CERCETĂRI

AVIFENOLOGICE DE-A LUNGUL BAZINULUI
MIJLOCIU ŞI SUPERIOR AL ARGEŞULUI
INTRE 1 IANUARIE - 31 MAI 1968
MIRCEA MATIEŞ

Mulţi autori (11), (15), (18), (19), consideră că desfăşurarea migraţiei
păsărilor peste teritoriul dinspre sudul Canpaţilor meridionali este puternic influenţată de lanţul Carpaţilor, o adevărată barieră naturală. Prin
bazinul hidrografic al Arge~ului, ineuenţa acestei bariere se presupune
că ar fi şi mai accentuată, de îndată cc spre nord există marea culme
Făgăraş-Iezer, înaltă de peste 2 OOO m şi lungă de 50 km (11), (fig. 1, 11).

In literatura ornitologică cercetată, referitor la migraţia de primă
de-a lungul Argeşului, există doar cîteva informaţii, .fragmentare.
Este amintită, de exemplu, migraţia de primăvară a sitarilor şi berzelor
în lungul Af'geşului şi Oltului, cu unele minore referiri avifenologice
pentru Piteşti 1((18), 106, 116, 122). Datl'le de migraţie consemnart:e de
Dombro w s k i (6), cu oarecare îngăduinţă se potrivesc şi pentru teritoriul în cauză ; de fapt, activitatea acestui autor se referă mai ales la
actualul judeţ Ilfov, situat spre sud, apoi la Dobrogea. Unele publicaţii
străine, cuprind şi referiri asupra migraţiei de primăvară pentru Argeş,
sau, prin sudul ţării, însă, doar pentru unele specii : Apus a., Ciconia c.,
Cuculus canorus şi Hirundo rustica (5), (19).
În studiul de faţă, ne 'Vom ocUJpa ·pentru un singur sezon prevernal
(1968) ele unele date avifenologice, cu referire la bazinul mijlociu şi superior al Argeşului (fig. 1) ; lucrarea are un caracter inedit pentru un număr
de 53 specii de păsări. Noutăţile găsite, fragmentare, se r~feră la ivirea
primelor exemplare, la sosirile în masă, la unele direcţii de migraţie, la
ascensiunea avifenologică în munţii Făgăraş şi la bariera muntoasă
Făgăraş-Iezer, ca piedică pentru trecerea migratoarelor.
vară

Condiţii

de cercetare

Bazinul hidrografic al Argeşului mijlociu
în general spre sudul masivului Făgăraş-Iezer
sporirii altitudinii, trei părţi (11), (fig. 1) :

şi
şi

superior este plasat
cuprinde, în ordinea

- Ţinutul de pădure al cîmpiei înalte şi al podişului Getic, adică
porţiunea ele la sudul Piteştiului şi pînă la C. Argeiş ; are altitudinea cea
mai joasă, de la 200-600 m. Direcţia văilor şi interfluviilor este în
general NNV-SSE, cu lunci destul de late. Vegetaţia lemnoasă din quer-

http://cimec.ro

@sieiu
@VICTORIA

\\

LJ

Limitele terito„iului.

cercetat
•

(;.:'~.;:··)Pădure

·· ..........

~

.@

TIRGOVl~TE

Diredie de

rni9raţie

Lac de baraj

=~~\~',',~?!J~t'=.

Munt l

~,J;J{f jh•;r~;,.;~f

7

kilometri
O

Fig. 1 -

IO

20

30

Bazinul mijlociu şi superior al Argeşului, cu împrejurimile
teritoriului cercetat
(desen Pcstroiu P.).
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cinee şi făgete este înlocuită spre sud cu culturi agricole, iar spre nord
este fragmentată şi uneori înlocuită cu livezi de pomi.
- Districtul subcarpaţilor Argeşului, cu limitele : sudică, C. Argeş,
nordică, Culmea Coziei; altitudinea 500-1 OOO m. Vegetaţia din gorunete şi amestecate cu fag, cu multe locuri despădurite, ocupate de livezi,
fineţe ...
- Din Districtul Făgăraş-Bucegi, interesează munţii Făgăraş-Iezer
(fig. 10, 11), cu altitudinea între 1 000-2 500 m, la vest, larga trecă
toare Turnu Roşu, la est pasul Bran. Vegetaţia lemnoasă (conifere, mai
rar făgete), urcă pe versantul sudic pînă la cca. 1 600 m, excepţional
1 900-2 OOO m. De la 1 300-1 400 m în sus predomină molidişuri pure.
în jos cele amestecate. Interesează în mod deosebit lacul de acumulare
Vidraru (fig. 6), născut în 1966/67 ((22), 1968, VI, 19-20), cu altitudinea
830 m, suprafaţa 393 ha, nivel variabil, cu extindere spre amonte pînă
după punctul Cumpăna. Lac de salmonide, situat spre sudul jumătăţii
vestice a barierei muntoase de 50 km lUJngime - masivul Făgăraş-Iezer;
spre NV, m. Clăbucetul, 1 716 m altitudine, acelaşi masiv (fig. 10. 11).
Temperatura medie zilnică (fig. 2) pentru perioada efectuării cercetărilor, 1.01.-31.05.1968, comparativ cu valorile plurianuale ale acelora.şi daite, relevă ifaptul că în general au fost instalate temperaturi mai
coborîte <lecit valorile normale, spre mijlocul lunii ianuarie, în prima
jumătate a lui martie şi în a doua decadă din aprilie ; temperaturi mai
ridicate, în luna februarie, apoi între 18.03.-10.04 şi, după 24.04 ; temperatura medie a întregei perioade, cu coa. 2°C mai ridicată decît media
respectivă plurianuală.
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prezenţa păsărilor mai ales după principiile auditive,
că primăvara, această metodă conferă rezultate bune.
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Graficul temperaturilor medii zilnice pentru 1 ianuarie - 31 mai 1968,
(linie subţire), comparativ cu graficul temperaturilor medii zilnice plurianuale (1886-1955) (linie groasă) (desen Rădulescu A.).
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Fig. 3 -

Hirundo rustica,

Pileşti,

Fig. 4 -

Motacilla alba,

Goleşti,

7.IV.1968.

24.lV.1968 ....

