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PROBLEME DE GEOMORFOLOGIE CUATERNARA IN DOBROGEA
(cu privire specială asupra versantului nordic).
Prof. dr. doc. P. V.

COTEŢ

Dobrogea reprezintă nu numai UJ1 muzeu geologic, ci şi unul
geomorlologic, în carre eterogenitatea structurală este urmată de o mare
complexitate a reliefului.
Istoria geomorfologică a Dobrogei este destul de îndelungată şi ca
se înscrie prin forme de relief foarte vechi alături de altele foarte noi.
Delta Dunării şi litoralul Mării Negre iau contact direct cu peneplena
dobrogeană, care retează structuri precambriene,
hercinice şi chimerice.
Dobrogea constituie cel mai tipic exemplu din ţara noastră unde
forţele externe au învins pe cele interne, prin acţiunea lor complexă şi
\'ariată în tot decursul istoriei reliefului ei.
Deşi în general, relieful Dobrogei este destul de bine cunoscut în
raport cu alte unităţi ale ţării, el ridică încă o serie de probleme necesare economiei naţionale în legătură cu dezvoltarea agriculturii prin
extinderea irigaţiilor, cu dezvoltarea staţiunilor balneo-climatice, a industriei locale, a turismului, cu sistemaitiz.area rurală etc.
Pentru rezolv.area tuturor acestor probleme şi a altora, cu caracter
mai local, o importanţă deosebită are cunoaşterea reliefului şi a evoluţiei
lui în etapa cuaternară, în legătură cu studiul depozitelor de loess, cu
pretZ.enţa gliacisurilOT loessoide şi cu specificul lor.
In stabilirea 2spectului actual al reliefului Dob:riogei un rol important a avut procesul loessificării, care a dus la acoperirea structurilor mai vechi şi intens erodate, stîncoase cu o cuvertură destul de
groasă, care atinge uneori 30--40 m.
Loessul reprezintă aici în Dobrogea, în condiţiile unor munţi intens
erodaţi şi stîncoşi, cu climat stepic, semiarid, una din resursele naturale cele mai importante, ca rocă mumă pentru soluri şi ca bază pentru
diferite construcţii geo şi hidrotehnice, urbane, rurale etc.
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De loess este legată de asemenea formarea glacisurilor loessoide
cu pante prelungi care ajung pînă în firul văilor, pe care le colmatează,
atenttind în acela5i timp rupturile de pantă şi înecind chiar relieful
insular mai scund.
Dobrogea este singura unitate din vorland, unde sistemele de modelare şi-au înscris mai a("(·entuat amprentele lor sculpturale, înccpind din
mezozoic şi pînă astăzi.
Acţiunea compll'::-ă a proceselor dL· modelare (de eroziune fluviatilă, litorală, alterare chimică şi fizică, de pedirnentare şi acumulare
eoliană) a contribuit la modelarea t·i în mod diferit in raport cu predominarea lor în decursul etapelor în care procesele amintite au acţionat
mai intens.
Datorită rigidităţii Dobrogei de Mijloc şi de Nord, ca unitate de
platformă, retezate de eroziune, .11. Nordon (1930) a încercat, nu fără
succes, aplicarea teoriei eustatismului, in cea mai apropiată unitate de
vorland, în raport cu gecsinclinalul earpatk.
Treptele marginale neogene stabilite de el aici n~u schimbat caracterul general de peneplenă a Dobrogei de :Mijloc şi de Nord, dar au
demonstrat menţinerea unor platforme de abraziune cit mai apropiate
de timpul formării lor, mai ales, pentru etapa pliocenă.
ln general se poate spune că etapele sculpturale precuaternare au
dus la nivelarea celor trei sisteme muntoase ale Dobrogei-precambrian,
hercinic şi chimeric, ca şi la acumularea Dobrogei sudice în tot mezozoicul şi intermitent, in rest.
Deşi mult mai scurtă, in raport cu timpurile precedente, etapa
cuaternară se înscrie în relieful Dobrogei printr-o serie de evenimente
foarte impnrtante pentru peisajul actual.
Odată c-u levantinul se încheie ciclul neogen de sedimentare a Dobrogei. Apele lacu~tre levantine au avut o acţiune destul de intensă pe
marginile uscatului dobrogean, nu numai în colţul de SV, unde C. Bră
tescu (1928) a stabilit prezenţa terasei lacustre levantine, ci şi in partea
de nord şi nord-est. Aici transgresiunea apelor lacustre a transformat
uscatul într-un sistem insular foarte evident (C.
G h e o r g h i 'U M. Niculescu, 1966).
După o fază de intensă alterare, ce aparţine levantinului superiorvillafranchianului cirul s-a format scoarţa de tip tenarossa, au urmat procesele de loessificare şi sedimentare periglaciară. Aceasta au fost influenţate de relieful anterior reprezentat prin masive insulare şi văi largi,
ca şi de condiţiile locale fitoclimatice.
1. Confirmarea climatului periglaciar în Dobrogea, polietajarea loes-

sului, criostructurile poligoTlillle

şi solifucţionale.

Poziţia geografică a ţării noastre în zona periglaciară europeană
în decursul pleistocenrului a fost precizată odată cu semnalarea penbru
prima dată a criostrUcturilor din carierele Capitalei (P. Coteţ. 1950).

IG

Ea a fost confirmată apoi de o serie de cercetători mai tîrziu : G. I-las e,
R. Richter, 1957; V . Mihăilescu ş.a. 1959; T. Marariu şi colab. H>64;
V. Mi hăilescu , 1964 şi alţii.

Fig. 1. Răspîndir ea loessului în Dobrogea : 1 -

loess ; 2 -

alte formatiuni mai vechi

şi'

