbra krameri (þigãnuº). Descriere: Este un peºte
mic, având o lungime de 5-8 (9) cm ºi o greutate de 5-8
(11,5) g. Este brun-închis pe spate ºi de culoare
deschisã, aproape albã pe abdomen. Forma corpului
este aproape cilindricã. Înotãtoarea dorsalã este situatã
în a doua jumãtate a lungimii corpului, iar înotãtoarea
caudalã este rotunjitã. Are un înot caracteristic, dând

continuu din înotãtoarele pectorale când stã pe loc, ºi poate înota foarte uºor înapoi. Din acest punct de
vedere este singura specie de la noi care poate face acest lucru atât de uºor. Mod de viaþã: trãieºte în ape
stãtãtoare sau foarte lent curgãtoare din zona de ºes ºi de deal, mai ales în ape degradate organic, smârcuri,
mlaºtini, dar ºi în pâraie unde se deverseazã ape uzate de la abatoare. Rãspândire: Nu este o specie foarte
rarã la noi în þarã, dar nici comuna (obiºnuitã). Nu este prea cunoscutã de cãtre pescari pentru cã trãieºte în
ape degradate unde de obicei nu se pescuieºte cu undiþa. Poate fi întâlnit în Delta Dunãrii, Cristeºti (lângã
Paºcani), multe râuleþe din Câmpia Românã, cum ar fi Gurbanu, Colentina ºi Mostiºtea, dar ºi în Ier (Bihor)
sau în bãlþi mici din judeþul Satu Mare, etc. Protecþie: þigãnuºul poate fi protejat doar prin protejarea
habitatelor unde trãieºte (la noi în þarã). În multe þãri europene este pe cale de dispariþie tocmai pentru cã
acolo au fost asanate mlaºtinile ºi nu existã râuleþe poluate organic.

Insecte

Saga pedo. Descriere: Masculul are lungimea corpului de 60 mm, iar femela are 60-65 mm. Oviscaptul
verzui are 34-36 mm. Culoarea corpului este verde, de fiecare parte cu câte o linie albã roz, care porneºte
de la ochi pe marginea inferioarã a pronotului ºi a segmentelor abdomenului, pânã la vârful acestuia.
Fruntea e lucioasã ºi cu douã puncte mici de culoare întunecatã. Elitrele la mascul sunt gãlbui-roz, iar cercii
sunt egali ca lãþime, terminându-se cu un mucron. Oviscaptul este de trei ori mai lung decât pronotul ºi cu
dinþiºori la vârf. Ecologie: Specie care trãieºte în tufiºuri, miriºti. Rãspândire: Turda, Zalãu, Murfatlar,
Techirghiol, Racoºu de Jos (Braºov).

Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarilor) (fam Cerambycidae). Descriere: Corpul este negru ºi
partea apicalã a elitrelor este roºiaticã-cafenie. Lungimea corpului e de 23-55 mm. Primul articul antenal, cu
punctuaþie deasã ºi puternicã, este aproape mat. Articulele antenale, de la al 3-lea ºi pânã la al 5-lea, sunt
de cel puþin douã ori mai lungi decât late. Partea apicalã a acestor articule este îngroºatã noduros. Pronotul
e lucios, are zbârcituri discoidale destul de puternice mai mult sau mai puþin neregulate. Elitrele au unghiul
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sutural dentiform ºi rugozitãþi puternice la bazã, care sunt din ce în ce mai fine spre partea apicalã ºi au ºi o
pubescenþã finã, în general puþin aparentã. Abdomenul lucios are o pubescenþã puþin deasã, exceptându-se
ultimul sternit care este prevãzut cu o pubescenþã deasã. Ecologie: Se dezvoltã mai ales în stejãrete, însã a
fost observat ºi ca dãunãtor al castanului comestibil, fagului, nucului, ulmului ºi frasinului. Produce daune
fiziologice ºi tehnice, atacând arborii în partea de jos, expusã razelor soarelui, precum ºi arbori izolaþi mai în
vârstã. Rãspândire: Specia a fost semnalatã în toatã þara.