Cu unele mijloace tehnice (binoclu, aparatură fotografică, arme de
în întreaga perioadă s-au efectuat cit mai multe sondaje, .în dUerite punde din cele trei ţinuturi a:e terenului în studiu.
ln perioada 1.03-30.04, ieşirile pe teren s-au intensificat. Rezultatele
cercetărilor au fost înregistrate prin notarea numărului aproximativ de
indivizi determinaţi zilnic, din fiecare specie. ln fiecare zi de cercetare
s-a lucrat în medie 3-8 ore, parcurgîndu-se 15-20 de km, totdeauna
prin locurile preferate ale speciilor ru;;teptate să sosească sau să plece.
Aşa oum s-a notat dn fişe 1(1Pe specii, pe zile, pe oloca:i1tăţi ~i pe biotipuri),
efectivul ce a fost apreciat zilnic, cu aproximaţie, pentru fiecare specie
în parte ne-a permis să precizăm, fragmentar sau amănunţit, ivirea primului exemplar in teritoriu, declanşarea pasajului în masă, sfîrşitul mivînătoare, busolă),

•• Toate fotografiile

aparţin

autorului.
http://cimec.ro
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graţiei...
fiecărei

Pentru evitarea erorilor de orice natură, s-a început urmanrea
specii încă cu 15 zile înainte, şi apoi, după perioada probabilă
de sosire a ei în sudul ţării ; cifrele medii au fost calculate anterior pentru fiecare caz în parte (1), (2), ... (22). Cu această ooazie, s-au determinat în teren şi s-au înregistrat [n fişe peste 250 OOO exemplare diferite·
de păsări, din toate speciiJe cercetate, s-au colectat şi conservat 46 de
exemplare aparţinînd la 20 de specii şi s-au executat fotografii docu-mentare pentru 7 specii diferite.
In prima parte, pentru a se putea compara mai uşor datele obţi
nute cu rezultatele similare striJOt sipecifice, menţionate în literatura citată
(1), (2) ... (22), întreg materialul se va trata pe specii şi subspecii.
Prezentarea rezultatelor şi discutarea lor
Ordo Gaviformes.
1. Gavia sp. Din luna aprilie există menţiuni despre prezenţa în
ţară pentru G. arctica şi, rar, pentru G. stellata (8), ((6), 822-825), (14),
cu unele indicaţii neprecise asupra trecerii acestora prin Carpaţi ((15),
101).
S-a observat o singură rpasăre in penaj de iarnă, la 15.04.1968,
ora 18 *, 1pe aipa 1. Vi:draru, spre porţiunea lui cea mai nordică de lingă
Cumpăna. Pasărea a sosit înnot, dinspre sud.; la ora 19 a d.ispă11ut. Probabil că ea a zburat spre nord, trecînd culmea Făgăraşului.
1

Ordo Ciconiiformes.
2. Ardeola raHoides (Scop.) (fig. 5). Sosirea medie în sudul ţării se·
petrece în 22.04 ((6), 688-690), cel mai devreme în 10.03.1961, la Călă
raşi (21).

Fig. 5 -

Ardeola ralloides.

Intre 6-13.05.1968 s-a constatat prezenţa a 8 exemplare, prin luncile Argeşului şi Doamnei (Piteşti) ; era vorba despre un pasaj potrivit
de intens, probabil spre trecătoarea Oltului.
• Pentru economie de
curta sub forma : „18 h".

spaţiu,

datele de acest fel din continuare se vor pres- ·
http://cimec.ro
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Ordo Anseriformes.
3. Anser albifrans (Scop.). Nu se indică pentru anseridae cale prede-a lungul Oltului (12), (17), (18) ; recent, se insistă mai ales
asupra migraţiei prevernale spre est, cu trecerea barierei Carpatice (12),
((22), 1958, VII).
Prin lunca Argeşului (Goleşti), la 8.03.1968, ora 14, un grup de
Jl exemplare de Anser anser în migraţie spre NNV, probabil spre trecătoarea Oltului; în 9.03, ora 2, migraţie masivă de A. albifrans peste
centrul oraşului Piteşti, mai mult în direcţie nordică (determinarea direcţiei a fost făcută, pe intuneric, drupă strigăte).
4. Anas querquedula L. Sosirea <.'€'a mai timpurie după D om b ro w s k i, la 2.03.1908 ((6), 659-661) ; alţi autori o citează şi mai din
iarnă : 20.02.1948, balta Pietrile ((22), 1962, VI).
20.03.1968, ora 19 şi 20 minute, [nitr-o regiune nepalustră - pădu
rea Tt·ivale - am auzit un grup migrator la înălţimea de 150-200 m,
spre porţiunea luminată a oraşului, pe direcţia V-E.
vernală

Ordo Falconiformes.
5. Aquila chrysaetas (L.). Coborîrea la şes în anotimpul rece, cu
accentuarea deplasărilor primăvara sau toamna, este un fapt rar, însă,
cunoscut ((15), 85), ((22), 1967, XII, 25).
In pădurea Trivale, la 20.03.1968, ora 18, s-a observat un exemplar în vîrstă de peste 3 ani, la înălţimea de 80-130 m.
6. Butea butea L. (fig. 8, 9). Rar întîLnit la şes în perioada cuibă
ritului, mai frecvent în migraţie sau iarna ((15), 86), ((9), II, 210).
Cităm două observaţii din apropierea Piteştiului : 8.03.1968, zăvoa
iele Argeşului (Goleşti), 4 exemplare în migraţie la mare înălţime, spre
Carpaţi; 16.04, pădurea Ştefăneşti, 1 şorecar.

Fig. 6 -

Lacul Vidraru la Valea cu
http://cimec.ro
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Fig. B, 9 -
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Turdus torquatus, Cumpăna, 15.IV.1968.

Buteo buteo, lacul Vidraru, 15.IV.1968.
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Fig. 10 -

Fig. 11 -

Muntele

Muntele

Clăbucet ,

MATIEŞ

Clăbucet,

poiana cu stîna, 17.IV.1968.

valea Topologului

şi zăpezile Făgăraşului,

17.IV.1968.