diferite criostructuri ( 1 - Mangalia Nord ; 2 - A gig e a ; 3 - Con s t an ta 4 - Mamaia sud ; 5 - Vulturu ; 6 - Traian ; 7 - Valea Capacl ia) ; (I - Dobrogea de
nord ; II - Dobrogea de Mijloc ; III - Dobrogea de Sud).
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Loessul acoperă circa 60-70°/0 din suprafaţa Dobrogei, (fig. 1) iar
nwneroasele lui orizonturi şi interoalaţii de soluri fosile sînt bine cunoscute de la C. Brătescu (1934, 1935), ca urmare directă a fazelor mai
reci (periglaciare) şi mai calde {interperiglaciare) pleistocene.
Analizele paleopedologice efectuate de Ana Conea (1967, 1968,
1970) au arătat destul de clar polietajarea formaţiunii de loess din Dobrogea şi virsta ei apreciată incepind faza Mindel.
Dintre paleosoluri, autoarea citată (care s-a ocupat de solurile din
Dobrogea de Sud şi de :Mijloc) scoate în evidenţă prezenţa cernoziomului şi a solului roşcat, cu orizont B argilo-iluvial (dezvoltat în condiţii
de umiditate mai ridicată şi de vegetaţie lemnoasă de climat probabil
submedit.eranean).
Diferenţierea netă dintre grupa formaţiunilor superioare constituită din loessuri în alternanţă cu paleocernoziomuri (baza fiind seria
de soluri 4) şi grupa formaţiunilor inferioare, formată din loessuri in
alternanţă cu soluri roşcate, ca şi îngroşarea solurilor roşcate deasupra
orizonturilor de argilă roşcată reprezintă un important reper litogenetic.
Acesta arată o trecere gradată de la scoarţa de alterare villaf ranchiană,
dezvoltată pe calcarele sannatice şi cretacice la regimul st.epic indicat
de paleocernoziomuri.
In acelaşi timp trebuie remarcată legătura strînsă dintre numărul
orizonturilor de loess şi soluri fosile cu paleorelieful carstic dezvoltat
pe calcare sub forma unor largi ondulări, foarte bine exprimat în faleza
mării şi pc suprafaţa podişului ( P. Coteţ).
Criostructurile de tip periglaciar din Dobrogea au fost semnalate
şi descrise de către G. Hasse-H. Richter (1957), V. Mihăilescu-S. Dragomirescu (1959), T. Morariu şi colab. (1964), care au remarcat prezenţa criostructurilor de tip pană de gheaţă (pungi, franjuri), de tip
reţea de f isuraţie şi de neoformaţii calcaroase.
Concluziile trase de T. Morariu şi oolab (1964) cu privire la timpul
formării acestor criostructuri numai intr--0 anumită fază a cuaternarului, în faza maximă (Riss), ca şi lipsa crioturbaţiilor de tip solifuncţional
nu cort>spund realităţilor de pc teren.
11. Conea (1970), deşi contestă prezenţa unor condiţii de manifestare a fenomenelor periglaciare, remarcă totuşi citeva lucruri noi, cum
este prezenţa mai multor generaţii de pene în loess, mai ales în solurile
periglaciare, apoi existenţa reţelelor de pene de loess (P· 160-162), începînd chiar de la nivelul mării, pe plaje la Neptun, precum şi în interiorul Podişului Casimcea, la localitatea Vulturu.
Observaţiile efectuate de noi pe teren aduc o serie de date care
completează rezultatele anterioare şi ele se referă la profilele geologice
din nordul l\langaliei, sudul Mamaii, de la localitatea Traian din NV.
Dobrogei şi din alte părţi.
Răspîndirea generală a cristructurilor din Dobrogea,
cunoscute
pînă în prezent, este redată în fig. 1.
a. Profilele din nordul Mangaliei se pot urmări în lungul falezei
pînă la depresiunea litorală Comarova. Aici sînt înscrise toate orizontu18
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Fig. 2. Profile în faleză la Mangalia Nord : A - secţiune ge n era l ă din care
se vede cum complexul de loess (a) şi roşcat (b) coboară uşer de la nord la sud;
B - diferite profile incepind de la sud spre nord : 1 - orizont gălbui-caf niu;
orizont gălbui-roşcat; orizont roşu-ocru; 4 - poligoane texturnl e; pungi cu multe
concr e ţiuni calcaroase; 6 concreţiuni calcaroase separate sau în orizont.

rile de loessuri, argile roşii ş i soluri fosile, care înclină uşor de la nord
la sud, trecind chiar sub nivelul mării, mulind paleorelieful calcarelor
sarmatice (P. Coteţ, 1966) şi dind impresia falsă a unui monoclin structural (fig. 2, A).
Aici este vorba de mai multe secţiuni naturale, redate în fig. 2,
B, a, b, c, d, e. Numărul orizonturilor cu criostructuri creşte pe mă
S'll:ră ce se înai n tează de la sud spre nord, precum şi în ,r aport cu cele
două complexe loessoide-superior gălbui-cafeniu cu soluri fosile găl
bui-roşcate şi roşcate, şi inferior, roşcat cu slabe dungi gălbui.
In profilul 2, B , a, se observă criostructuri de pungi în cuprinsul
orizontului gălbui- oafoniu din bază ; în profilul 2, B, b, apar slabe diaclazăr i şi pungi mici în orizontul din bază, roşcat prizmatiiic.
In profilul 2, B, d, apar şi alte criostruoturi, microcute şi texturi
p oligonale sub care se observă pungi calcaroase.
ln profilul 2, B, e, care ni se pare cel mai interesant, situat mai
la nord, pungile periglacirare apar în complexul superior gălbui-cafeniu
sub orizonturile de loess, fiind cantonate în orizonturile de soluri fosile.
Acestea prez intă oele mai curioase forme de p ene, care se r:amifică arboricol în pwtea de jos, fiind izolate apoi asociate.
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Materialul care umple aceste diaclaze pro ine din orizonturile de
1 ess, remarond u -se faptul, că ele sint mai numeroase ş i mai groas , unde
·orizonturile de lo ss sînt şi le mai groase.
Prin unir a acestor pungi se ajunge la mici cute, mai largi sau mai
strinse. La baza celui de al doilea orizont de pungi periglaciare apare
o largă ondulare a 01izontului roşcat ce urmează şi care par a avea
carac rul unei discordanţe , care ar indica o întrerupere în sedimentarea c lar două compl xc lo ssoid in con tat.t .
In legătură cu tot aces compl x d criostructw·i, cu mai multe
-etaje, s
marcă un fap t deosebit de important pentru ~tă.rile viitoare
:şi anurn
- diacl azarea accentuat - a orizonturilor roşcate pe d uă dir !'Cţii principale
er icală şi orizontală (fig. 3,
). D sfacer a prizrnatică pe 01izontal
uşurează formarea un or micropeşteri sau tunele subt ran . Acest sistem mixt de diaclazare pri zmatică a orizonturilor roş ate (în sp ·al la c le brun închis), rezultat al unor procese de uscă 
ciun sau îngheţ s , a ~urat ori ntarea p ungilor şi a xturil r polig nak (fig. 3, B).
1

®

la
----~

b

Fig. 3. Sis temul de fi suri şi influ enta lui asupra poligoanelor t xtura le: A
fi suril or pe verticală (a) şi orizontală (b); B - criostructuri poligonale.

d irec ţi a

b. Profil.ele de la Mamaia sud sînt tot aşa d interesante ca ş i cel
p recedente, mai ales că aici apar ş i criostructuri so liflucţi onal e . cestea
s înt situate în jurul punctului li toral, care form ează întinsa plajă a staţiunii 'Miamaia (fig. 4). D~ i le-am sesizat încă din 1954, deschi derile
ne-cLare nu ne-au p enn i să le afirmăm cu toată convinger a atunci.
Abia în anul 1970 întir-o excUJrSie ou studenţii de la l nstiitutuJl Pe-<lagogic am avut ocazia să lămurim această problemă.

20

~ Profih~l general al falezei se poarte urmări la 500 m sud de punotu!
pes'.:)(lresc (fig. 4, Pr.), unde apar diferirte orizonturi ale sa1rmaţianului:.

P.P.

2
..........._.._..................

~

~

3

Fig. 4. Poziţia profilelor cu criostructuri la sud de Mamaia : în slînga pintenul de relief: P.P. - punctul pescăresc; Pr. - profilul general al falezei, reprezentat în partea dreap t ă ( 1 - nisipuri eoliene: 2 - nisip argilos loessoid ; 3 - argile roşii pînă la ocru; 4 - marne cenuşii foarte calcaroase în baz ă; 6 - marne
cenuşii închis ; 7 marne glilbui ; s - surpări ; dl - deluviu ; xx - locul profile lor cu criostrucluri. Săgeata indică rambl e ul, poarta de intrare spre mare.

