ALTE EXEMPLARE DOCUMENT IN COLECŢIA ORNITOLOGICA
A MUZEULUI DIN PITEŞTI
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Autorii pun în discuţie, pentru 6 specii de păsări, unele aspecte
inedite - ornitogeografie, biometrice şi ecologice - cu referire la bazinul mijlociu şi superior al Argeşului ; fragmentar, şi pentru
alte puncte ale ţării. ln acest sens, s-a cercetat inventarul ştiinţific al
Muzeului din Piteşti, de asemenea, „Fişierul şi colecţia ornitologică
M. Mătieş".
ştiinţifice

O privire fie chiar sumară, asupra unei colecţii ornitologice dintr-un
muzeu, ne relevă ponderea pe care o are fişarea ştiinţifică corect efectuată,
document specific epocii noastre, în consemnarea diferitelor aspecte inedite, ou privire la valoarea muzeistică şi ştiinţifică a fiecărei păsări colecţionate. Socotim inutil să demonstrăm cit de viu este interesul specialistului pentru materialul corect fişat, lucru observat prea bine de oricare
dintre muzeografi.
Ţinînd seama de aceste considerente, lipsa unei fişări ştiinţific organizate, care să ilustreze cit mai multe aspecte documentare, în ordinea
lor coerentă, apare ca fiind nefirească.
Colecţia ornitologică a Muzeului din Piteşti utilizată ca principal material documentar, în alcătuirea prezentului studiu - cuprinde în
prezent (aprilie 1970) 323 piese muzeale, cu date complete de provenienţă.
Materialul ştiinţific extras îl vom prezenta în ordine sistematică ;
aspectele inedite vor fi corelate cu unele publicaţii ornitologice specifice,
din ţară sau din străinătate (vezi literatura).

PREZENTAREA

ŞI

DISCUTAREA REZULTATELOR

ORD. GAVRIIFORMES

1. Gavia arctica (L.). Cufundar

In studiul c:Je sinteză cu privire la migraţia acestei specii arctice prin
Hornânia (KOVATS, 1968) se indică posibilitatea traversării Carpaţilor
Meridionali, în special de-a lungul Oltulrui. Singurele două semnalări ale
sale din Depresiunea Haţeg (Ruşi, 1859 ; Bretea, 16.Xl.1864) atestă şi prohttp://cimec.ro
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babilitatea migrării prin culoarul Strei-Jiu; însă, mai spre sud, nesemnalarea lui în zona montană, subcarpatică sau colinară a Olteniei se datoreşte lipsei unor cercetări ştiinţifice, mai susţinute (KOVATS, 1968).
Menţionăm un alt document muzeistic, ou pvirire la prezenţa speciei şi în zona subcarpatică a Olteniei. Astfel, la începutul sezonului rece
1953-1954, A. Cătană împuşcă şi naturalizează un cufiunda.r, în haină
de vară, ce s-a stabilit pe lacurile sărate alte staţiunii balneare Săcel,
judeţul Gorj (Muzeul Piteşti, nr. de inv. : 250).
Mai semnalăm apariţia speciei pe lacul Ştiucii, în Transilvania (Să
călaia, judeţul Cluj) : între 25-27.IX.1969 M. Mătieş observă pe suprafaţa lacului un exemplar juvenil, în repetate rînduri şi de la mică distanţă.
ORD. ANSERIFORMES

2. Branta ruficollis (P all.). Gîscă-gît-roşu.
Element arctic, cu apariţie neregulată prin România (de obicei spre
Dobrogea), în perioada rece ; accidental, şi în Transilvania (KOHL, 1957).
In ultimele sezoane reci, ivirile sale - mai ales spre SE-ul ţării - au
devenit regulate, putîndu-se număra (în decembrie) chiar zeci de mii de
păsări, asociate cel mai des cu Anser albifrons (KISS, 1970; TALPEANU,
1970, 1970 a). Cu toate acestea specia nu a fost citată, încă, în bazinul
mijlociu şi superior ·al Argeşului.
Din sezonul rece 1956-1957, indicăm colecţionarea primului exemplar pe Argeşul mijlociu - Găeşti, jud. Dîmboviţa (Muzeul Piteşti, nr.
inv. : 70 ; inf. : L. Stănculescu).
De asemenea, menţionăm o nouă ivire, în regiunea tăurilor din
Cîmpia Transilvaniei. La data de 11.XI.1960, Gh. Marin colecţionează la
heleşteul Tăul Ţăgii (judeţul Cluj) o gîscă-gît-roşu *) care staţiona între
gîşte de casă. Deoarece, cu cîteva zile mai înainte (6-10.Xl.1960 în
timpul unei uşoare influenţe ciclonale arctice (MATIEŞ, 1965) - a avut
loc şi o trecere importantă de Anser anser şi A. albifrons peste Transilvania (spre Cîmpia Panonică, pe direcţia vestică) considerăm că exemplarul identificat de gîscă-gît-roşu a putut fi şi el antrenat din Asia, cu
acest prilej, în migraţie peste zona carpatică.
0