7. Circus aeruginosus (L.) . Uneori stă şi iarna la noi (14); după
Dom ib ro w s k i ,((6), 580-588), sosirea medie se petrece .Ja 3.03, după.
B e 1 d i (3), între 22-23.03.
S-a văzut un singur exemplar la 24.03.1968, prin regiunile palustre
dintre Argeş şi Doamnei, la Piteşti.
Ordo Galliformes.
8. Coturnix coturnix (L.). Potrivit cu unele cercetări mai vechi~
cînd efectivele prepeliţei erau bogate, sosirea ei se petrecea pină către
15.04 pe Nistru ((5), IV, 136) şi, de obicei, în prima decadă din aprilie
http://cimec.ro
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prin Muntenia ((6), 862-864) ; astăzi, pasaje de primăvară aproape că
nu mai există ((22), 1965, VIII).
ln 2.05.1968, s-a auzit un singur cîntec la Ştefăneşti, iar în 4.05
alte 4 cîntece, de la 4 exemplare diferite, prin lunca Argeşului (Goleşti).
Ordo Charadriiformes.
9. Vanellus vanellus (L.). In sudul ţării, sosirea medie poate fi
pentru 26.02 <(6), 725-727), la Lvov (U.R.S.S.), prin 17-18.03
((20), 45-46). Migrează şi peste Carpaţi ((15), 73. 103), dar nu s-a precizat trecerea de-a lungul Argeşului (1), (2) ... (22).
21.03.1968, zăvoaiele Argeşului Goleşti, un singur grup de păsări :
24.03, mlaştinile dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti), 150-250 exemplare„
în plină migraţie spre NNV.
10. Charadrius dubius curonicus Gmel. In sudul ţării, soseşte în
medie la 4.04 ((6), 734-736), după alţi autori (14), la 10.03 ; nu migrează
peste Carpaţi (15).
24.03.1968, regiunile palustre dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti),
există deja 25-35 exemplare: prin aceleaşi locuri, după 12.04 numărul
exemplarelor s-a înjumătăţit. Nu s-a identificat la 1. Vidraru.
11. Gallinago gallinago (L.). Se citează din toate lunile anului ((9).
III, 331), foarte rar însă, vara sau iarna ((13), 73-74), ((22), 1968, I, 26).
Pasajul de primăvară, fixat imprecis ; în Ucraina şi Carpaţii de pe teritoriul U.R.S.S„ după 15.03 ((5), III, 327, 331), ((20), 61-63).
Intre 6-10.02.1968, prin lunca rîului Doamnei (Dirmăneşti), 2-1
exemplare ; 24.03, 10 exemplare prin mlaştinile dintre Argeş şi Doamnei
(Piteşti) ; nu s-a identificat la 1. Vidraru.
12. Scolopax rusticola L. Foarte rar şi iarna ; 2.01.1960, în Transilvania ((22), 1960, III, 21). Primăvara trece şi Carpaţii, mai ales pe drumul trecătorii Oltului, deci, şi de-a lungul Argeşului ; în anul 1968 au
migrat prin Piteşti, între 7-20.03 ; în 1960 s-au ivit aici încă din februarie, iar pasajul principal s-a desfăşurat între 19-21.03 ((22), 1960,
VI, 11).
8.03.1968, lunca Argeşului (Piteşti), lipsesc; 20.03, pădurea Trivale,
2 exemplare ; 21.03, zăvoaiele Argeşului (Goleşti), 1 pereche in joc
calculată

nupţial.

13. Numenius sp. La trecerea prevernală N. arquata este mai frecvent ; media primelor sosiri ale acestuia din urmă, în sudul ţării, la
14.03 ((6), 745-746); migrează de-a lungul rîurilor şi peste Carpaţi
((15), 102). Celelalte specii ale genului mult mai rare şi apar mai târziu
((6), 7 44-748).
21.03.1968, zăvoaiele Argeşului (Goleşti), pasaj foarte intens : ora
18 şi 20 minute, primul grup de 130-170 exemplare, masate, în formaţie dezordonată, pe deasupra Argeşului, la 130-170 m înălţime, cu
direcţia SSE-NNV, fără strigăte de migraţie; ora 18 şi 30. minute, un al
doilea grup similar ; 22.03, rîul Argeş (Piteşti), :i exemplare în timpul
repaosului.
Ordo Columbiformes .
. 14. Columba oenas L. Iarna în ţară destul de rar, pasajul de primăvară, de la sfîrşitul lui februarie ((6), 845-846), ((22), 1962, VII, 8).
http://cimec.ro
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Ianuarie 1968, la Dîrmăreşti, ,prin lunca Doamnei, prezent ; 24.03,
în regiunile palustre dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti), 5-8 exemplare
singuratice, în zboruri răzleţe.
15. Columba palumbus L. Mai rar decît specia precedentă, iarna
doar excepţional, în pasaj de la sfîrşitul lui februarie (3) ((22), 1962,
VII, 8) ; în cîmpia Tisei, din februarie ((7), 48).
8.03.1968, prin lunca Argeşului (Goleşti), 5-6 exemplare ; 21.03,
Piteşti (Colibaşi), 28-33 exemplare; 28.03, pădurea Ştefăneşti, un grup
de 8 exemplare.
16. Streptopelia turtur L. Media sosirii prevernale pentru Muntenia
este 8.04 ((6), 848-850), în Carpaţii de pe teritoriul U.R.S.S., după 25.04
((20), 26-27).
22.04.1968, zăvoaiele Argeşului (Piteşti), lipsă ; 23.04.1968, pădurea
Trivale, 20-22 exemplare; 24.04.1968, lunca Doamnei 1(Colibaşi-Piteşti),
8-12 exemplare; 25-28.04, C. Argeş şi 1. Vidraru, lipsă.
Ordo Cuculiformes
17. Cuculus canorus L. Sosirea medie după D o m b ro w s k i ((6).
365-369), la 10.04 ; cel mai timpuriu exemplar din Transilvania, la
27.03.1953 (10) ; prin Carpaţii de pe teritoriul U.R.S.S., sosesc în medie
la 23.04 ((20), 167-168).
3.04.1968, Valea Mare (sat), primele şase cîntece din aceeaşi direcţie; 7-8.04, prin aceleaşi păduri, 18-22 exemplare; 12-17.04, nu a
urcat pînă la 1. Vidraru; 24.04, Trivale, 18-20 exemplare; 26.04, 1. Vidraru, 5-7 exemplare.
Ordo Apodiformes
18. Apus apus (L.). Media sosirii după Dombro w s k i ((6),
354-357), la 27.04; după S 1 i w ins k i (19) şi Radu (14), în sudul
ţării, sosirea medie are loc între 12-16.04 (! !).
26.04.1968, orele 10-11, 5-6 exemplare la C. Argeş; Piteşti,
5-6 exemplare in 28.04, 10 exemplare în 29.04, 12 exemplare în 30.04 ;
1-3.05, împrejurimile Piteştiului (luncile rîurilor, Valea Mare, Ştefăneşti)
doar 4 exemplare la Valea Mare; 2-3.05, Piteşti, numărul lor a crescut
simţitor ; împrejurul Piteştiului, s-a înregistrat o sporire a efectivelor
pînă la 9-11.05, după care dată nu s-au mai constatat schimbări
frapante.
Ordo Coraciiformes
19. Merops apiaster L. Media primelor sosiri, la 26.04 ((6), 342-345).
1.05.1968, Ştefăneşti, primul grup migrator; 2-3.05, grupuri migratoare de-a lungul Argeşului; 4.05, Goleşti, un singur grup migrator;
5-13.05, lunca Argeşului şi Doamnei (Piteşti) 160-240 exemplare, mai
multe în partea a doua a intervalului.
20. Coracias garrulus L. După Do mb ro wc k i ((6), 346-349) soseşte în medie la 1.05 ; cea mai timpurie sosire la 30.03.1933, în Slovacia (20).
http://cimec.ro
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Primul exemplar în 1.05.1968, ora 11, lunca Argeşului (Piteşti) ;
4.05, lunca Argeşului, între Goleşti şi Piteşti, 4 exemplare în zbor ;
-5-13.05, luncile Argeşului şi Doamnei (Piteşti), 5-10 exemplare.
21. Upupa epops L. Sosirea medie a primelor exemplare, in Muntenia, la 14.03 ((6), 336-341) ; nu există date despre ascensiunea ei în
Carpaţi.