Criostructurile apar în pintenul cu aspect de martor antropic, separat
de parte.a din sud printr-un mic defileu, care constituie poarta de ieşire
la mare (fig. 5, 6 şi 7).
Pdma criostruotură care apare la partea su perioară a profilului
este de tip soliflucţional cu mici cute, constituită din nisipuri argiloase
divers coloTate (fig. 5) ; a doua este de tip pană (pungă) foarte as ouţită
la vid şi cu diferite dimensiuni (fig. 6), iar ,o ele din bază, caire apar chiar
p e pJiaj e, sînt de tip poJigonal textura!.
Intr-o privire de sinteză, poziţia celor trei ti puri de criostructuri
se poate urmări în fig. 7. In profilele descrise sînt indioate şi element~le
litologice respective.
Profilul de .localitatea Traian este prezentat mai d eparte La pro..
blemele leg,a te de versantul nordic (v. fig. 11, A, a).
Din cele expuse pînă aici rezultă că procesele periglaciare sub
formă de criostructuri, variate ca tipuri sînt prezente . în toată D,obro-
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Fig. 5. Crioslrucluri cu solifluc\ii

şi

microc-ute.

Fig. 7. Pri\'ir e general!! asupra croislructurilor de
la Mamaia
Sud : a microcul ;
b pene de periglaciare ; c poligoane
l xlurale.
Fig. 6. Croistructuri cu pungi-pene
gheat!! (slînga) şi fi s uri lcxlurale (dr apta).

de

gea şi ele s-au rna.nifestat în 11wi m.ulte reprize a căror vîrslă este mai
greu de stabilit astăzi.
Urme tot a.şa de evidente apar şi în relieful Dobrogei, r prezentate mai ales prin glacisurile loessoide, de oare ne oCUipăm în continuare.
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2. Glacisurile loessoide, specificul

şi importanţa

lor.

Dobrogea este prin excelenţă regiunea glacisurilor de toate felurile (de eroziune ş.i acumulare), a inselbergurilor şi depresiunilor largi,
w·me ale unei îndelungate penepleruizări din care n~au lipsLt fiazele de
pediment3re.
Noţiunea de glacis, care este sinonimă cu cea de piL'mont sau de
pediment, îi acordăm aici în Dobrogea un SL'ns mai larg, fiind mai potrivită pentru toate suprafeţele uşor înclinate din cuprinsul dealurilor,
depresiunilor şi văilor.
lntr-o lucrare mai veche s-a folosit pe latura de est a Dobrogei de
Nord noţiunea ele cimpi<' piemo11tanci locssniclc! si litoralil (P. Cot L' ţ şi
co 1 a b. 1963), acesta reprezentînd numai un tip al glacisurilor pe care
k prezentăm aici.
Extinderea mare a glacisurilor loessoide în Dobrogea cil' Nord şi
de :Mijloc, generată de procesele de pedimentare PL'riglaciară, a fost
condiţionată în primul rînd de prezenţa loessului pe suprafeţe mari şi
de procesele deluviale care au remaniat loessul eolian de pe interfluvii
şi l~au depus pe versanţi începind din coamele dealurilor şi pînă la luncile rîurilor, sau pe fundul depresiunilor, iar în al doilea dnd, de fazele
mai umede şi reci, periglaciare şi ele prezenţa reliefului moştenit, reprezentat prin forme pozitive şi negative destul de numeroase şi cu
contraste hipsemetrice foarte evidente.
Ţinînd seama de tot acest complex de factori, glacisurile loessoide
din Dobrogea pot fi împărţite în mai multe categorii :
a. Glacisuri de versant, situate la diferite nivele altimetrice pe versanţii dealurilor şi care pot avea un caracter divergent pe versanţii inselhergurilor {fig. 8, A, B) sau nwnolateral, pe versanţii culmilor sau
văilor asimetrice (fig. 8, C, D).
b. Glacisurile de vale sau glacisurile duble, care apar în văile largi
cărora le imprimă aspectul de U, trecînd ş.i în cuprinsul luncilor sau
acoperind în unele cazuri şi terasele fluviatile, pe care le fosilezează
(fig. 8, E, F).
c. Glacisurile de depresiune, cu caracter convergent, care se întîlnesc în bazinetele de eroziune a reţelei hidrografice din interior sau pe
marig1ni în depresiunile~goUuri, fre de tLp -cufoar sau de tip golf (v. fig.
11, B). Acestea din urmă au cea mai mare dezvoLtare pe latura estică,
litorală înrt·re c2pul Dunavăţ ş.i capul Midia.
ln uniele .cazuri, gLacisulrile loessoirle trec gradat ~rn g.1acisuiri de
.eroziune, aşa cum se vede pe marginile dealului Crucea din Dobrogea
de Mijloc (fig. 8, D), pe versanrtul nordic sau în jurul dealului Denistepe.
ln alte cazuri, glacisurile divergente de pe martorii insulari se
asociază cu oele convergente ale depresiunilor de tip golf, aşa cum este
.cazul cîmpiei Sarichioi-Sarinasuf sau pe latura de vest, în sectorul
Măcin-Peceneaga.
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Fig. 8. Tipuri de glacisuri loesso id : A - di e rgent dominate de un virf
.; tin cos; B - divergente care acoperă un inse lberg ; C - monolateral de vale ; D
- monolateral de culme (e
glacis de eroziune ; a - glacis loessoid, de acumulare) ; E - glacisuri duble - ac \'al , E - glacisuri CJublc d vale cai 1· fos ilizea1 clepo1itel de t erasă.

In continuare d ăm cite a n i x mpl , mai ales din r egiunile unde
fo;raje pentru a arărta ma!i clar canaoterul lor l oessoid.
Primul îl constitu ie versantul drept al ăii Car<:su la Localitatea
Iurtfatlar, care ar asp: ct de glacis loessoid de versant ocupat de re-

există şi
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numitele vii de aici. Profilul geolog ic c;ar rez ultă din fo rajul d la
I.A.S . confirmă caracterul deluvial al lui (Ji rr ura 9).
Al doilea , mult mai ex1tiin , îl onstituie cîmpia.
Sarighiol-Sarinasuf, cu caract r d glaci loe soid
...
converg nt, dezvoltait p latura no ridi c ă a vc-chiu lui
...p ţt;:t
:
•
golf al Mării egre. .um ro2 ele foraje ex cutate în
cu pri nsul i i dLn care r dăm cîte a (fig. 11), e v de
că înv lişul d lo
tr c chia r sub niv elul l·acu lui
Razelm, nefiind vorba de tena e di abraziune, a a
ourm r ed e Al. R oşu (1969).
Glaci uril loe oide intin o r pr 'zintă n'giuni
tabil e care nu ri d i că problem e gr 1 p ntru lu c rări 
c
le de agroam li o raţii, în plu panil l lin - al lor putînd fi folosiit e uşor pentru dr najiul natural al sist muliui d e irigaţie. In schimb, oel situaite pe versanţii
~
10
soorţi şi ou d nivelări mari impun măsuri complexe
de amenajare, aşa oum e te caz ul p versantu l nor~
me sau p e cel vestic.

.
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Fig. 9.
Sondaj in
v iil e Murfallar ituale pe un glacis loes soid : a solul ; b
- lo ess deluvial cu
groho t işuri de calcar.

3. Gen eza

şi evoluţia

ver antului nord- dobro-

GCan .