ORD. GALLIFOHMES

3. Tetrao urogallus rudolfi Dombrowski. Cocoş-de-munte.
ALMAŞAN-KOHL-STOLLMAN (1969) sînt de părere pe bază de
măsurători exacte că valoarea medie a greutăţii cocoşu1ui-de-munte al
Carpaţilor româneşti este de 3.477,04 g, minimul fiind de 2.580 g, iar
maximul de 4.530 g (ultima cifră aparţine unui exemplar colecţionat din
munţii Făgăraş Muz. Piteşti **). Potrivit cu aceste cifre, afirmaţiile
despre cocoşi-de-munte de 6-7 kg, vînaţi în Carpaţii româneşti (SKU-

PIEWSKI, 1938; KORODI, 1963) apar a fi nereale.
Din Carpaţii Meridionali - zona caracteristică pentrt specia T. u.
rudolfi (KOHL-STOLLMAN, 1968) - indicăm biometria de la 4 masculi,
ce au fost colecţionaţi în anii 1968 şi 1970 ; greutatea medie a acestora
este de 3.649,8 g, adică mai mare decît media globală pe ţară (după
ALMAŞAN-KOHL-STOLLMAN, 1969), cu 172,76 g.
*)

In prezent,

pasărea vînată serveşte

ca trofeu.
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Masculul adult, 17.IV.1968, locul de rotit ,,La Clăbucet" (alt. 1.716 m).
masivul Făgăraş : lungimea: 915 mm; aripa: 381 mm; coada: 325 mm;
tarsul : 90 mm; ciocul 54 mm; greutatea: 4.530 g **) (Muzeul Piteşti, nr.
de inv. : 418), (Fig. 1, stinga).
Mascul, 1-2 ani, 17.IV.1968, locul de rotit „La Clăbucet", masivul
Făgăraş : lungimea : 820 mm ; aripa : 360 mm ; coada : 250 mm ; tarsul :
85 mm ; ciocul : 41 mm ; greutatea : 2.925 g (Muz. Piteşti, nr. de inv. : 417),
(Fig. 1, dreapta).
Mascul, 2-4 ani, 19.IV.1970, locul de rotit „Sperla" (alt. 1.604 m),
masivul Tămaşul Mare : lungimea : 865 mm ; aripa : 363 mm ; coada :
312 mm; tarsul : 91 mm; ciocul : 54 mm; greutatea : 3.614 g (proprietar : V. Danciu - Piteşti).
Mascul, 2-4 ani, 24.IV.1970, locul de rotit „Sperla", masivul Tă
maş ul Mare : lungimea : 917 mm ; aripa : 379 mm; coada: 334 mm;
tarsul : 90 mm ; ciocul : 53 mm ; greutatea : 3.530 g (Muz. Piteşti, nr.
inv. : 645).

Fig. 1. Les deux grands-tetras (Tetrao urogallus rudolfi) collectiones du massif montagneu Făgăraş - Musee Piteşti (1 : 2,3 de taille)
ORD. PICI FORMES