24.03.1968, regiunea palustră dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti), un
€Xemplar; 1.04, Trivale, 1 exemplar; 12-15.04, I. Vidraru, 7-9 exemplare, masate în porţiunea nordică a lacului ; 24.04, lunca Doamnei (Colibaşi), 5 exemplare; 26-27.04, exemplarele din porţiunea nordică a I.
Vidraru, absente.
22. lynx torquilla L. In ţară, sosirea medie la 2-5.04 (3), ((6),
396-:-197); cel mai din iarnă exemplar din Slovacia, la 22.03 ((20), 193).
3.04.1968, Valea Mare (sat), 2 cîntece; 4.04, prin aceleaşi locuri,
deja multe; 7-8.04, Goleşti-Piteşti-Colibaşi, 20-30 exemplare; 23.04,
Trivale, 20-25 exemplare.
Ordo Passeriformes
23. Alauda arvensis L. In ţară, iarna, destul de rară ; primăvara,
pasajul începe încă din februarie ((6), 180-181), ((13), 319).
24.03.1968, regiunile palustre dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti), pasaj masiv, 2-300 exemplare dintre care, 90-110 exemplare într-un
singur stol, fără direcţie precisă de înaintare; 12-17.04, I. Vidraru,
m. Clăbucetul (1 716 m), lipsă.
24. Hirundo rustica L. Media sosirii primelor păsări în sudul ţării,
după Dombro w s k i ((6), 315-319), 19.03, după S 1 i w ins k i (19),
10.04 ; sosirea maselor, 1-3.04 (6).
5.04.1968, Valea Mare (sat), primul exemplar; 6.04, Piteşti, 2-3
exemplare ; 7-8.04, Goleşti-Piteşti-Colibaşi, 3-6 exemplare; 12-13.04,
I. Vidraru, lipsă; 14.04, ora 9, primele 5 exemplare la I. Vidraru, pînă
la Cumpăna; 15.04, 1. Vidraru, 18-22 exemplare; 16-17.04, Cumpăna
m. Clăbucetului, numai la Cumpăna ; 23.04, Trivale, 250-350 exemplare ; 24.04, Piteşti-Colibaşi, 3-500 exemplare (fig. 3).
25. Motacilla alba L. Sosirea medie în Muntenia, la 6.03, sosirea
medie a maselor la 15-22.03 ; clocitoare frecventă şi în Carpaţi ; nu i se
indică migraţia peste culmile înalte ((6), 134-136), ((15), 92).
21.03.1968, Piteşti-zăvoaiele Argeşului (Goleşti), 20-30 exemplare;
24.03, regiunile palustre dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti), 180-220 exemplare; 7-8.04, Goleşti-Piteşti-Colibaşi, 400-600 exemplare (fig. 4);
12-15.04, 1. Vidraru, 1 000-1 200 exemplare, cu o puternică masare
nordică; către 15.04, s-a început dispersarea spre altitudine; 16-17.04,
Cumpăna-ro. Clăbucetul, spre altitudine, pe pîraie, doar 2-3 km (altitudine 900 m), în rest aibsenite ; în 17.04, ora 9, 1 exemplar în zbor spre
nord, în direcţia golului alpin ; 24.04, Piteşti-Colibaşi, doar 25 exemplare; 26.04, 1. Vidraru, cca. 100 exemplare; 1-3.05, Piteşti-V. Mare
(sat), doar 10-15 exemplare.
26. Motacilla cinerea Tunst. Nu există date despre ascensiunea de
primăvară în Carpaţi ; cuibăreşte pînă pe păşunile alpine ((15), 92), ((9),
I, 212).
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12-13.04.1968, 1. Vidraru, 6-8 exemplare; 14-15.04, 1. Vidraru,
30-35 exemplare, fără aglomerări spre nord; 16-17.04, prezentă pe
pîraie spre altitudine, doar pînă la 900 m altitudine, de la Cumpăna spre
amonte, 4-5 km, pînă la zăpadă ; 26.05, 1. Vidraru, 150-250 exemplare.
27. Anthus spinoletta (L.). Excepţional, iernează spre nord pînă în
Transilvania ((22), 1960, V) ; nu există date sistematice despre migraţia
ei de primăvară şi, despre ascensiunea ei în Carpaţi ((9), 197).
27-28.04.1968, Dîrmăne1?ti, 2 exempLare prin preajma unor gunoaie
în fermentaţie ; 24.03, ml~tinile dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti),
prezente; 13-15.04, 1. Vidraru, 400-600 exemp:are, masate puternic
spre nordul lacului ; 16-17.04, Cumpăna - m. Clăbucetul, numai sub
900 m altitudine, în 16.04, ora 18, 1 exemplar, în zbor spre nord, peste
zona aplină înzăpeZIÎll:ă ; 26.04, 1. Vidraru, absente.
28. Lanius collurio L. In Muntenia, soseşte în medie la 19.04, cel
mai devreme la 8.04.1903 ; nu există date despre ascensiunea lui în
Carpaţi ((6), 307-310) ; femelele sosesl: înaintea masculilor ((5), VI,
11-13).
26.04.1968, ora 18, 1. Vidraru, 1 exemplar femel ; 1.05, zăvoaiele
Argeşului-Piteşti, 22-28 masculi şi frmele.
29. Lanius minor L. Primăvara, de obicei, soseşte în Muntenia la
28.04 ((6), 305-307).
30.04.1968, Valea Mare (sat), 1 exemplar; 1-3.05, Ştefăneşti-Valea
Mare-Piteşti, 2 exemplare ; 4.05, Goleşti-Piteşti, 2 exemplare ; 5-8.05,
luncile rîurilor (Piteşti), 80-120 exemplare ; 8-13.05, efectivele i se micşorează exagerat.
30. Lanius excubitor excubitor L. Cea mai tîrzie semnalare din
Muntenia, la 13.04.1899 ((6), 301-303).
S-au văzut şi împuşcat 3 exemplare : la 27.01.1968, Dîrmăneşti,
2 femele; 15.03.1968, Goleşti, 1 femelă.
31. Bombycilla garrulus (L.). Migrează peste munţi ((15) 99); cele
mai întîrziate exemplare, la Bucureşti în 8.05 ((22), 1961, II), lingă Cluj
în 22.05.1958 (1); prin Piteşti, în 3.02.1967, invazie potrivită ((22), 1967,
III, 24).
20.03.1968, ora 19, Trivale, un stol format din 18-20 exemplare;
6.04.1968, prin Piteşti, orele 15-16, un grup similar.
32. Cinclus cinclus Bechst. Aparţine mai ales etajului teraonidclor