Cucujus cinnaberinus (fam. Cucujidae). Descriere: Are corpul cu lungimea de 11-15 mm ºi reprezintã
o excepþie în familia sa prin culoarea luminoasã ºi dimensiuni. Ecologie: Trãieºte sub scoarþa putredã a
ulmului, stejarului, fagului, uneori ºi sub aceea a rãºinoaselor. Rãspândire: Este unul dintre cei mai rari
gândaci, care apar mai ales în nordul Europei ºi doar ici-colo în Europa centralã, putând apãrea ºi în
România.

Osmoderma eremita (fam. Scarabaeidae). Descriere: Corpul este brun-închis sau negru-cafeniu, cu
luciu bronzat ºi glabru dorsal. Lungimea corpului atinge 26-32 mm. Masculul prezintã capul turtit dorsal.
Marginea anterioarã a clipeului este groasã, ridicatã, iar cea lateralã formeazã deasupra inserþiei antenelor
câte un tubercul ascuþit. Pronotul are marginea lateralã rotunjitã aproape unghiular, cea bazalã scobitã de
fiecare parte ºi formând un lob median rotunjit, lat. Punctuaþia pronotului e destul de rarã, iar discul
pronotului are un ºanþ longitudinal, median, mãrginit lateral cu câte un val, terminat anterior printr-un
tubercul ascuþit. Alãturi de aceste valuri se gãseºte câte o impresiune (adânciturã) longitudinalã, latã ºi platã.
Elitrele sunt punctate des, rugos ºi destul de fin. Partea ventralã a toracelui prezintã pilozitate puþin deasã,
scurtã, finã, galbenã-cafenie. Partea ventralã a abdomenului prezintã o adânciturã longitudinalã latã ºi cu o
pubescenþã scurtã ºi finã. Femela are capul puþin convex, cu punctuaþie foarte deasã ºi rugoasã. Pronotul
prezintã partea lateralã punctatã puternic, des ºi rugos, cu un ºanþ longitudinal median, mãrginit anterior de
fiecare parte cu câte un tubercul ascuþit. Elitrele prezintã punctuaþie ºi rugozitãþi mult mai fine decât la
mascul. Ecologie: Larva, cu capul galben-cafeniu ºi cu partea anterioarã roºie-cafenie, trãieºte în lemnul
putrezit al scorburilor diferitelor specii cu frunze cãzãtoare (mãr, pãr, plop, stejar). Rãspândire: Se întâlneºte
din zona antestepei pânã în cea a fagului, în Haþeg, Deva, Brad, Sibiu, Fãgãraº, Braºov, Mediaº, Sighiºoara,
Curtea de Argeº, Ploieºti.

Rosalia alpina (fam. Cerambycidae). Descriere: La noi existã doar rasa tipicã Rosalia alpina alpina,
care are corpul cu pubescenþã deasã, culcatã, finã ºi scurtã, cenuºie sau cenuºiu-albãstruie. Pubescenþa
antenelor, picioarelor ºi a pãrþii ventrale a corpului este aproape albastrã. Primul ºi al doilea articul antenal
sunt negre ºi lucioase. Vârful articulelor, începând cu al treilea este negru. Partea bazalã a ultimelor articule
are o coloraþie mai deschisã, iar jumãtatea anterioarã a lor este brunã sau neagrã. Elitrele, în general
granulate, la partea bazalã sunt puternice, glabre, negre ºi lucioase, iar cealaltã parte a elitrelor are o
granulaþie finã. Pronotul prezintã în general o patã catifelatã, neagrã, semicircularã, situatã median, la
marginea anterioarã. Femelele au antene de 1,5-1,75 ori mai lungi decât corpul, iar partea anterioarã a
vârfului articulelor 3-5 are câte un spiniºor destul de puternic. Antenele masculilor depãºesc puþin vârful
elitrelor. Ecologie: Se întâlneºte în fãgete bãtrâne, în munþi pânã la 1500 m altitudine. Zborul are loc în
iunie-septembrie. Rãspândire: A fost semnalatã în complexul climatic al fagului ºi coniferelor, mai puþin cel
al stejarului, al antestepei ºi în complexul stepelor cu graminee.

