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CONTRIBUğII LA CUNOAùTEREA HRANEI, A RELAğIILOR ùI GRUPĂRILOR
TROFICE LA UNELE SPECII DE PĂSĂRI DIN ROMÂNIA.
CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE FOOD, THE RELATIONSHIPS, THE TROPHIC
AND ECOLOGICAL GROUPS OF THE SOME BIRDS OF ROMANIA

AUREL PAPADOPOL, ANGELA PETRESCU
Abstract:

The main problems raised by research of food and trophic relations in birds as well as the present stage of
knowledge in this field in Romania and abroad are presented. The complexity and difficulties of such pluridisciplinary
research are underlined. The studied materials, the working methods and the original results of the research on food
and trophic relations in several bird species of Romania are mentioned in comparison with those from the literature.
The birds are grouped according to the trophic and ecological criteria.
A synthetical graphic table for 100 species (Table 1), and scheme of the trophic relations are made.
Conclusion is drawn that such a research must be extended and deepened with modern efficient methods.
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INTRODUCERE
Hrana unor păsări úi unele relaĠii trofice sunt cunoscute de multă vreme. ObservaĠiile făcute în natură au incitat
curiozitatea, dorinĠa de a cunoaúte cât mai multe date despre speciile din mediul înconjurător, iar păsările s-au evidenĠiat
întotdeauna. Cercetări amănunĠite s-au făcut după apariĠia unor condiĠii tehnice, instrumente úi aparate (binoclu, lunetă,
microscop, lupe, aparatura complicată electronică, sistemele de fotografiere úi de filmare în infraroúu, cu sisteme de
declanúare automată a aparatelor de înregistrare ú.a.). Au evoluat úi tehnicile de colectare, conservare, spălare úi triere, úi
de cercetare a hranei - deosebit de importante pentru o cunoaútere integrală úi corectă a materialului cercetat. În timp au
fost cunoscute multe elemente de hrană din regimul trofic al diferitelor specii de păsări. Aceste cunoútinĠe însă
reprezintă mai ales componenĠa calitativă a hranei. Latura cantitativă analizată în timp úi în spaĠiu, pe zone de altitudine
úi latitudine, pe sezoane, luni, pe vârste úi sexe ale păsărilor legate de condiĠii meteorologice etc., sunt mai puĠin
avansate; pentru unele specii se cunoaúte prea puĠin hrana calitativ. Sunt specii la care nu se cunoaúte hrana în anumite
zone ale arealului lor, unde cercetarea hranei fiecărui exemplar de pasăre poate aduce date interesante úi noi.
În secolul trecut, în lucrările generale de avifaunistică pentru fiecare specie este un capitol sau paragraf
cuprinzând date de hrană. Astfel de date diferă calitativ, prin componenĠa specifică, faĠă de cele din zone úi sectoare ale
arealului speciilor respective, ele reprezintă însă o parte din regimul trofic (spectrul trofic) al acelor specii, oferind
elemente comparative úi permiĠând o mai bună caracterizare generală a lor ca specii: insectivore, frugivore, omnivore
sau necrofage etc.
Pentru date de hrană cităm lucrările din literatura străină: ARRIGONI (1929), NIETHAMER (1937), DEMENTIEV
et colab. (1951-1954), GEROUDET (1942), MAYAUD (1950) în GRASSE (pentru problematica generală a alimentaĠiei
păsărilor), BEAZLEY (1974), unde sunt capitole despre abordarea ecologică a regimului de hrană úi a relaĠiilor trofice
având úi o succintă clasificare a păsărilor după regimul de hrană dominant úi un model de piramidă trofică úi energetică.