((15), 87) ; nu există date despre ascensiunea speciei în Carpaţi (6).
27-29.01.1968, r. Doamnei (Dîrmăneşti), 1 exemplar pentru 6-8 km
curs de rîu; 12-17.04.1968, I. Vidraru-m. Clăbucetul, 3-4 exemplare,
masate spre nordul lacului, spre altitudine, nici una; 26-27.04, I. Vidraru, absente.
33. Prunella modularis (L.). Aparţine mai ales etajului teraonidelor; nu se cunosc date despre ascensiunea ei în Carpaţi ((15), 95), ((6),
204-206).
12-15.04.1968, 1. Vidraru, 400-600 exemplare, masate uşor spre
nordul lacului ; 16-17.04, m. Clăbucetul, 40-50 exemplare; 27.04, l. Vidraru, 15-20 exemplare, dispuse fără o masare spre nord.
34. Phylloscopus collybita (VieHl). Sosirea medie în sudul .ţării ((G),
168-170), la 16.03, cel mai devreme la 12.03.1901; ivirea în Carpaţi abia
prin aprilie ((5), VI, 154).
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21.03.1968, orele 18,30-18.40, zăvoaiele Argeşului-Goleşti, primele
trei cîntece ; 24.03, între Argeş şi Doamnei (Piteşti), 10-20 exemplare ;
28.03-3.04, prin .împrejurimile Piteştiu:ui, încă destul de multe ; 1213.04, 1. Vidraru, absente ; 14.04, exemplare izolate, doar în jumătatea
sudică a lacului Vidraru ; 15.04, 1. Vidraru, cîteva ajung şi spre nordul
lacului ; 16-17.04, 1. Vidraru-m. Clăbucetul, 10-20 exemplare la porţiunea nordică a lacului şi 2-3 exemplare, spre amonte, 1-2 km pe
pîraie, pînă la zăpadă.
35. Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Sosirea medie în sudul ţării la
23.04, cel mai devreme la 13.04.1900 ((6), 163-165) şi la 11.04.1952, ((22),
1962, VI, 10).
23.04.1968, orele 17-19, Trivale, 23-27 exemplare.
36. Muscicapa striata (Pall.). Cel mai din iarnă exemplar colectat
de Dombro w s k i. la 15.04.1903 ((6), 332-334) ; în general lipsesc
datele de migraţie ((22), 1962, VII, 8).
1-3.04.1968, zăvoaiele Argeşului şi Doamnei (Piteşti), 3-4 exemplare.
37. Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmel.). Nu există date de
ascensiune în Carpaţi ((6), 217-219), ((9), 395).
13-15.04.1964, 1. Vidraru, 50--60 exemplare, cu o uşoară masare
spre partea nordică; 16-17.04, 1. Vidraru-m. Clăbucetul, numai la lac şi,
abia în 17.04, 2 păsări pînă 1la stîna Clăbucet (Fig. 10).
38. Oenanthe oenanthe (L.). Nu există date despre ascensiunea prevernală în Carpaţi ((6), 235-238), ((5), VI, 494-496).
12.04.1968, 1. Vidraru, lipsă ; 13.04, 1. Vidraru, 1 exemplar spre
porţiunea sudică a lacului ; 14-15.04, 1. Vidraru, 11-15 exemplare, pe
întreg cuprinsul lacului; 16-17.04, 1. Vidraru-m. Clăbucetul, prezente
numai la altitudinea lacului (830 m); 27.04, 1. Vidraru, absente; 27.05,
l. Vidraru, 2 exemplare separate, spre nord.
39. Turdus viscivorus L. Nu există date cu privire la ascensiunea
prevernală în Carpaţi ((6), 225-226); în 15.04.1967, este citat din Deltă
((22), 1967, VII, 26).
Ianuarie 1968, Trivale, 80-100 exemplare; 21.03, Trivale, 2-:l
'Cxemplare ; 24.03. regiunile palustre dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti),
2 exemplare; 1.04, Trivale, 2-3 exemplare; 12-15.04, 1. Vidraru, 3050 exemplare ; 16-17.04, 1. Vidraru-m. Clăbucetul, spre altitudine, lipsă,
cu excepţia a 2 exemplare văzute la limita superioară a răşinoaselor;
23.04, Trivale, lipsă, 26-27.05, 1. Vidraru, 120-160 exemplare.
40. Turdus pilaris L. Nu există date precise despre dispariţia ultimelor exemplare din sudul ţării ((6). 227-228); între 9-15.04.1967, în
Deltă, cîrduri numeroase, mult întîrziate ((22), 1967, VII, 26).
27-29.01.1968, Dirmăneşti şi 5-6.03, Trivale, lipsă; 8 şi 21.03,
zăvoaiele Argeşului-Goleşti, 200-400 expl. ; 24.03, mlaştinile dintre
Argeş şi Doamnei (Piteşti) 800-1.200 expl. migratoare; 29.03. 7 h 5',
un grup migrator cu 3-400 expl„ spre NNE, de-a lungul rîului Doamnei
(Valea Marc, sat) la 30-50 m înălţime, în front larg; 30.03, 7 h 5', în
aceleaşi condiţii ca în 29.03, alte 2 expl. migratoare ; 1.-04, Trivale,
2-300 expl., masate ; 7-8.04, zăvoaiele Argeşului-Goleşti, lipsă; 17.04,
6 h, un grup de 4 expl. au migrat spre nord, peste m. Clăbucetul ;
22.04, zăvoaiele Argeşului (Piteşti), lipsă.
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41. Turdus philomelos Ch. L. Brehm. In sudul ţării soseşte în medie
la 12.03. ((6), 223-225) ; excepţional, în iarna 1967-68, oiteva au iernat
prin Bucureşti {(22), 1968, IV, 22).
3.03.1968, Valea Mare {sat), 1 exipl. ; 15.03, zăvoaiele Argeşului
(Goleşti), cel de al doilea expl. ; 20-21.03, Trivale, 3-500 expl., 24.03.
reg. palustre dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti), 100-200 expl. ; 29.03,
7 h 5' un grup migrator cu 8-10 exipl., spre NNE, ipe deasupra rîului
Doamnei (Piteşti), la 30-40 m înălţime, în front larg; 12-15.04, L
Vidaru, 1.500-2.000 exiPl. ; 16-17.04, 1. Vi.draru--011. Clă!bucetul, 2 expl.
au ajuns la limita superioară a răşinoaselor, IPe zăjpadă; 23.04, Trivale,
35-45 expl. ; 26-27.04, 1. Vidraru, doar 100-200 exipl., fără aglomerare
nordică.