4. Picus viridis L. Ghionoaie
In Europa, specie comună, sedentară spre nord pînă la peste 60°
latitudine, bine adaptată la condiţiile zonei de iernare reci (PETERSONMOUNTFORT-HOLLOM, 1954-1956). Cu referire la populaţia de Picus
**)
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viridis din Republica Socialistă România, nu se citează cazuri de antagonism intraspecific, care să provoace şi uciderea directă a vreunui exemplar.
Pentru ţara noastră relatăm primul caz, înregistrat, de antagonism
intraspecific, ce a avut ca urmare provocarea de leziuni mortale unei femele de Picus viridis; faptul s-a petrecut în bazinul mijlociu al Argeşu
lui, în condiţiunile unei ierni mai aspre decit în mod obişnuit. Iată faptele
-constatate :
La data de 12.1.1969, orele 17, după 12 zile excesiv de geroase şi cu
zăpadă abundentă***), prin stejerişurile de la Valea Mare (Ştefăneşti,
judeţul Argeş) am observat, din depărtare „lupta" a două exemplare de
Picus viridis. Cînd ne-am apropiat (ambii autori), una dintre păsări s-a
rdras, cealaltă a rămas imobilizată „în agonie", la suprafaţa solului, într-o scorbură. Prin apropiere, pe zăpadă, doar urme de ghionoaie şi
resturi dintr-un furnicar răscolit. In laborator, cu ocazia disecării exemplarului ce a fost colecţionat, s-a constatat că el era puternic lezat : avea
20-25 împunsături pe partea superioară, citeva coaste sfărirnate, articulaţia cocsală stingă distrusă ; de asemenea traume şi la cap. Biometria
acestuia are valori cifrice normale : lungimea : 314 mm; aripa: 155 mm ;
c·oada: 101 mm; tarsul: 35 mm; ciocul: 40 mm. Cu toate acestea, greutatea păsării - de 146 g - este mult prea mică, cu cel puţin 25D/0 sub
valoarea medie pentru Picus viridis. Stomacul triturant - plin de furnici,
în parte sfărîmate, şi cu un Lithobiid (Muz. Piteşti, nr. de inv. : 483).
In legătură ou acest caz, putem conchide următoarele : datorită condiţiilor meteorologice şi biotice puţin favorabile, de iarnă, femela discutată
de Picus viridis, în prima decadă din luna ianuarie, a fost subnutrit"\
(cauza reală a greutăţii ei mici). După această perioadă, la 12.I.1969, ca
urmare a hrănirii concomitente a acestei femele, împreună cu altă ghionoaie, la acela."?i furnicar, s-a declanşat antagonismul intraspecific relatat.
Numai în acest fel se poate explica „agresiunea" ce a urmat şi care,
în final, s-a soldat cu lezarea mortală a exemplarului femel, prin lovituri
repetate cu ciocul (neinterve~ţia autorilor ar fi avut ca urmare, uciderea
completă şi imediată a femelei, lezată deja mortal).
5. Dryocopus martius (L.). Negraică. Specie de tip faunistic siberian,
în Europa sedentară pînă la peste 70° latitudine nordică ; evident, exemplarele din jurul Mării Baltice clocesc şi în pădurile de la şes (PETERSON-MOUNTFORT-HOLLOM, 1954-1956). Spre sud-estul Europei, ea
a fost identificată în sezonul de cuibărit, excepţional, şi la altitudini mai
joase (Cîmpia Panonică - KEVE, 1960; şesurile apusene ale U.R.S.S. STRAUTMAN, 1963 ; Dobrogea - LINTIA-DOMBROWSKI, 1954) în
afara biotopului preferat, din zona forestieră-montană. t"ezenţa ei la altitudine coborîtă, în perioada de nidificare, nu a fost precizată spre sudul
Carpaţilor: Jiu, Olt, Vedea, Argeş şi Prahova.
La Muzeul Argeşului se păstrează un exemplar femel, colecţionat de
:către R. Stancu, în timpul perioadei de nidificare (25.V.1966), în zona de
•••) La Piteşti, perioada 1-12.I.1969 a avut o temperatură medie a aerului
de -7,3°C, iar grosimea mijlocie a stratului de zăpadă a fost de 28,5 cm (MATIEŞ
STANCU-STANCULESCU, 1969).
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cimpie piemontană (alt. 250 m), pe un cimp fără pădure din bazinul riului
Vedea (Lunca Corbului, jud. Argeş). Exemplarul este de sex femel şi are
.dimensiunile exagerat de reduse: aripa: 232 mm; coada: 165 mm; cio.cul: 55 mm.
ORD. PASSERIFORMES