BLONDEL (1969), subliniază utilitatea cunoaúterii poziĠiei trofice a fiecărei specii, pentru interpretarea rolului
categoriilor aviene în diverse sezoane, deoarece regimul alimentar al majorităĠii păsărilor este puĠin cunoscut úi
analizele calitative care s-au făcut nu reprezintă totdeauna o reflectare fidelă a regimului lor. În clasificarea sa se
limitează la câteva categorii trofice. Admite că dacă specia de pasăre depăúeúte 50% hrană consumată dintr-o categorie
trofică, ea poate fi inclusă în acea categorie. MenĠionează astfel categoriile trofice de păsări: insectivore, bacivore,
granivore, polifage (reprezentate de majoritatea speciilor de iarnă) úi ihtiofage.
În Ġara noastră cercetările asupra hranei au început de la sfârúitul secolului trecut, în muzeele de útiinĠele
naturii, valorificate în etapele următoare. Cităm câteva din lucrările generale: DOMBROWSKI (1912), DOMBROWSKI,
LINğIA (1946), LINğIA (1954-1955), lucrări speciale: CĂTUNEANU (1952, 1963, 1965, 1967, 1970 ú.a.), PAPADOPOL
(1955-1956, 1959, 1960, 1965, 1969, 1970, 1973-1974, 1975, 1977, 1979, 1981, etc.), PAùCOVSCHI (1937), ROSETTI BĂLĂNESCU (1957), KORODI (1958, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, etc.), unele în colaborare cu GYORFI úi NAGY,
BARBU et al.(1965, 1970, 1971, 1972), MUNTEANU (1967), THEISS & IENIùTEA (1966), KOHL (1978,1980, 1995), KISS
(1972, 1975, 1976, 1980, 1981, etc.), MURARIU et al. (1982), LAIU et al. (1998, 2002), PETRESCU (1993, 1994, 1997,
1999), POPESCU & SIN (1966).
Cu toate lucrările numeroase, despre hrana úi relaĠiile trofice ale păsărilor, cunoútinĠele în acest domeniu sunt
încă în faza cunoaúterii calitative. La puĠine specii au fost realizate úi studii cantitative. Cercetarea amănunĠită a hranei
prin analiza conĠinuturilor gastro-intestinale, a ingluviilor, a resturilor de prăzi etc., necesită mulĠi specialiúti pentru
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determinări (pentru piesele mai mult sau mai puĠin macerate în procesul digestiei, sau fragmente din diferite plante sau
animale); regimul trofic al păsărilor cuprinde aproape toate grupele de plante (muguri, frunze, fructe úi seminĠe etc.) úi
de animale.
MATERIALUL ùI METODA DE LUCRU
Datele din acestă lucrare au fost obĠinute din observaĠii directe pe teren úi colectarea materialelor legate de
hrana păsărilor (resturi de la locurile de hrănire a păsărilor răpitoare, ingluvii, conĠinuturile gastro-intestinale extrase úi
conservate, colectate de la păsările intrate în colecĠiile útiinĠifice ale muzeului) úi observarea hrănirii puilor în cuiburile
artificiale) etc. Pentru lucrarea de faĠă am avut la dispoziĠie aproximativ 500 probe, datele noastre anterioare, datele din
bibliografia consultată, comparate úi sintetizate în text úi în tabele (Tabel 1).
Pentru conservarea conĠinuturilor gastro-intestinale am folosit punguliĠe mici din tifon (10 úi 15 cm x 8 úi 10
cm), în care am introdus, individual, stomacuri cu esofag úi guúă etc., secĠionate lateral pentru a pătrunde conservantul,
úi etichetate la exterior, ceea ce permite introducerea săculeĠilor în flacon comun din material plastic, cu închidere
etanúă), în soluĠie de formalină de 2 - 4% în prima fază; în cazuri mai speciale (material foarte fin) în alcool 70-75%,
combinat cu glicerină 15-20%. Astfel materialul poate fi menĠinut timp îndelungat (schimbându-se obligatoriu