42. Turdus torquatus alpestris .(Ch. L. Brehm) Lipsesc date despre
ascensiunea iprevernală în Carpaţi ((6), 231---<233) ; preferă etajul tetraonidelor 1((15)„ 97).
12-13.04.1968, 1. Vidraru, 25-35 expl., aproape toate spre nordul
lacului ; 14-15.04, 1. Vidraru, numai 7~9 expl., masate spre nord
(Fig. 7) ; 16-17.04, 1. Vidr.-m. Clăibucetul, 100-140 ex:pl., dintre care
doar 150/o S1Pre ultima porţiune a lacului, prin păldure, iar restul, spre
limita superioară a răşinoaselor; 27.04, 1. Vidr., lipsă.
43. Emberiza calandra L. Iarna o petrece mai ales în cJmpie, în
stoluri masive, ~mpreună cu alte paseriforme (i(9), I, 142) ((13), 317).
27-28.01.1968, Dîrmăneşti, absentă ; 8 şi 21.03, zăvoaiele Argeşu
lui-Goleşti, lipsă ; 24.03, zăvoaiele dintre Argeş şi Doamnei {Piteşti),
30-40 exipl., mai ales în perechi ; 1-3.05, ză·voaiele dintre Argeş şi
Doamnei (Piteşti), 3-4 expl. ; 4.05, zăvoaiele Argeşului Goleşti, 12-18
expl.
44. Emberiza schoeniclus intermedia :Degl. ln cîmpia Tisei, sosirea
ei are loc după 20.03 (7) ; pentru ţara noastră, lipsesc cercetările ((6),
97-102).
15.03.1968, zăivoaiele Argeşului Goleşti, prima pereche (masculul
oolecţionat) ; 24.03, miru?tinile dintre Argeş şi Doamnei (Piteşti) 3-4
expl. ; alte păsări nu s-au identificat.
45. Fringilla montifringilla L. ln medie, ultimele expl. se retrag
din sudul ţării la mijlocul lui aprilie {(6), 8.3-86), .(,(14), 550-564).
5-6.03.1968, Valea Mare (sat), 4 exipl. ; 8.03, zăvoaiele Argeşului
Goleşti, 8-10 expl. ; 21.03, Trivale, 3-4 exipl. ; 28.03, !Pădurea Ştefăneşti.
ultimul oîntec.
46. Serinus serinus i(L.) Rar, este citată de la noi şi iarna, mai:
freovent, în martie-aprilie {{9), 113-118) ; alţi autori ((12), 27) sînt de
părere că specia este totuşi migratoare şi, că nu se cunosc date de
1