V rsantul nordi c al Dobrog i corespunde cu
înitreriup r ea tructurilor v hi, hercinic şi ohimcric
pe linia Cotul Pi icii-Tuloea-Mahm1udia, car rămîn
$USpendart:e d _ uipra formaţiunilor oauternare, r cente, sub car
e află grabenul Depresiunii Predobrogene.
De aici rezultă caracterul tectonic iniţial al acestuia, dar în acelaşi
tirr..p se constaită şi neoorepondenlţla dintr falia Galaţi-Sf. Gheorghe 1
dinke Dobrogea înaltă herdnico-chim e rică şi abruptul d
roziune, care
se află mai la sud.
Acest fapt confirmă cai"l8et rul mixt tectono-eroziv al versan tului
naro-dobrogean.
Specificul acestu~a constă într-o serie de triepte m orfol ogiice care
se inter.pun între lunca şi Delta Dunării de o parte ş i erama d alurilor
de altă parte, cu v1alori altimetrice între 3-5 şi 80-100 m.
Genezia acestor trepte m orfologice este destul de co mpl exă, iar re~
zolVJarea lor nu se poa1te face d ecît pe baza studiului depozitelor.
T reapta de 80-100 m a fost semnalată pentru prima dată de Emm.
ele Martonne (1922) şi conf irmată apoi d e către C. Brătescu (1928 ) şi
.1-1. NCYrdon (1930), da r fără a-i p reciza bine geneza . Mai tîrziu, P. Cote ţ
1
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(1969) a înceIT.at să facă o l eg ătură între terasa le antină lacustră din
SV. Dobrogei, s tabilită de C. Bră tesc u (1928). Prezenţa unor resturi d e
Archidiscodin meridionalis in de pozitele acestei terase în dre ptul Dealului Dervent (găs ite d e arheologu l p . D i a c o nu) ne î n dreptăţesc s ă
at ribuim aces i teras 1 ir sta vill a fra nc hiană. Semnalarea d ep ozit lor
levantine pe latura nordi că a Dobrog i in fora jele de la Isaccea, Niculiţel şi Samova ( 1. Niculescu 1 60) 1 c nfirmă geneza şi \'Îrsta treptei de 80-100 m care înclină uş r spre vest. D pr zenţa d pozit lor de
pietri şu ri din acest s c r s
1 agă probabil i cele de car e amint ş e
. Pop p (1964), la gura Portiţa.
Treptele medii i i11J rioare n-au fă c u obiectul unui studiu analitic ş i complex pînă în prez nt. a morfolo i , numai G. Murgoci (1 12)
a semnalat xist nţa a două trepte în rocă in jurul d alului .,.,La ::\Ionum nl"', una de 3-4 m. iar alta d :22 m.
In schimb, studiul d pozit hr de silt a stai.inat nţia mai multor c'" r c ,_
tătari, inc pînd cu
Peters (18 6) continu înd apoi cu P. Cot ţ (1 57),
P. Cote . şi colab. (l 6 ) · . Pop p (1964), H. G 1· u mă z s c u C. G r urnă z • s cu-.' tă nes cu (1 67) P.
o te ţ şi colab. (1
) şi
al ,ii, car• au anaJizat dif ~rit prnfile g ologicc, indi înd carack'rul litologi c
ş i paleontol gic a
s vede mai departe.
,1z. Roşu (l 6 ) 1 consideră gre i ca terase de abraziune.
De la inceput, noi sublini m carac eruJ predominant Io ssoid al
între ului versant nordic, ca şi pr z nţa teraselor false , f rmatc p rin

r.

Fig. 10. Modul de form a re al teraselo r fal se loessoide prin re teza rea gl aci u rilo r
Ia dife rite nivele altitudinale d e că tr e eroziun ea laterală fluvial ă (a , b, c ).
1. Foraj ele d e la Somova şi
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iculi\ el sinl re preze ntat e în fig. 11 , A, b. c. ).

retezarea glacisurilor loessoide de către albia Dunării la diferite nivele
ale acestora (fig. 10), aşa cum se vede şi mai clar pe latura de vest în
sectorul Măcin-Peceneaga.
Versantul dintre Ga1Tăn-Mahmudia şi analiza depozitelor loessoide (fig. 11). Din complexul loessoid de pe versantul nordic, K. Peters (1866) a separat o serie de nisipuri argiloase fine şi argile nisipoase,
fosilifere şi denumite de el depozite de silt, întîlnite în apropiere de
Tulcea, la 6-8 m deasupra nivelului Dunării. In aceste depozite, el
citează : Bulinws tridens, \'al vata piscinalis, Planorbis marginat us, Paludina tentaculata, Paludina fasciata, etc. Intre Tulcea şi :Minerii, la
11-1:2 m altitudine, acelaşi autor indică prezenţa lui Unio pictorwn.
care pe teritoriul U.R.S.S. şi în zona Galaţi la noi, apare în clepnzitelc
de Babele (N. Macarot'ici, 1930).
Forma de Unio pictorwn a fost întîlnită şi în profilul ck la locacalitatea Nufărul într-o argilă miloasă, la 8-10 m altitudine.
Depozitele de silt au mai fost semnalate de P. Coteţ (1957) între
Isaccea şi Niculiţel, unde apare Psidium amnicwn Muller, Planorbis
(Tropodiscus) marginatus, care indică un regim lacustro-mlăştinos ~i
corespunde cu stratele de Babele. Aceste depozite sînt cunoscute sub
denumirea de complexul riirgat cenuşiu, descris ulterior în amănunt,
în mai multe profile, de către H. Grumăzescu şi C. Grwnăzescu-Stăn
cescu (1967) prin analize granulometrice şi palinologice 1 •
Acest complex prezintă şi criostructuri sub formă de pungi, iar ca
vîrstă r·eprezinită faza J\Iindel-Riss, după autorii citaţi mai sus, ca şi stratele de Babele, după faună.
Un alt profil geologic interesant şi care se corelează cu cele indicate mai sus se află pe latura vestică dunăreană, la localitatea Traian
(Hg. 11, A, a). Aici sub depozitele de loess cu llelicela striata şi Sllccinea
·oblonga apar depozitele cenuşii vărgate, din care am recoltat o bogată
faună
ou : Psidium amnicum, Psidiwn cleisseni Neum, Limneus
stagnalis L., Psidium cassertanwn Poli. Radix ot'ata Drap. în nis~puri
.argiloase cenuşii, cu slabe intercalaţii gălbui. Mai depairte spre sud, ele
apar la Dăeni.
In oupriinsul lor apar şi slabe cricstPucturri sub formă de turbaţii.
Profilele de la Malcoci şi Nufărul, ca şi cele de la Carasuhat şi
Beştepe (fig. 11, 1, 2, 3, 4) scot în evidenţă, mai spre est, prezenţa nisipurilor argiloase, fine şi a argilelor nisipoase (depozite de silt) şi a loe:Ssului, care acoperă un relief mai vechi, mamelonar, destul de fragmenrtat.
1. Aceiaşi autori au distins în profilul din valea Că.tuş, în sol fosil un sistem de
Jisuri, care corespunde, după noi, cu criostructurile de tip poligoane de fisuraţje.
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Fig. 11. V rsantul no rdi c al Dobrogei şi relieful
domin ; 2 - regiuni joase de acumulare ac tu a l ă ; 3 scurte , în trepte ; 4 - glacisuri Io ssoide, in tin s cu
mar tori de erozi un ; 6 - latura xt r m
s ti c (a to riul fostei insule Peuce. Cu cercu ri mici negr e, locu l
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lui : l - reg iuni înalte care-!
gla cisuri loessoid e de v rsa nt ,
as pect d cimpii joase ; 5
r ulu ar ul) Be ibu geac ; b - t rifora j e lor citate.