conservantul după primele 2-3 zile cu altul proaspăt) până la prelucrarea lui. Pentru spălare úi triere am folosit site din
mătase, cu ochiuri mici, apoi materialul este trecut în cristalizoare úi sticle de ceas. Spălarea se face cu apă. După trierea
úi studierea materialului, se păstrează în soluĠii conservante, în tuburi sau flacoane după mărimea probelor. Cercetarea
se face sub lupă sau binocular, pentru a evidenĠia toate elementele din hrană, ce pot contribui la determinarea acesteia.
Altfel, multe elemente scapă din vedere, ceea ce duce la determinări eronate. Exemplu: într-un stomac de Calidris
ferruginea (din Deltă, insula Sacalin, 20.V.1979), ce părea gol, doar cu câteva fragmente de Ġesuturi nedeterminabile, la
cercetarea atentă, după spălarea minuĠioasă, am numărat peste 280 piese bucale minuscule de cca. 2 mm lungime,
transparente, de larve de Chironomide úi resturi de chitină. Asemenea exemple sunt numeroase, ele pledând pentru
sisteme care să asigure o bună úi completă cercetare a hranei.
GRUPAREA PĂSĂRILOR DUPĂ REGIMUL DE HRANĂ ùI RELAğIILE TROFICE;
CÂTEVA REZULTATE DIN ANALIZAREA HRANEI UNOR SPECII ùI GRUPE DE SPECII
Hrana păsărilor, ca úi a celorlalte animale, constituie unul din factorii esenĠiali, fără de care nu pot fi asigurate
substanĠele nutritive úi energetice necesare vieĠii, sporului de biomasă. În biocenozele în componenĠa cărora sunt
cuprinse úi păsări - úi asemenea biocenoze sunt cele mai numeroase - păsările fac parte din consumatorii de grade
diferite, majoritatea au un rol important în dinamica generală a ecosistemelor, în relaĠiile úi interacĠiunile dintre factori
biocenotici. RelaĠiile trofice reprezintă cea mai importantă legătură între speciile unei biocenoze; fiecare specie devine o
verigă în transferul úi în transformarea substanĠelor úi a energiei în biocenoză úi ecosistem (BOTNARIUC, VĂDINEANU,
1982). Această subliniere pledează odată în plus pentru necesitatea unei bune úi cât mai complete cunoaúteri a hranei úi
a relaĠiilor trofice. Dar, pe baza acestor relaĠii trofice úi regimurilor de hrană, păsările au fost categorisite în funcĠie de
rolul ce-l au - direct sau indirect - pentru economia omului (în specii folositoare úi specii ce produc pagube), cel mai
adesea fără a se Ġine seama de importanĠa acestor specii în ecosisteme, în menĠinerea echilibrului lor (relativ), de
relaĠiile úi interrelaĠiile complexe din biocenoze, ci numai după hrană, care, cel mai des este încă prea puĠin cunoscută.
Ori, importanĠa complexă a păsărilor în biocenoze, judecată în afara relaĠiilor trofice, a lanĠurilor úi reĠelelor trofice,
poate duce cu uúurinĠă la concluzii diferite de cele reale úi la aplicaĠii ce pot avea consecinĠe adesea diferite decât cele
aúteptate, chiar negative. Este necesară o nouă optică în aprecierea rolului diferitelor specii în ecosisteme, în
biocenozele din care fac parte, încât unele modificări antropice în diferite ecosisteme să fie astfel realizate ca să asigure
posibilitatea de readaptare a speciilor la noile condiĠii. Pentru uúurarea încadrării păsărilor în piramidele trofice, pe
diferite nivele în raport cu hrana consumată (hrana de bază), am considerat utilă o clasificare pe grupe trofice,
prezentată în continuare.
PRINCIPALELE GRUPĂRI TROFICE DE PĂSĂRI
(după regimul de hrană dominant úi Ġinând seama de sezoane).
GRUPA A: PĂSĂRI ZOOFAGE (mâncătoare de animale)
GRUPA B: PĂSĂRI FITOFAGE (mâncătoare de plante)
GRUPA C: PĂSĂRI CU REGIM TROFIC MIXT (animal úi vegetal), din care:
a) Păsări cu regim trofic mixt permanent (ex. unele Corvidae, Alaudidae, Fringillidae, Rallidae etc.);
b) Păsări cu regim trofic mixt sezonier (ex. unele Picidae, Sylviidae, Oriolidae etc.).
Grupa A:
A.a. Păsările carnivore (de tip răpitor), care se împart în diurne (Falconiformes) úi în nocturne (Strigiformes).
A.b. Păsările ihtiofage (Pelecanidae, Phalacrocoracidae; specii de Mergus, Pandionidae).
A.c. Păsările insectivore (exclusiv - carnivore de tip insectivor), consumând numai insecte (Apus, Riparia,
Hirundo, Delichon, Merops, Caprimulgus etc.).
A.d. Păsările necrofage, consumatoare de cadavre de animale (Aegypius, Gyps, Neophron).
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A.e. Păsări carnivore cu regim variat, exclusiv animal (Ardeidae etc.).
Grupa B:
B.a. Păsările vegetariene (unele Antidae úi Rallidae).
B.b. Păsările vegetarian-granivore acvatice (unele Anatidae,Rallidae etc.). Păsările exclusiv fitofage, vegetariene
sunt rare.
Grupa C:
C.a. Păsările granivore cu regim mixt (diferite Corvidae, Fringillidae, Ploceidae, Alaudidae etc.).
C.b. Păsări frugivore cu regim mixt (unele Corvidae, Turdidae etc.).
C.c. Păsări cu regim mixt variat (vegetal - animal - unele Laridae, Corvidae, ú.a.).
C.d. Păsări parĠial ihtiofage, în diferite procente (având úi regim parĠial vegetal - iar pe lângă peúti consumând úi
alte grupe de animale acvatice; ex. unele Laridae, Podicipedidae, Anatidae etc.).
C.e. Păsări insectivore cu regim mixt, consumând în principal insecte, dar în sezoanele reci trecând úi la hrană
vegetală (ex. multe Passeriformes, unele Picidae ú.a.).
C.f. Păsări carnivore cu regim mixt, consumatoare de animale diferite, dar úi unele vegetale (ex. diferite Limicole,
Ciconiidae, Threskiornithidae ú.a.).
C.g. Păsări parĠial necrofage, care consumă resturi de cadavre ocazional, ca úi dejecĠii (ex. Corvus corax, Pica
pica, Corvus corone etc.).
O schiĠă a clasificaĠiei cu grupele de păsări după regimul trofic, mai puĠin dezvoltată, a fost deja publicată de
PAPADOPOL (1982).
Din datele rezultate, în urma analizelor de hrană úi din observaĠiile făcute de noi pe teren, menĠionăm pentru
Plegadis falcinellus, că distruge foarte multe lipitori (LINğIA, 1955); cercetând mai multe stomacuri pline, noi n-am
găsit lipitori, ci multe larve mari de Dytiscidae úi Hydrophilidae (7-8 până la 14 larve într-un stomac, cu capsulele
cefalice detaúate, semănau cu lipitorile), multe insecte acvatice: Gyrinus, Hydrous, Carabus cancelatus sulinensis (din
Deltă), Harpalus, Bithynia tentacularis, Planorbis, Gyraulus albus etc., câte 2-3 ex. de stomac, alge, pietricele mărunte
etc. (zona Prundu-Giurgiu etc.).
Pentru Ciconia ciconia, a cărei densitate a scăzut treptat în ultimele decenii, mai puĠin cercetată după hrana
ingerată, remarcăm că, contribuie activ la diminuarea rozătoarelor úi insectelor dăunătoare culturilor agricole, după
recoltare în timpul arăturilor de toamnă. Atunci, în urma brăzdarelor, ucide multe rozătoare mărunte úi larve din sol, nu
numai cât ingeră, ci úi în plus, cu lovituri de cioc executate din mers.
Pentru Buteo buteo, specie foarte utilă, citată ca atare de CĂTUNEANU úi colab. (1965) ú.a., menĠionăm
conĠinutul a 7 stomace cercetate de noi: Cricetus cricetus 4 ex.; Mus musculus 5 ex.; Microtus arvalis 16 ex.; Apodemus
sylvaticus 1 ex.; úi un rest de Buffo viridis; iar în cele 28 ingluvii analizate (martie, Dobrogea): Mesocricetus newtoni 11