migraţie.

21.03.1968, Trivale, primul cintec ; 7.04, pădurea Ştefăneşti, 1 expl. ;
12-15.04, 1. Vildraru, 13-17 expl. spre lac şi, apoi, la limita superioară
a răşinoaselor, 1 e:xipl. ; 23.04, Trivale, lipsă ; 26.04, 1. Vidraru, prezente.
47. Carduelis chloris (L.) Unii autori susţin că în luna aprilie are
loc o ~rire a efectivelor (16).
27-28.01.1968, Dîrmăneşti, 2 exipl.; 5---6.03, Trivale, lipsă; 8, 15
şi 21.03, zălvoaiele Argeşului (Goleşti), liipsă ; 24.03, zăvoaiele Argeşului
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şi Doamnei (Piteşti), lipsă ; 28.03, pădurea Ştefăneşti, 10-17 expl. ; 1.04,
Trivale 2-4 expl. ; 7-8.04, Valea Mare, Ştefăneşti, zăvoaiele Argeşului
(Goleşti), 250-300 expl., 12-17.04, 1. Vidraru, lipsă.
48. Carduelis spinus (L.) Nu se cunosc date avifenologice asupra
plecării ultimelor eXiJ>l. din sudul ţării ((6), 78-80), ((9), I, 106-107).
27-28.01.1968, Dîrnnăneşti, un singur sto.J, în lunca Doamnei ; 8.03,
zăvoaiele Argeşului-Goleşti, doar două stoluri printre miile de cinepari ;
15.03, zăvoaiele Argeşului-Goleşti şi, în continuare, lipsă cu desăvirşire.
49. Carduelis cannabina 1(L.) Nu se cunoaşte data destrămării marilor
aglomerări din primăvară ((6), 68-70), ((9), I, 108).
27-28.01.1968, Dîrtnăneşti, lipsă; 8.03, zăvoaiele Argeşului-Goleşti,
1.400-1.600 exipl. ; 15.03, zăvoaiele Argeşului-Go~eşti, lipsă.
50. Pyrrhula pyrrhula ,(L.) După Dom b ro w s k i ({6), 60-63),
primăvara di~r de la şes la ,începutul lunei aprilie.
27-28.01.1968, Dîrmăneşti, există oiţirva; 5-6.03, Trivale şi Valea
Mare .(sat), 20-30 expl. ; 8.03, Piteşti-Goleşti-zăvoaiele Argeşului
Căteasca, doar ·Între Piteşti-Goleşti, iar spre şesuri, lipsă ; 15.03, aceleaşi
locuri, lipsă ; 12-15.04, şi 26-27.05, 1. Vidraru, .constant, 3-6 expl.
51. Sturnus vulgaris. L. Uneori şi iernează, de obicei, apare primă
vara prin februarie ; pasajul prindpal la începutul lui martie ((6), 45-52)
((22), 1967, I, 25~26).
27-28.01.1968, Dîrmăneşti, absent; 20.02, Valea Mare (sat), primele
e:iqpl. ; 23.02, Piteşti, grupuri de 2-3 eXJpl. ; 27.02, Piteşti, 18-22 exjpl. ;
3.03, Valea Mare, lipsă; 5.03, Valea Mare, 10-14 exipl. ; 8.03, zăvoaiele
Argeşului-Căteasca, 3.000-5.000 eXJpl., la ilocul de înnoptare Ide la pădurea
„Coasta" ; 9.03, Valea Mare, 20-25 ex;pl. ; 15.03, la „Coasta" 1.300-1.700
expl. ; 20-21.03, Trivale, 100-150 expl., în pere'Chi clocitoare ; 28.03,
Trivale (regiuni cu culturi agricole), 1.000-1.400 e:xipl., masate ; 12-17
şi 26-27.04, 1. Vidraru, absent.
52. Oriolus oriolus (L.) Data medie de sosire, între 26-29.04, ((6),
43-45), {3).
26.04, 6 h, Valea Miare {sat), un singur oîntec ; 27-28.04, idem,
oite un cîntec repetat, 29.04, idem, 2-3 oîntece repetate ; 1-3.05, ză
voaiele Argeşului şi Doamnei (Pi~ti), 80-120 dntece diferite, aproape
toate spre sfirşitul intervalului ; 4.05, zăvoaiele Argeşului-Goleşti, 12-14
cintece; 5-13.05, luncile Argeşului şi Doamnei (Piteşti) 100-140 de
cintece; 26.05, 1. Vidraru, numai în jumătatea su.clică a lacului ; 27.05,
1. Vidraru, un expl. şi la Cumpăna.
53. Garrulus glandarius (L.) Nu există date referitoare la ascensiunea de primăvară in Carpaţi ci, doar menţiuni des.pre unele „pasaje"
în restul ţării ; clocitoare mai ales în etajul tetraonidelor .(4), (6), (14).
12-15.04.1968, 1. Vidraru, 1.000-1.600 expl., mai ales spre porţiunea nordică a lacului, prin pădurile riverane sau prin crînguri, de
obicei în gmpuri de 1-6 expl. ; 16-17.04, nordul 1. Vidr.-m. Clăbucetul,
160-200 e:xipl. spre nordul lacului, 20 e:iqpl. pe afluienţii lacului, spre
amonte 1-2 km şi, numai 1 exemplar la marginea superioară a răşinoase
lor ; 26.04, 1. Vidraru, doar 16-20 e:xipl.
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Cercetările avifenologice efectuate în bazinul hidrografic al Argeşu
lui mijlociu şi SlliJlerior, ,în perioada 1.01-31.05.1968, cu privire la un
număr de 53 specii sau subspecii de păsări, pun în evidenţă următoarele
aspecte:
- Migraţii şi date calendaristice. Unele specii de păsări considerate
sedentare, [ntre 8.03-28.03, au efectuat deplasări mai amp:e ( Aquila
chrysaetos, Butea b., Carduelis chloris şi Emberiza calandra). Oaspeţii de
iarină sau de „invazie", s-au retras complet, eşalonat, fr1cepînd din prima
decadă a lunii martie : 8.03. Anser albifrons ; 15.03. - Carduelis
cannabina, C. spinus, Lanius excubitor ; 28.03. - Fringilla montifringilla;
6.04. - Bombycilla garrulus; 15-17.04. - Gavia sp., Turdus pilaris.
Păsările sedentare-migratorii, au început dep:asările încă din februarie :
20.02. - Sturnus vulgaris; 8.03. - Columba palumbus; 20-24.03. Columba oenas, Serinus s., Gallinago g. Trecerea migratoarelor în tranzit,
între 21--..,22.03. - Numenius sip. Ivirea primilor oaspeţi de vară, încă
de la [nceputul lunei martie : 3.03. - Turdus philomelos; 15.03. - Emberiza schoeniclus intermedia; 20-24.03. - Anas querquedula, Chara-

drius dubius, Circus aeruginosus, Motacilla alba, Phylloscopus collybita,
Scolopax rusticola, Upupa epops, Vanellus v.; 3-5.04. - Cuculus canorus, Hirundo rustica, lynx torquilla, Muscicapa striata; 22-26.04. Apus apus, Lanius collurio, Oriolus o., Phylloscopus sibilatrix, Streptopelia turtur; 30.04-2.05. - Coracias garrulus, Coturnix c., Lanius minor,
Merops apiaster ; 6.05. - Ardeola ralloides.
- Ascensiunea în masivul Făgăraşului. Cercetările fragmentare
efectuate, ne permit să indicăm oîteva date avifenologice despre urcarea
primelor exemplare, eşalonat, pînă la două altitudini :
a. L. Vi.draru, alt. 830-900 m : 12-14.04. Hirundo rustica,
Upupa epops; 26.04. - Cuculus canorus; 26.05. - Oriolus o.
b. M. Clăbucetul, alt. 1716 m, (masivul Făgăraşului) : 16-17.04. -