Erebia sudetica. Nu dispunem de date despre aceastã specie.

Eriogaster catax (fam. Lasiocampidae).  Descriere: Are anvergura aripilor de 31-41 mm. La masculi,
aripile anterioare sunt galbene-aurii, cu tiv gri, iar la femele sunt roºii-ruginii, cu douã pete mediane ºi o
bandã spãlãcitã albã. Ecologie: Larva se întâlneºte pe specii de Crataegus. Zborul are loc târziu, în lunile
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septembrie-octombrie. Rãspândire: Specia a fost foarte rar localizatã între 500-600 m altitudine în zona
Racoº (judeþul Braºov).

Euphydryas aurinia (fam. Nymphalidae). Descriere: Masculul are anvergura aripilor de 17-19 mm,
culoarea de bazã a pãrþii superioare a aripilor este galben-brun, suprafaþa celulei ºi banda postdiscalã sunt
brun-roºcate. Banda postdiscalã de pe aripile posterioare este cu pete negre, rareori cu margine deschisã la
culoare. Femela este în general puþin mai mare ca masculul. Ecologie: Zborul are loc din mai pânã în iunie ºi
are o singurã generaþie pe an. Este întâlnitã în pajiºti umede ºi turbãrii, din zonele joase pânã la altitudini de
1500 m. Rãspândire: La noi specia a fost localizatã în zona Vlãdeni-Racoº (judeþul Braºov).

Lopinga achine (fam. Satyridae). Descriere: Masculul are anvergura aripilor de 25-27 mm, marginea
externã a aripilor e uºor ondulatã. Culoarea de fond a pãrþii superioare a aripilor fiind uniform brun-gri.
Aripile prezintã câte un rând de pete eliptice negre, fãrã centru distinct ºi cu margine gãlbuie. Faþa inferioarã
a aripilor este mai deschisã, cu pete eliptice similare celor de deasupra dar mai puternic inelate gãlbui ºi de
cele mai multe ori cu alb în centru. Pe aripile anterioare se remarcã o bandã latã galben-deschis, iar pe cele
posterioare o bandã subþire albã, întreruptã. Atât pe aripile posterioare, cât ºi pe cele anterioare se distinge
o linie marginalã dublã, gãlbuie. Femelele sunt asemãnãtoare cu masculii, dar sunt mai mari ºi mai deschise
la culoare. Ecologie: Se poate întâlni în pãduri de foiase ºi în pãduri de amestec luminate, rãrite, cu
subarboret abundent, pãduri de luncã, liziere de pãduri ºi tufãriºuri de la câmpie pânã la 1000 m altitudine.
Omida consumã specii din genul Poa ºi Lollium. Zborul are loc în iunie-august, cu o generaþie pe an.
Femelele apar cu mult mai târziu decât masculii. Rãspândire: Specia a fost frecvent localizatã în zona
Râºnov ºi Zãrneºti (judeþul Braºov).

Lycaena dispar (fam. Lycaenidae). Descriere: Masculul are anvergura aripilor de 17-18 mm. Pe faþa
inferioarã a aripilor posterioare, culoarea de bazã este gãlbuie, banda submarginalã fiind mai deschisã,
subþire ºi mai scurtã. Fluturii din a doua generaþie sunt mai mici, pânã la 16-17 mm. Femela prezintã, pe
faþa inferioarã a aripilor posterioare, pete negre mai mici, iar legãtura submarginalã, de culoare portocalie,
este subþire ºi mai deschisã. Ecologie: Se întâlneºte în turbãrii, pajiºti umede, omida consumând speci de
plante din genul Rumex. Zborul are loc în mai-iunie ºi în august-septembrie, când are douã generaþii pe an.
Frecvent, în cele mai multe locuri unde poate fi întâlnitã, prezintã douã generaþii pe an, însã la munte ºi în
zonele nordice nu poate avea decât o generaþie pe an. Rãspândire: Specia a fost  frecvent localizatã între
500-700 m altitudine în zona Braºov-Racoº-Râºnov.