ex.; Microtus arvalis 13 ex.; Rattus norvegicus 1 ex.; úi un maxilar de Mustela nivalis, plus resturi de la 2 păsărele
granivore; total 97% rozătoare úi 3% resturi de păsărele ú.a., confirmând aprecierile. Pentru Buteo buteo, mai
menĠionăm (din analize stomacale): Mus musculus, Apodemus sylvaticus, Microtus arvalis - câte 2-3 până la 6 resturi de
exemplare într-un stomac (perioada decembrie-februarie, în zona Bucureúti úi Dobrogea) úi Cricetus cricetus (martie).
Pentru Falco tinnunculus, din conĠinuturile stomacale cercetate de noi menĠionăm: larve de Melolonta 5 ex.; resturi de
Gryllus campestris 23 ex.; Gryllotalpa 1 rest úi o coadă de Lacerta. Urmărind hrănirea puilor din cuiburi, am observat
că li se aduceau Mus musculus úi mai ales Microtus arvalis întregi úi pui de Citellus (Dobrogea, Hanul Conachi ).
MenĠionăm úi câteva date inedite pentru unele Strigiformes. Specia Asio otus, mai mult cercetată la noi, este
mare consumatoare de rozătoare dăunătoare (până la 95% úi chiar 99% uneori), cum citează CĂTUNEANU (1952);
CĂTUNEANU úi colab. ( 1970), BARBU &POPESCU ( 1965), MURARIU úi colab. (1982) ú.a.. Noi am găsit în 2 stomacuri
(decembrie, ianuarie), Mus musculus úi Apodemus sylvaticus, de la 8 exemplare, din care 2 aproape întregi; iar în 50
ingluvii cercetate (Comarova - Dobrogea), din iunie 1965: Microtus arvalis 37 ex.; Mus musculus spicilegus 11 ex.;
Apodemus flavicollis 20 ex.; total 68 ex. rozătoare = 88% úi 13 resturi de păsărele granivore = 12% (Fringillidae,
Passeridae, etc.), consumul de hrană este intens pentru pui. Pentru Asio flammeus, specie foarte utilă, există date
edificatoare încă de la DOMBROWSKI (1912) úi LINğIA (1954). Pentru Strix aluco, la care, date mai amănunĠite pentru
România sunt puĠine, KOHL, (1980), găseúte în hrana sa un procent mare de rozătoare dăunătoare (peste 75%), úi peste
10% insecte (între care cărăbuúi úi lăcuste). Pentru Athene noctua sunt citate insecte numeroase úi rozătoare dăunătoare
(LINğIA, 1954; CĂTUNEANU, 1952 ú.a.), ca: Arvicola, Mesocricetus, Citellus úi Microtus arvalis úi Rattus norvegicus
(PAPADOPOL, 1960). În 12 ingluvii cercetate de noi am găsit: Mus musculus 3 ex.; Apodemus sylvaticus 7 ex.; Microtus
arvalis 1 ex.; Micromys minutus 1 ex.; Neomys anomalus milleri 1 ex. úi 2 resturi de păsărele nedeterminabile; total
rozătoare 80%; insectivore 7%; păsări 13%. Din urmărirea hrănirii păsărilor, în amurg úi în zori, am observat numeroase
zboruri asupra prăzilor úi capturări de rozătoare úi multe insecte mai mari.
Cuculus canorus, este mâncătoare de omizi úi alte larve dăunătoare; la fel puii, de cuc sunt hrăniĠi cu larve úi insecte
dăunătoare. Pentru stabilirea rolului pozitiv al acestei specii s-ar impune o cercetare cantitativă a hranei amănunĠită.
Caprimulgus europaeus, se hrăneúte din zbor, în general cu insecte dăunătoare, dar datele sunt încă insuficiente.
Apus apus am găsit, în 5 stomacuri, numai resturi de diptere úi coleoptere mici, unele himenoptere úi alte
insecte moi. Prin sistemul practicat de TISCHMACHER (1961), care a analizat bobiĠele regurgitate de păsări la cuib
(conĠinând: coleoptere 40%; himenoptere 40%; - vara chiar 85% (furnici aripate); lepidoptere 10%; hemiptere 5%;
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diptere úi alte insecte 5%, ca úi păianjeni (în iunie-iulie) etc., s-ar putea cerceta hrana acestei specii utile, prinsă numai
în zbor din planctonul aerian.