A. Sectorul Garvăn-Saun : 1 - profilul de la Luncavita (după H. G r 11 m .'.17 ,, 1; c y
col.); 2 - profilul de la Rachelu; ~! -- profilul dintre Isaccen şi Niculitt•l (villl·t11
Capadia); 4 - profilul din malul lacului Saun (după H. Grumaz e s cu şi co I.) i
a - profilul de la Traian; b - forajul de la Niculitcl; S -- forajul de> ln Somova
situat in sectorul B: I - solul actual; II - sol fosil; III -- loess; IV - !ol'~'> argilos;
V - argile; VI - nisipuri argiloase - stratele \'ărgate sau dl•pozite d1• sill: \'li -criostructuri ;
B. Sectorul Parcheş - Duna\·ăt: I - profilul din ValC'a Tâuşani (Dup~i 1-1. G r um ă z e s cu şi co I.); 2 - profilul dC' la Malcoci; 4 -- profilul dC' la '\JufMul;
5 - profilul de la Carasuhat (după H. G rum ci z c s cu şi c n l.); G -- profilul dl'
Beştepe (după H. Grumăzescu
şi
col.); a, b, c, d, c: - forajc> i11 cimpia 1„,.....
soidă Sarichioi Sarinasuf (după l.S.P.I.F.); I -- loess; II - loss arqilos; III loess nisipos - IV nisipuri; V - scoC1rta de ;tlterarc clin baz.:i; VI
connPtiuni
cHlcaroase; VII --- solul actu11l.
şi

In 'legăitură cu depozitele de silt, care apar peste tot sub loess trL'buie arătat că geneza lor acratică este de nocnntcstat. După faună L stL·
vorba de un mediu fluviatil şi lacustro-mlăştinos, de apă dulce dnd
albia Dunării avea un nivel mai ridieat de dt cel aetual, probabil o
stare de remuu a apelor Dunării. Reprezintă .8ceste depozite de silt r. sturile unor terase flu\'iatile, unor ved1i lunci suspL•ndatL• '? Este greu
de a răspunde astăzi.
4. Modelarea

tarea eroziunii

actuală

şi

rolul proceselor ele sufoziirne m dezrnl-

torenţiale.

Una din problemele de mare importanţă practică pentru morfodinamica actuală a reliefului o constituie larga dezvoltare a proceselor de
sufoziune, care apare pe latura dunăreană a Dobrogei (P. Coteţ, 1965).
Caracterul nisipos al loessului şi prezenţa depozitelor de silt, la care se
adaugă denivelările altimetrice uşurează mult procesele de eroziunL' torenţială, asociate cu cele de sufoziune. :\cestea din urmă constau la început în formarea puţurilor în loess, în prăbuşirea suprafeţelor dintre
ele, dind naştere astfel unor hîrtoape (doline de prăbuşire), drenate
apoi de eroziunea torenţială regresivă, care le amplifică şi le modifică
forma iniţială (fig. 12), aşa cum se observă între Murighiol şi Beştepe,
şi mai departe spre vest, în lungul versantului dunărean.
5. Culoarul Beibugeac

şi

problema insulei Peuce.

Culoarul Beibugeac reprezintă mica depresiune transversală a peninsul '-"i Dunavăţ, sirtuaită între Murighiol şi Sarinasuf, un fost braţ al
Dunării sau o strîmtoare a apelor la10ustre sau marine în trecutul mai
îndepărtat. Cu studiul acestui culoar s-au ocupat o serie de cercetărtori
ai Dobrogei, începînd ou G. Murgoci (1912), continiuînd cu P. Coteţ şi
colab. (1963) şi apoi cu N. Popp (1964), in legătură mai ales cu geneza
zcestui1a, primul punînd şi problema insulei din anitich~tate, Peuce.
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Fig. 12. Diferit asp ci ale proc s lor d su foziunc şi tor ntiale p v rsa ntul
nordic al Dobrog i: A - s ria volutiv!! a lr c rii d la puţurile în Jo ss la hîrtoap
prin Jărgir a acestora şi prin roziune tor ntial!!; B - s ria volutivă a unui put în
loess prin roziun lor ntială şi apoi oprirea acesteia prin plantatii I mnoasc, care
transformi! valea t ore nt ială într-o vale d lu ială, c u formă d cova t ă; C - seria
evol utiv a roziunii tor ntiale în văi s labiliza te, deluviale, pe glacisul din n o rdul
d alurilor B ştl'p prin d clanşar a un i alte fa1 torential .

Prirr,ul tapo-geograf car a înc rcat stabilir a p oziţi i geograiic
a insul i P uce a fost Cpt. 1. D. Ionescu (1909); acesta socotind în mod
g r it că Du nă r a a cu rs d la Isacc a spre SE prin valea T liţ i şi as parat întreg teri toriul, ce urmează la est pînă la capul Dunavăţ, drept suprafaţă a insulei P uce.
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Existenţa

culoarului Beibugeac şi funcţionarea lui în antichitate,
aşa cum socotea G. Murgoci (1912) au dus 1a o explicaţie mai logică, mai
reală el lim~tind spre est insula Peuce.
lncheind aceste scurte consideraţii în legătură cu evoluţia Dobrogei în cuaternar, privită prin prisma laturii morfoclimatice, subliniem
rolul pe care l-a jucat şi pe care-l au în prezent loessul, glacisurile loessoide şi sufoziunea.
Acestea, alături de semiariditatea climei, au dus la degradarea
reţelei hidrografice interi.oare şi La accelerarea celei miarg1inale, torenţiale.
Concluzii. Din cele e::iq>use s-a putut vedea că problemele de geomorfologie cuaternară din Dobrogea sint mai complexe decit au fost cunoscute pînă oin prezent, loessul reprezerutînd ouvertura pr1ncipală şi cu
un relief desul de VlClriat.
Un loc special ocupă glacisurile de t~p dobrogean şi criostriucturile
destul de numeroase.
Pseudoterasele loessoide atrag atenţia prin număiiul mare de trepte,
cu altitudini variabile şi pante longitudinale, specifice glacisuri~or.
Ca morfodinami.că actuală, versantul nordic dunărean oouipă un
loc aparte prin procesele sufozion.ale, ce se îmbină strîns cu cele torenţiale şi care impun măsuri agroameliorative eficace şi urgente.
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Re sume
Dans cet arUcle, l'auteur s'occupe de quelques probl~mes de g~omorphologie
quaternaire, en confirmat le climat periglaciare dans toute la Dobrogea. Ce fait resuite
de la grande etendue du loess, et de la superposilion alnsi que de la presence des
cryostructures de type soliflucUonel el texturai poligonal, relevent de nouveaux profils inconnus.
Une autre caracterlstique periglaciare est representee par Ies g)ac/s loessoides.
qui sont tres repandus dans la Dobrogea du Nord el Centrale, caracterises par la
presence d'une couverture de loess deluvial qul aparait surtout sur Ies versants des
collines et s'etend jusqu'au fond des vallees.
D'apres leur formes, Ies glacis loessoides ont ele divise!' P.n trois categories : de
versant (divergents el monolateraux), de vallees (ou doubles) el de depressions (convergents) qui peuvent ~tre de type goli el coulolr.
L'auteur s'occupe un peu plus du versant nordlque danublen ou ii y a plusieurs
marches morphologiques: la marche superleure de 80 - 100 m, consideree commP.
etant d'abraslon, m.Jse en llaison avec le lac leventin superleur-villafranchien.
Pour Ies marches moyennes el Jnlerleures, sur la base de nombreaux forrages el
profils geologiques, on montre leur caractere loessoide, comme pseudo-terrasses, resultees de l'errosion laterale des glacis loessordes par le lit du Danube.
Les m~mes terrasses loessoides apparalssent aussi dans les plaines littorales, fait
qui confirme leur caractere de glacis loessoides el non d'abraslon. Un autre probleme lnteressant dans cel secteur est la presence des processus actuels de suffosion
(pseudo-carstique) dans le loess el le probleme de l'lle antiqe Peuce, localisee dans.
l'est du couloire Belbugeac.