Maculinea arion (fam. Lycaenidae). Descriere: Aripile pot avea o anvergurã de 32-40 mm. Faþa
superioarã a acestora este albastrã-violetã, cu marginea neagrã ºi puncte lunguieþe, negre. Aripile
posterioare prezintã un ºir neclar de oceli întunecaþi. Femela este puternic pudratã brun-negru. Faþa
inferioarã a aripilor  este gri-cenuºie, pudratã la rãdãcinã cu albastru, ºi cu pete negre, groase, care la aripile
posterioare sunt bordate cu alb, prezentând un ºir dublu de pete negre înaintea tivului. Ecologie: Se poate
întâlni în pajiºti colinare, montane ºi subalpine, între 400 ºi 1800 m altitudine. Omida se întâlneºte frecvent
pe planta Thymus serpyllum (cimbru), pe care o consumã. Zborul are loc de la sfârºitul lunii mai pânã în
august, având o singurã generaþie pe an. Rãspândire: a fost localizat, foarte rar, între 500- 700 m altitudine,
în zona Braºov-Sãcele.

Maculinea teleius. Nu dispunem de date despre aceastã specie.

Parnassius apollo (fam. Papilionidae). Descriere: Masculul are anvergura aripilor de 38-42 mm,
culoarea de bazã a aripilor fiind albã, cu pete negre ºi roºii, parþial albe în centru. Femela este identicã cu
masculul, dar mai mult sau mai puþin gri, petele roºii fiind în general mai mari, iar scapusul antenelor este gri
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deschis, cu inele de culoare gri. Specia este divizatã într-un numãr mare de subspecii, la noi întâlnindu-se
mai frecvent subspecia Parnassius apollo jaraensis la care aripile anterioare sunt albe cu pete negre, la
margine strãvezii ca sticla,iar aripile posterioare sunt albe cu doi oceli roºii, bordaþi cu negru ºi miez alb.
Ecologie: Preferã locuri stâncoase din munþii mijlocii. Zborul are loc în iulie-august, iar omida consumã specii
de plante din genul Sedum (iarbã grasã). Rãspândire: La noi specia a fost semnalatã în munþii Bucegi.

Parnassius mnemosyne (fam. Papilionidae). Descriere: Fluturele prezintã capul negru, fruntea
acoperitã cu un smoc mare de peri albi, având pe margini ºi puþini peri negri. Antenele sunt negre cu foarte
puþini periºori scurþi în jumãtatea inferioarã. Toracele are culoarea neagrã strãlucitoare, la mascul fiind
acoperit cu o pãturã deasã de peri albi, mai lungi ºi mai deºi pe partea ventralã. Aripile anterioare au
marginea externã convexã, ce prezintã o bordurã latã hialinã acoperitã cu solzi rari negri. La femelã aceastã
bordurã e mai largã decât la mascul. Desenul e reprezentat prin douã pete negre, una mai mare în celulã ºi
alta mai micã pe nervura transversalã. Restul aripii e acoperit cu solzi albi. Ecologie: Preferã luminiºurile cu
stejãriº, tufe mici (Ajuga reptans), dar se poate întâlni ºi în liziere de pãduri, pajiºti colinare, montane ºi
subalpine. Larva trãieºte pe Corydalis cava. Fluturele se  întâlneºte de la altitudini mici, de câþiva zeci de
metri, pânã în regiunea alpinã. Zborul este lent, greoi, fluturele aºeazându-se pe diverse flori din care
consumã nectarul. Rãspândire: Specia a fost frecvent localizatã între altitudini de 500-1900 m în munþii
Bucegi, Piatra Mare, în zona Braºovului, Carpaþii Meridionali, Transilvania, munþii Rodnei.

Zerynthia polyxena (fam. Papilionidae). Descriere: Aripile pot atinge anvergura de 50-55 mm, sunt
galben-pale, cu benzi zimþate ºi pete negre. Pe aripile posterioare se aflã pete semilunare, roºii, bordate cu
negru. Femela este asemãnãtoare cu masculul, adesea puþin mai mare. Ecologie: Zborul are loc la sfârºitul
lunii aprilie-mai având o singurã generaþie pe an. Larva trãieºte pe Aristolochia clematitis. Rãspândire:
Specia a fost localizatã în zona Sãcele.