Pentru Coracias garrulus literatura menĠionează o hrană variată (insecte, moluúte, uneori mici broaúte, chiar
úoareci etc.). Noi am găsit în 6 stomacuri: larve de lepidoptere 7 ex.; resturi de coleoptere peste 100 ex. (ca: Harpalus,
Potaisa cuprea, Podagrica pusciformis, Zabrus), apoi resturi de ortoptere, 1 ex. de Gryllotalpa úi 1 ex. de Scolopendra
cingulata întreg în luna august.
Picidaele, sunt un grup omogen, că, pe lângă un număr de larve úi insecte xilofage, consumate de majoritatea
speciilor - mai puĠin de Jynx torquilla (formicivoră în proporĠie maximă) - fiecare specie are sezonier o hrană accesorie
diferită: Picus canus úi mai ales Picus viridis sunt în bună măsură formicivore, celelalte specii, tot sezonier (în
perioadele de fructificaĠie ale pomilor úi unor arbori), consumă diferite fructe úi seminĠe forestiere (PAùCOVSCHI, 1937;
PAPADOPOL, 1959; 1973 etc.), adesea miezul unor sâmburi úi nuci. Pe lângă foloasele aduse, prin distrugerea insectelor
xilofage, sunt úi indicatori ai arborilor atacaĠi de aceste insecte; iar cuiburile lor, părăsite, oferă loc de cuibărit multor
păsărele insectivore foarte folositoare, care cuibăresc în scorburi naturale - în lipsa acestora, ar fi necesare scorburi
(cuiburi) artificiale montate.
Restul datelor provenind din cercetarea hranei diferitelor specii, întregite cu cele din literatura referitoare la zonele
noastre úi comparată cu datele generale, au stat la baza întocmirii tabloului grafic pentru cele 100 de specii (tabel 1).
CONCLUZII
Principalele concluzii ce se pot desprinde, în urma tratării globale a unei teme privind hrana úi relaĠiile trofice la
păsări, cu aprecieri asupra rolului lor în diminuarea diferiĠilor dăunători ai agriculturii úi silviculturii, sunt următoarele:
Făcând o însumare a datelor referitoare la hrană, cunoscute în general úi pentru zonele Ġării noastre, se poate
aprecia că ele sunt încă - la multe specii - doar în faza calitativă úi numai pentru anumite zone úi momente ale anului,
ceea ce impune cercetări susĠinute în continuare.
Dată fiind complexitatea acestor cercetări, datorită multitudinii de elemente ce intră în componenĠa hranei aúa cum am arătat - din majoritatea plantelor úi marea majoritate a animalelor (în toate stadiile de dezvoltare de la ou la
adult), ele au prin specificul lor un caracter pluridisciplinar, deci trebuie realizate prin colective mixte de specialiúti, sau
programate a fi rezolvate de un grup de instituĠii, care să asigure determinarea úi evaluarea materialului rezultat din
elementele de hrană triate úi analizate.
Pentru o evaluare bună a efectelor pozitive úi eventual negative, produse de păsări prin regimul lor de hrană,
care constituie consecinĠele unor adaptări imprimate în timp îndelungat, care nu pot fi modificate - această evaluare ar
trebui făcută numai pe criterii ecologice bine studiate, criterii care necesită cât mai multe date calitative, cantitative úi
cât mai variate în timp (sezonier) úi în spaĠiu (pe diferite zone de altitudine) etc.
ğinând seama de rolul fiecărei specii în biocenoze úi în ecosisteme, concomitent cu celelalte cercetări, sunt
necesare măsuri de protecĠie, pentru speciile rare úi de valoare deosebită úi, încheind cu toate speciile, în mod special cu
cele cunoscute ca utile laturilor economice ale zonelor úi sectoarelor naturale úi celor antropice.
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Denumirile speciilor