EVOLUŢIA

LITORALULUI ROMANESC IN TIMPUL HOLOCENULUI
Prof. dr. doc. PETRE

COTEŢ

I. LI1'0RALUL ROMANESC ŞI SPECIFICUL LUI
MORFOHIDROGRAFIC.

Litoralul românesc constituie din punct de vedere geografic o unitate aparte, datorită întrepătrunderii strînse dintre Marea Neagră şi uscatul
dobrogean.
El se întinde între gura braţului Chilia şi localitatea Vama Veche pe
distanţa de 236 km şi se prezintă ca un ţărm regularizat, cu o desfăşu
rare longitudinală larg ondulată şi orientat de la N, NE spre S, SE (fig. 1).
Spre est, ţărmul românesc este însoţit de larga plaftormă litorală
sau şelful, care reprezintă o cimpie submarină (submersă), cu adîncimi
pînă la minl\.ls 200 m şi o lăţime de circa 200 km în dreptul gurii Portiţa şi 100 Km, pe paralela localităţii Vruna Veche.
Din punct de vedere genetic, şelful reprezintă o cîmpie pleistocenă, cu panta lină de la vest le est, caracterizată prin văi submarine
şi stînci izolate, ca şi prin diferite bancuri sau cuvertUJri de acumulare
marină. Inecarea acestei cîmpii subaeriene se datoreşte mişcărilor eustatice pozitive din pleistocenul superior, cînd aipele Mării Negre au
crescut treptat.
Litoralul propriu-zis, oare constituie zona de contact direct dintre
apă şi uscat, s-a format mai tîrziu in timpul transgresiunii flandriene
cînd apele Mării Negre au luat contact direct cu uscatul dobrogean, înaintind cu ciţiva metri deasupra nivelului actual de O m, invadînd gura
văilor fluviiaitile, golfurile mici şi mari (golful Razimului, golful deltei
sau Tuik:ei).
Această transgresiune, care corespunde cu faza „Marea Neagră Nouă",
şi denwnită de noi (P. Coteţ, 1970) transgresiunea dobrogeană (cu valori de plus 3-5 m faţă de O m actual) prezintă o importanţă deosebită
pentru evoluţia întregului lirtoral românesc, oa nivel de referinţă pentru
fazele ulterioare.
1).

Vezi

şi

textul prescurtat în Geomorfologia României, de P. Cote t ( 1973).
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1. Li toralul românesc ş i specific-u l lui mnrfo-hidrnririlfic: 1 ti rm de ilru ·
m ular e pe lin i i în tin se; 2 - 1<l rm de 11 1Jrcvi u n l' cu f , I 7(1 \'Ît> ; :l - ar umul ă ri

litorale locale; 4 - faleză marin ă moartă (relict ă ) ; 5 - vechi golfu ri marin e ;
6 - grinduri - cordoane litorale ; 7 - porţiuni de ţ ă rm în re tragere ; 8 porţiuni de ţărm puţin consolidat; 9 insul e in cupri nsu\ lacurilor.

Privit în general, litoralul nostru prezintă d ouă sectoare mari
unul nordic, coborît, de acumulare, constituit din nisipuri şi altul sudic,
înalt, de abraziune, separate între ele prin capul Midia (fig. 1).
1. S ectorul nordic este dominat de p rezenţa del i car
form ază
subseotorul cel mai înaintat în mare al întregului litoral românesc .şi d
dinamica fluviatilă prin <:ele trei briaţe care varsă în mar e un bogat debit
so[itl (fig. I a).
Subsector ul lagunar este m ai r etras spre vest, mai liniştit, dar dominait de prezenţa :t mai multor cordoane m a.rine r e1icte sau actuale la
contactul cu marea, car -i dau a p ectul d ţărm tipic cu lido (fig. I b).
Intreg sectorul nordic prezintă o morfologie mai complexă .şi mai
puţin precizată din punct d e vcdeire cronologic din Hpsă d date m orfogeologice.
2. Sectorul sudic este dominat de prezenţa faJezei abrupte cu înăl
ţime de 15-20 m, tăiată în şisturi verzi, calcare cretacice, sarmatice ~ i
loess. El începe de fapt d e la gura Buza,ul1ui şi prezi:nrtă pmă la Constanţa
un subsector de tranziţie (cu fal eză şi cordoane litorale întinse), dup ă arc
î'l1loope sectorul înalt propriu-zis, cu faleză p e zeci de km (fig . 1, II).
Privită în lung, faleza dobrog ană are aspeotul unei aJtcrna nţe de
capuri mai înaintate (Tomi:s, Agigea, Tuzla, te.) şi băi retrase (Mamaia
sud, Const::i.nţa, 2 Mai, etc. )

®

P.C. 970 .

Fig. 2. Aspecte din faleza dobrogeană, activă, la nord de Mangalia : a loess ; b - fal eză în loess şi calcar ( 1 - loess ; 2 - calcar).

faleză

în
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!n sens vertical, faleza este fragmentată de ăi adinci şi largi, unele
de forma unor mici golfuri, barate de cordoane nisipoase, înguste şi transformate în limane litorale (Agigea, Techirghiol, Tatlageac şi Mangalia).
Profilul transversal al falezei este aproape peste tot vertical, cu
aspect de perete abrupt, însoţit de numeroase surpări ale loessului şi calcarului (fig. 2).
Piciorul falezei este însoţit de mici şu iţe de plăji nisipoase, cu l ă
ţimi de clţi a metri, oare se lăţesc mai mult în dreptul cordoanelor de
baraj şi a băilor.
Altă caracteristică morfologică a falezei dobrogene o constituie prezenţa văilor suspendate de tip valleuse, dar cu inclinare in ersă (de la
ţărm spre interior, datorită retezării prin abraziune a văilor formate concentric în jurul dolinelor şi poliilor carstice (fig. 3), ca şi prezenţa dunelor
de nisip, care au insă o d zvel t.are mai mare în sectorul nordic.

Faleză de tip val eusse, cu văi suspendate înclinate invers (Vs) : F faleză i
P - plajă ; M - apa mării ; D - dolină; 1 - loess; tr. - terra rossa; ccalcar, la nord de Mangalia.

Fig. 3.

Privit într-un profil longitudinal de la sud la nord, ţărmul dobrogean prezintă schimbări evidente în raport cu morfologia şi geneza lui.
Analiziait în raport cu din.runica marină, litoralul dobrogean se caracterizează prin porţiuni care avansează, dar şi de porţiuni care se retrag, datorită eroziunii apei marine (fig. 1)
Foarte evidentă în acest sens este porţiunea din nordul sanatoriului Agigea, unde una din cazematele de b eton, construită in jurul
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anului 1940 se află in apă, ceea ce ne arată că in timp de 30 ani faleza
s-a retras cu ciroa 5-6 m.
Desigur că acest lucru nu se observă peste tot, procesul de eroziune
fiind prezent, dar cu intens1tăţi diferite.