Anthus spinoletta, Garrulus glandarius, Phoenicurus ochruros gibraltariensis; 26-28.04. - Cinclus cinclus., Oenanthe o., Upupa epops.
Intre 12-17.04 s-a constatat o accentuată masare a păsărilor spre
nordul 1. Vidraru, la 900 m altitudine, oprite în ascensiune de masivul
înzăpezit al Făgăraşului (Garrulus glandarius, Hirundo rustica, Motacilla

alba, Phylloscopus colybita .şi Upupa epops).
In zilele de 16 şi 17.04 s-a precizat că două sipecii - oaspeţi de
la noi şi Ln perioada canacteristică de migraţie a lor - au trecut
spre nord, in direcţia zonei alpine a Făgăraşului : Gavia sp. şi Turdus
iarnă

pilaris.
-

Comparaţii avifenologice. Datele avifenologice înregistrate în perioada de studiu, comparate cu acelea oarecum similare găsite în literatura
citată, ne permit să impărţim păsările în trei grlltPe :
a. Specii la care datele avifenologice găsite sînt depăşite de valorile
.cifrice similare existente în literatură : Alauda arvensis, Anas querque-

dula, Ardeolla ralloides, Columba palumbus, Coturnix c., Fringilla montifringilla, Hirundo rustica, Pyrrhula p., Streptopelia turtur, Upupa epops,
Vanellus v. ş.a m.d.
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b. Cu echivalenţă - Anser albifrons, Anthus spinoletta, Apus a.,
,Columba oenas, Coracias garrulus, Gallinago g„ Gavia 1sp., Iynx torquilla,
Lanius collurio, Merops apiaster, Scolopax rusticola şi Sturnus vulgaris ...
ic. Cu depăşirea date:or avifeno:ogice cunoscute din literatura citată
- Charadrius dubius, Cuculus canorus, Emberiza schoeniclus intermedia,
Turdus philomelos şi T. pilaris.
- Migraţii şi variaţii de temperatură. Schimbările de efective
cauzate de migraţii au fost semnalate mai ales în perioakiele cu temperatura :în creştere, caracteristice de altfel întregului sezon prevernal. ln
perioada scurtă, cînd a existat cea mai puternică ascensiune termică,
dintre 1-8.04, se precizează unele migraţii deosebit de semnificative
(Bombycilla garrulus, Carduelis chloris, Cuculus canorus, Garrulus glandarius, Hirundo rustica şi Turdus pilaris). O singură dată s-a semnalat
o întîrziere „nejustificată", într-o perioadă deosebit de .caldă : nesosirea
maselor de Hirundo rustica în prima decadă din aprilie. Migraţii în perioade reci „mai timpurii", menţionăm pentru Sturnus vulgaris '(ivirea primului exemplar}.
- Direcţii şi locuri de migraţie.
a. „Sosirea" în bazinul mijlociu al Argeşului se ,precizează pentru :
Charadrius dubius, Columba oenas, Coracias garrulus, Iynx torquilla,
Serinus s. Migraţia generală spre nord, prin bazinul mijlociu al Arg~u
lui, se indică pentru Alauda arvensis, Anser albifrons, Anthus spinoletta,
Buteo b„ Carduelis cannabina, C. spinus, Emberiza calandra, Fringilla
montifringilla, Gallinago g„ Lanius collurio, L. minor şi Turdus pilaris.
b. Migraţia masivă de-a lungul Argeşului '(spre NNV}, probabil spre
·defHeul Oltului, se stabileşte la : Merops apiaster, Motacilla alba, Numenius sp., Sturnus vulgaris şi Vanellus v.
~- Migraţia de-a lungul :rfolui Doamnei, r. Tiî:rigului (~re NNE},
prdbabil spre trecătoarea Branului, pentru : Columba palumbus, Motacilla
alba, Turdus philomelos şi T. pi.laris.
d. O singură migraţie sipre est, no.cturnă şi de mică amploare, se
identifică pentru Anas querquedula.
1

CONCLUZII
ln încheierea acestui studiu avifenologic din rprimăvara anului 1968,
-cu referire la cele 53 de specii urmărite, putem afirnna că :
Bazinul Argeşului, chiar dacă spre noiid se ternnină cu întinsa
barieră muntoasă Făgăraş-Iezer, reprezintă totuşi o arteră principală de
migraţie pentru multe specii de păsări ce migrează prin interiorul ţării
noastre.
Existenţa barierei menţionate, în mare măsură, a determinat formarea prin bazinul mijlociu şi superior al Argeşului a două direcţii principale de migraţie : una spre trecătoarea Oltului, cealaltă spre pasul Bran;
cîteva specii, trec totuşi şi culmea Făgăraşului.
Datele avifenologice stabilite, se pot integra uşor în studiul general
al migraţiei pe ţară sau, pentru sud-estul Europei ; unele modificări
locale, legate de altitudine, de conformaţia specifică fizico-geografică,
~xistă totuşi.
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Prezentul studiu, constituie doar o premiză pentru viitoarele cercece vor fi efectuate în această regiune, aproape nestudiată din punct
de vedere avifenologic.
tări
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RECHERCHES A VIPHENOLOGIQUES LE LONG DES BASSINS
MOYEN ET SUPERIEUR DE L' ARGEŞ, DANS LA PERIODE
1 JANVIER - 31 MAI 1968
RESUME

L'auteur presente une etude detaillee concemant la migration pendant le printeIT!lPs de l'annee 1968, le long des bassins moyen et superieur
de l'Argeş.
Sur '1a foi d'une ample dooumentaition bibliographiquc, on dcmontrc
que pareilles etuJdes, concernant surtout la region en cause, n'on pas
encore ete redigees.
11 s'agit surtout d'une analyse minutieuse du deroulement de la
migration pre-hivernale, portant sur un nombre de 53 especes ou sousespeces d'oiseaux, tout comme d'une c'Omparaison etablie avec certaines
donnees strictement specifiques de la litterature scientifique, concemant
les regions de natre pays, le pays tout entier et meme le Sud-Est de
l'Europe.
A cette occasion, on releve certains phenomenes avijphenologiques
plus precoces (Charadrius dubius, Turdus philomelos). On confirme en
meme temps l'existence de deux directions de migration, â savoir, l'une
le long de l' A.ligeş, vers le col de l'Olt et l'autre le long des ri'Vieres Rîul
Doamnei - Rîul T<irgului, vers le col de Bran.
On etablit de meme, le degre dans lequel la barriere des monts
Făgăraiş-Iezer freine la migration pre-hivernale.
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