Ciconia ciconia (L.)
Plegadis falcinellus (L.)
Buteo lagopus (Pont.)
Buteo buteo L.
Falco vespertinus L.
Falco tinnunculus L.
Cuculus canorus L.
Tyto alba guttata C. L. Brehm
Asio otus L.
Asio flammeus Pont.
Athene noctua Scop.
Caprimulgus europaeus L.
Apus apus L.
Coracias garrulus L.
Upupa epops L
Jynx torquilla L.
Picus viridis L.
Picus canus Gmel.
Dryocopus martius L.
Dendrocopos major L.
Dendrocopos syriacus H. et. Ehr.
Dendrocopos medius L.
Dendrocopos leucotos Bechst.
Dendrocopos minor
Picoides tridactylus C.L. Brehm
Calandrella cinerea Lleisl.
Melanocorypha calandra L.
Eremophila alpestris Gmel.
Galerida cristata L.
Alauda arvensis L.
Riparia riparia L.
Hirundo rustica L.
Delichon urbica L.

Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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IX

X

XI

XII

z

z
z

z
z

z

z

z
z
z
z
z
z
z
z

Sedentra-eratice
z

z
z
z

“OaspeĠi de vară”

z

z
z
z
z
z

z
z
z

z
z

Păsări de tranzit

z





z




z

z

Păsări de iarnă

Categoriile fenologice
Cuibăritoare
Densitatea relativă
Re
Re
R
R
Re
Re-C
C
R
C
R
Re-C
Re
C
Re
C
Re
C
C
Re
N
N
C
C
R
Re
R
C-N
Re
C-N
C
C-N
C
C-N
30-50% x
50-60% x
65-80% x
70-85%
70-90% x

?
30-40% x
80-90% x
60-95% x
60-80% x
70-80% x
70-75% x
75-80% x
70-80% x
70-80% x
70-80% x
50-60% x
65-75% x
75-80% x
80-90% x
70-80% x
50-60% x
60-70% x

15-20% x
60-80% x
40-50% x
70-90% x

20-40% x
50-60% x

Efecte pozitive (în %)
Consum de dăunători din:

15-20% x
10-15% x

85-95% x
80-95% x
95-99% x
30-50% x

10-30% x
x
20-30% x
85-90% x
60-80% x
10-20% x
40-50% x

Alte nevertebrate

Durata de staĠionare în Ġara noastră
Lunile
Insecte (toate stadiile)
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30-40% x
20-30% x
80-90% x
40-50%
30-40% x
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Denumirile speciilor

Oriolus oriolus L.
Parus palustris L.
Parus montanus L.
Parus lugubris Temm.
Parus cristatus L.
Parus ater L.
Parus caeruleus L.
Parus major L.
Aegithalos caudatus L.
Remiz pendulinus L.
Sitta europaea caesia Wolf.
Certhia familiaris L.
Troglodytes troglodytes L.
Saxicola rubetra L.
Saxicola torquata L.
Oenanthe oenanthe L.
Oenanathe pleschanka Lepech.
Phoenicurus ochruros Gmel
Phoenicurus phoenicurus L.
Erithacus rubecula L.
Luscinia megarhynchos C.L. Br.
Luscinia luscinia L.
Turdus pilaris L.
Turdus torquatus alpestris Brehm
Turdus merula L.
Turdus philomelos C.L.Br.
Turdus viscivorus L.
Acrocephalus schoenobaenus L.
Acrocephalus palustris Bechst.
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus L.
Hippolais icterina Vieill.
Hippolais pallida elaeica Linderm
Sylvia borin Bodd.