II SCIDMBĂRILE LITORALULUI DOBROGEAN ŞI SECTOARELECHEIE.
Problema schimbărilor ce au avut loc pe litoralul nostru a preocupat pe mulţi cercetători, dar fără a fi rezolvată definitiv, datorită
datelor stratigrafice destul de disparate şi greu de corelat.
Intre cei care s-au ocupat în mod special de evoluţia litoralului
dobrogean amintim pe G. Murgoci (1911), Gr. Antipa (1912), G. Vâlsan
(1935), C. Brătescu (1938, 1940), V. Canarache (1956), P. Coteţ (1961,
19v6, 1970), A.C. Banu (1961, 1964), M. Bleahu (1962) şi alţii.
Aşa cum s-a amintit mai înainte pe litoralul nostru sînt evidente
urmele transgresiunii flandriene denumită de noi transgresiunea dobrogeană (1970) şi nedepăşită ca nivel (3-5 m peste O m actual) de nici o altă
ridicare a apelor marine holocene (v. Fig. 7).
Principalele evenimente marine care au influenţat evoluţia litoralului
nostru au fost două mai importante - regresiunea Techirghiolului sau
regresiunea histriană şi transgresiunea Razimului sau transgresiunea
posthistriană (v. fig. 7).
Regresiunea Techirghiol corespunde scăderii nivelului flandrian,
cu circa 1-3 m sub O m actual, cotă la care s-a menţinut aproape în
tot decursul fazei histriene (dar cu mai muJte oscilaţii locale, pozitive şi
negative) pe circa un mileniu, începînd din secolul VII-VI î.e.n. şi pînă în
secolul V-VI e.n.
Ţinînd seama de importanţa acestui nivel marin (mai scăzut decît
cel actual) pentru construcţiile antice care se găsesc astăzi sub nivelul
mării l-am denumit regresiunea Techirghiolului, deoarece considerăm că el
s-a menţinut pînă în zilele noastre în lacul relict Techirghiol, iar ca timp,
ea este sincronă cu regresiunea fanagoriană a lui P.V. Fedorov (1956).
Transgresiunea Razimului este de dată mai nouă - posthistriană,
cînd apa mării a depăşit prin înălţare eustatică nivelul cel mai coborît al
construcţiilor antice greco-romane, ajungînd pînă la nivelul actual, umplînd din nou vechile golfuri şi inundînd cîmpiile joase litorale, nisipoase,
pe oare în sectorul Histria se aflau numeroşi tumuli şi alte construcţii
(fig. 4).
După cit se pare, transgresiunea Razimului este sincronă cu transgresiunea nimfeană (P.V. F ed or o v, 1956).
1. Sectorul-cheie Techirghiol.
Considerăm zona Techirghiolului oa un seotor-cheie specific Utoralului înalt datorită îmbinării unitare a datelor morfologice, geologice şi
arheologice. Aceasta a făcut obiectul de studiu a mai mu.1tor cercetărtori
~: R. Pascu (1910), M. Nicolescu (1965), P. Coteţ (1966) şi alţii.
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Menţionăm în mod special valorosul studiu arheologic al lUi H. Slobozi.anu (1959) asupra zonei Techirghiolului, care a analizat destul de bin~
şi evoluţia lacului în intervalul dintre secolul 111-11 i.e-n. Veche vale de
riu, golf marin, lacul Techirghiol a avut o evoluţie destul de complexă,
ţinind seama
şi
de rolul carstului în formarea cuvetei lacustre
(P. Coteţ, 1966)·
După prezenţa stratului mijlociu verzui-măsliniu, şi situat intre stratul de nămol inferior cenuşiu şi cel superior negru (::\I. N i co le s c u,
1961) se pot deduce unele mici variaţii ale nivelului marin în acest timp.
Nivelul actual al lacului Techirghiol (cu 1-2 m sub Om marin) reprezintă probabil chiar nivelul apei marine din timpul regresiunii prehistriene, adică este nivelul relict cel mai vechi care s-a păstrat, datoritii
barării golfului marin la gură prin cordonul de nisipuri.
In acest sens foarte edificatoare sint datele arheologice, şi anume
a<?czările portuare elenistice şi romane din jurul vechiului golf al ::\lării
Negre, cu funcţii agrirnle şi pescăreşti, cum erau cele de la Tuzla 1\larL',
Tuzla mică, Urlighiol şi Techirghiol, care au cunoscut o marc dez\·oltarc
în acele timpuri (H. S l o b o z i a n u, 1959) şi a căror decădere se datoreşte între altl'le fonnării cordonului litoral, care a barat gura golfului
marin.
2. Sectorul Histria este specific litoralului coborit nisipos, dominat
de un martor stincos, fostă insulă marină. Acesta este mult mai extins
şi chiar mai complex din punct de vedere geologo-geomorfologic şi arheologic. Observaţiile anterioare efectuate de către V. Canarache (1962),
M. Bleahu (1962), P. Coteţ (1962, 1966) şi P. Alexandrescu (1962) oferă o
bază destul de preţioasă care permite o interpretare mai largă. Din cele
re!atate mal înainte s-a văzut că regiunea histriană
(Techirghiol)
- sincronă cu regresiunea fanagoriană - reprezintă o scădere destul
de mică a nivelului marin, o retragere care a permis formarea unor plăji
nisipoase, folosite de către greci pentru diferite construcţii, incepind din
secolul VII-VI î.e.n., inclusiv pentru tumuli (fig. 4, 5).
De la forma de golf timpul transgresiunii flandriene s-a trecut la o cimpie litorală, joasă, în parte mlăştinoasă, mărginită de linia
ţărmului marin ce se găsea la est de martorul şisturilor verzi al Histriei
(fig. 5). Acest fapt rezultă şi din afirmaţia lui V. Canarache (1956) care
arată că pe baza apeductelor şi tumulilor se poate spune că „tot ce se
află în jurul insulei era uscat'' (p. 304), iar mai departe precizează „că
pornind de la Histria se putea merge cu piciorul continuu la promontoriul de la Sin.oe, unde după constatările din 1952 se găsesc urmele a
două aşezări din epoca romană" (p. 305).
Confirmarea acestor şesuri joase de nisipuri de la Histria o dau
însăşi săpăturile arheologice şi profilele geologice publicate (P. Coteţ„
1966).
Intr-un profil geologic schematic, orientat vest-est, se poate urmări
întreaga serie de depozite, incepind cu cele ce aparţin fazei „Marea Neagră
Nouă" şi pină la nisipurile cordoanelor litorale actuale (fig. 6).
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Unele date i !orice cu privire la formarea cordoane:lor litorale din
sectorul nordic.
Pre z enţa golfului marin în cu pri nsul act ual al lacului Razim a fost
semn.ala tă de G. Murgoci (1911), car arată c ă „e sigur că în timpul grecilor şi rom anilor m ar ea er a cu t otul d e s c hisă în aceste părţi, lacul Razim
era num ai un golf, partea dealur il or de la Dunavăţ o p e ninsulă amint'ită
şi de H erodot, iar grindu l C hi liei V echi, o in ulă' (324).
1\Iai la nord, R. C ioban u (1970) ara tă că cetatea Li costoma (sec.
I X-XVI e·n.) de pe cord onul P ripra va s-a mutat în s c. X II-XIII c.n.

cu 3-4 km mai spre v st, ce a ce pr upune con.solidar a cordonului respectiv înc ă mai d vreme, p ro babil în sec. I X-X e .n. sau du pă resi uril

TI

1

I

I ,

1

Fig. 4. Sectorul Histria - situaţia morfohidrografic ă ac tuală (dup ă P. Co t e ţ , 196 1) ;
A - martorul cetăţii (1 - acropole ; 2 - cartie rul extramuros);
B - tumuli, dataţi după P. Alexandrescu: 1 - etapa I-a (sec. VI- IV î.e.n .) ;
2 - etapa II-a (sec. IV-I î.e.n.); 3 - etapa III-a (sec. I - II e.n.).
G - zona înaltă a podişului Do brogei (m - martori de eroziune ) ;
D - zona joasă litorală (1 - lacuri; 2 - mlaştini ; 3 - insul e nisipoas e E - grinduri (cordoane) marine relicte (a - grindul de lîng ă Cele 7 movile
sau grindul Lupilor ; b - Sa ele). 1
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Fig. 5. Silua\la paleogeografică la inc pu lul reg resiunii his lri ene (după P. Cole\, 1966):
I - uscatul !nall ; 2 - zona joasă de ni sipuri din jurul mar torilor de şisluri
verzi ; 3 - grindul Lupilor, 4 - apele M ării Negre; a - golful-lacul Duingi ;
b - martorul d la His tria ; c - marto ru l c 1 7 movil .