6. Emberiza cia L. Presură-de-stîncă.
Specie de origină mediteraneană, în Europa de sud endemică pentru
munţi (PETERSON-MOUNTFORT-HOLLOM, 1954-1956). Cu privire la
cuibăritul sporadic al speciei în Carpaţii româneşti, inclusiv în Transilvania, există un bogat material bibliografic (DANDL, 1958; DOMBROWSKI, LINŢIA, 1946; KOHL, 1969; VASILIU, 1968 etc.).
Indicăm un alt teritoriu, unde presura-de-stincă cuibăreşte regulat :
stîncile calcaroase situate în partea stingă a defileului Dîmboviţei, în
apropierea localităţii Cetăţeni, jud. Argeş (alt. 600-700 m, piciorul de
pantă al muntelui Leaota, zona Bucegilor). lată păsările-document, colecţionate de aici, ce se păstrează la Muzeul din Piteşti :
Adult, fără sex, '17.VIll.1967, Cetăţeni: aripa: 81 mm; tarsul: 19
mm ; ciocul : 11 mm (nr. de inv : 184, colectat R. Stancu).
Juvenil, fără sex, 17.VIIl1967, Cetăţeni : tarsul : 20 mm ; ciocul :
10 mm (nr. de inv. : 183 ; colectat de R. Stancu).
Femelă adultă, 5.IV.1970, Cetăţeni : lungimea : 161 mm ; aripa :
80 mm ; coada : 73 mm ; tarsul : 22 mm ; ciocul : 11 mm ; greutatea :
21 g; ovulele uşor hipertrofiate (nr. de inv. : 644), (Fig. 2).

Fig. 2. La brauant fou (Emberiza cia) femme adulte provenue de Cetăţeni, departament Argeş, 5.IV.1070 - Musee Pileşti (1 X 2 de taille)
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In „Colecţia M. Mătieş" figurează, din Transilvania, încă două pă
:
Femelă, 2.IIl.1964, pădurea „Făget" (Cluj) : aripa : 78 mm; tarsul::
20 mm ; ciocul : 12 mm.
Mascul adult, 23.IV.1964, Corbu, jud. Harghita (alt. 850 m, malul
sting al Bistricioarei, bazinul montan al Bistriţei moldoveneşti) : coada :
77 mm; tarsul: 20 mm; ciocul: 10 mm****).
sări-document

CONCLUZII
Incheind acest studiu, bazat mai ales pe material colecţionat - ce
la Muzeul Piteşti - putem conchide următoarele :
Două specii arctice care ne vizitează ţara în sezonul rece Gavia.
arctica şi Branta ruficollis - pot fi identificate şi in alte puncte ale ţării
(sudul Carpaţilor, unele zone ale Cîmpiei Transilvane).
In perioada de nidificare, negraica (Dryoycopus martius) vagabondează, spre sudul Carpaţilor, şi în zona de cîmpie. Aria de cuibărit pentru
Emberiza cia se întinde şi în unele teritorii din muntele Leaota (masivul
Bucegi).
Patru masculi de Tetrao urogallus, colecţionaţi din munţii Făgăraş
şi Tămaşul Mare (Carpaţii Sudici), au media greutăţii corporale cu ceva
mai mare decit valoarea ei globală, calculată de alţi autori pentru întreaga ţară.
La populaţia de Picus viridis din Republica Socialistă România poate
să apară antagonism intraspecific, cu urmări letale ; aceasta, în iernile
aspre, cind procesul hrănirii se realizează cu dificultate moderată.
se

păstrează
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D'AUTRES EXEMPLAIRES-DOCUMENT DANS LA COLLECTION
OHNITHOLOGIQUE DU MUSf;E DE PITEŞTI
Rf:SUME

Cet ouvrage presente - pour (six) 6 especes avienes des dates scientifiques inedites (ornithogeographiques, biometriques et ecologiques) concernant le bassin moyen et superieur d'Argeş ; rarement pour d'autrcs
points du pays aussi. Le principal materie! documentaire utilise en ce
sens, est la collection ornithologique du musee de Piteşti et La Collection
ornithologique de M. Mătieş.
Par la presente etude on complete, en quelque sorte quelques rCferences (precisions) ornithogeographiques sur les populations existantes cn
Roumanie des especes : Gavia arctica, Branta ruficcollis, Dryocopus
martius et Emberiza cia.
On parle des nombreux aspects biometriques en ce qui concerne
la population de Tetrao urogallus existantes dans la zone Făgăraş-Tămaşul
Mare. On expose un cas d'antagonisme intraspecifique dans le sud du
pays au Picus viridis, â caractere de „exclusion et letalite".
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