Nr. crt.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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IX

X

XI

XII

Sedentra-eratice
z

z

z
z

z
z
z
z
z
z
z
z

z

“OaspeĠi de vară”
z
z
z
z
z
z
z

z

z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z



Păsări de tranzit

Categoriile fenologice
Cuibăritoare

z

Păsări de iarnă

Durata de staĠionare în Ġara noastră
Lunile
Densitatea relativă
Re-C
C
Re-C
Re
Re-C
C
C
N
Re
R
C
Re
C
Re
Re
Re-C
Re
C
Re-C
C
C-N
C
N
C
N
C-N
C-N
C
Re
C
C-N
Re
R
R- Re

Insecte (toate stadiile)
60-70% x
70-85% x
80-85% x
80-95% x
80-95% x
60-65% x
65-80% x
60-75% x
70-85% x
80-90% x
40-60% x
80-90% x
70-80% x
80-90% x
75-90% x
75-90% x
75-85% x
70-80% x
75-85% x
60-70% x
75-80% x
60-70% x
15-20% x
50-60% x
40-65% x
60-70% x
40-50% x
70-80% x
75-85% x
80-85% x
80-85% x
80-90% x
80-90 % x
75-85% x

Efecte pozitive (în %)
Consum de dăunători din:

10-15% x
15-20% x
10-15% x
10-15% x

15-25% x
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Sylvia atricapilla L.
Sylvia communis Lath.
Sylvia curruca L.
Phylloscopus trochillus L.
Phylloscopus collybita Vieill.
Phylloscopus sibilatrix Bechst.
Regulus regulus L.
Regulus ignicapillus Temm.
Ficedula hypoleuca Pall.
Ficedula albicollis Temm.
Ficedula parva Bechst.
Muscicapa striata Pall.
Anthus campestris L.
Anthus trivialis L.
Anthus pratensis L.
Anthus cervinus Pall.
Anthus spinoletta L.
Motacilla flava L.
Motacilla cinerea Gmel.
Motacilla alba L.
Lanius collurio L.
Lanius minor Gmel.
Lanius excubitor L.
Sturnus roseus L.
Sturnus vulgaris L.
Fringilla coelebs L.
Fringilla montifringilla L.
Carduelis chloris L.
Carduelis carduelis L.
Carduelis cannabina L.
Emberiza calandra L.
Emberiza citrinella L.
Emberiza hortulana L.

Nr. crt.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

I

z = localizarea principală a speciei; =efective sporite;

Denumirile speciilor
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

“OaspeĠi de vară”
z
z
z

Densitatea relativă

Păsări de tranzit

Sedentra-eratice

Efecte pozitive (în %)
Consum de dăunători din:
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C-N
70-80% x
C
75-80% x
Re- C
75-80% x
z
C
80-90% x
z

C-N
75-85% x
Re
z

70-90% x
R- Re
z
z
90-95% x
Re
z
90-95% x
Re
65-75% x
z

z
Re
70-80% x
z

C
75-80% x
C
z
70-75% x
Re-C
z
75-80% x
N
70-80% x
z

65-75% x
?
N
z
z?
Re
z
60-70% x
Re-C
z
N
70-80% x
z

65-75% x
C
z
z

N
70-80% x 5-10% x
z
C-N
45-50% x
Re-C
z
60-70% x
Re
45-50% x
z
Re
60-90% x
z
N
50-70% x 5-20% x
z
z
N
50-60% x
N
z
10-15% x
Re-C
z
20-30% x
C-N
z

15-20% x
C-N
z

z

C
30-40% x
z

N
15-20% x
Re
z
40-60% x
=specie prezentă în număr redus; C=specie comună; N=specie numerousă; R = specie rară; Re =specie remarcabilă; ?=dată nesigură.

II

Păsări de iarnă

Categoriile fenologice
Cuibăritoare
Alte nevertebrate

Durata de staĠionare în Ġara noastră
Lunile
Insecte (toate stadiile)

ISSN 1454-6914

Mamifere (rozătoare)

Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii úi comunicări. ùtiinĠele Naturii. Vol. XXII/2006

30-40% x
65-75% x
15-20% x
70-80% x
75-80% x
40-50% x
40-70% x
20-25% x

SeminĠe de buruieni

https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 1- Vertical and horyzontal ways of feeding in birds. Original.
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