de cerami ă din sec. VII I- IX e.n. găsite la aproxima iv 4 km in a al de
P er iprava, chiar din e ca bizantină. 1
Conturarea unui nou sector-cheie pentru analiza litoralului românesc
rezul tă din datele noi arheologice obţin ute de G. Simion (1971), care a
descoperit recent numeroase urme de locuire din antichitate pe grindurile
nisipoase Caraorman ş i Letea.
Un alt document este harta lui Marino Sanudo (pseudo Pi e rre
Vis cont i), din anul 1320, pe oare ste in dicată cetatea genoveză din
acel~i an, id entificată cu castelul Groseia, situat in apropiere de Gura
Portiţa de pe cordonul Chituc (R. Ciobanu, 1970).
Din aceste date istorice şi cartografice rezultă că seria cordoanelor
·din secolul I X-XIII e.n . ra foarte apropiată de imaginea morfologică
-actuală, ceea ce contrazice afirmaţia lui M. Bleahu (1962), după care cordonul Chituc datează din secolul III e.n.
Această afirmaţie este contrazisă şi de rezulta.tele obţinute de noi
ou ocazia cercetărilor efectuate în cordoanele marine interioare, relicte din
1. Vezi raport
Ciobanu, 1970.
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ştiinţific

:

P. Diaconu -

St. Olteanu -

S.

Gavrilă,

c.f. R.

nLSinoe

D
ÎM.Neagră

Fig. 6. Profil geologic schematic. pe direcţia vest-est în
sectorul Histria (după P. Coteţ,
1970) :
1 şisturj
verzi ; 2 - depozitele stadiului Marea Ne agră Nouă ; 3 turb ă ; 4 nisipurile grindului Saele, cu urme arheologice din sec. V - VI e.n.; 5
- nisipurile grindului Chituc. mai noi ; 6 - depozitele
antropice din zona „Platoului"
arheologic-carti erul extramuros ; 7 - tumuli ; 8 - primele locuinţe greceşti situate la
baza platoului ; 10 - directia
transgresi unii Razim.
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jurul cetă ţii Histria (Cele 7
ma terial ă din sec. V-VI e.n.

1ovile şi Sa ele), care con ţin urme de c ultură
(P. Cot ţ, 1966).
Pe baza acestor date istorice se poate afirma că lacurile lagunare
din complexul Razim sint de dată m a i recentă în c omparaţ ie cu lacul
Tec hirg hiol şi celelalte limane litorale, probabil din secolul I X - X e.n.
Profilul geologic general al cordonului Chituc cu un or izont de turbă
între dou ă orizonturi de nisipuri marine indică o fază continentală.
l n concluzie, ste necesar să accentuăm asupra rolului pe care l-au
avut cordoanele litor ale în sectorul nordic, prin bararea fostelor golfuri
marine ş i transformarea lor in lacuri pe linii din ce în c mai noi, înc pînd de la v st la st, ceea ce a dus la înaintarea domeniului continentallacustru în dauna mării, dar în acel~i timp sublini m şi faptul că acţiu
nea in ersă, de retrag re a falezei es sp cifică sectorului sudic.
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Fig. 7. Curba oscilaţiilor nivelului marin pe litoralul românesc: 1 - oscilaţii principale; 2 - oscilaţii se cundare.
I transgresiunea dobrogeană ; II regresiunea Techirghi ol (histrian ă ) ;
III - transgresiunea Razim (posthistriană).
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Aici în anumite porţiuni, cum este de exemplu cea din dreptul cegreco-romane, iportiul vechi se arflă astăzi sub apa măirili.
In sectorul nordic, înecarea unor părţi din construcţiile greceşti şi
romane, ce se găsesc astăzi sub nivelul apelor lacustre-laguniare se datoreşte aceleiaşi transg,resiuni si.ncrone, transgresiunea Razimului al cărui
rol în sbabilirea configuraţiei actuale a litoralului dobrogean este de prim
ordin.
Pentru timpurile ulterioare, schimbări de mai mare valoare nu
s-au înregistrat, ci numai mici oscilaţii secundare, cum este cea din prezent, cu sens general pozitiv şi sub influenţa căreia se produce o slabă
acţiune de abraziune atît în sectorul nordic, cit şi cel sudic (v. fig. 1)·
Această acţiune de abraziune nu exclude acumularea
plăjilor în
loeurile mai adăpostite şi joase.
lnscrise într-o curbă sinuoasă generală, cu oscilaţii majore şi setăţii

cundare, mişcările i 1erticale de pe litoralul dobrogean sint predominant
eustatice, de natură climatică şi ele au influenţat întreaga dinamice! morfohidrografică a litoralului dobrogean (fig. 7).
Primul reflex ş.i cel mai important legat de aceste schimbări verticale majore de vîrstă holocenă, este prezenţa lacurilor litorale de tip
liman, ce se înscrie pe o rază foarte largă în nordul şi estul litoralului
l'vlării Negre şi care îi conferă acesteia unul din caracterele principale ţ(mnttl de tip liman, recunoscut în literatura de specialitate mondială.
Aspectul general al mişcărilor verticale eusta.tice nu exclude însă
prezenţa locală a mişcărilor epirogc~nice, cum t:>Ste cazul la noi în cuprinsul Deltei Dunării.

Re sume

L'auleur s'occupe brievemenl des oscillalions holocenPs du niveau marin du
liltnral roumain, ayant comme poinl de depart l'analyse des deux scctcurs-cle,
Techirghcol el Histria, ou les complexes donnees existentes, geomorphologiques, geologiques et arheologiques sonl en correlation. Ceci a permis la conslruclion du profil
geologique general du secteur Histria (fig. 6). On peut suivre aussi Ia siluation morphohydrographique actuelle el au debut de la regression J· islrienne (fig. 4. 5). Comme
niveau marin aYec Ies lrois phases principales : lransgression dobrogi'cnnc ;
II - ri.·gression Tec11irghiol (11islrienne) et III - la transgression Razim (fig. 7).
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COMPLEXUL RAZIM -

Geneză,

morfometrie

şi

SINOE

regim hidric Dr. doc. PETRE GAŞTESCU
Dr. ARIADNA BREIER

Situat în Dobrogea de nord, imediat în sudul deltei Dunării şi pe
litoralul Mării Negre, complexul lacustru Razim-Sinoe constituie cca
mai mare întindere de apă din ţara noastră (860 km 2 la nivel mediu
multianual).
Poziţia geografică în Dobrogea, într-un fost golf marin cu
multe ramificaţii, la baza unei faleze marine fosilizate (în vest), în
imediata apropiere a braţului Sfîntu Gheorghe (la nord) şi separat de
mare prin cîteva aliniamente de grinduri marine cu înălţimi mici şi
puţin consolidate conferă complexului lacustru Razim-Sinoe numeroase particularităţi care se reflectă în regimul hidric, termic, dinamic
şi hidrochimic al lacurilor care îl alcătuiesc.
Procesele care au dus la modelarea chiuvetelor şi formarea lacurilor din complex fiind diferite, întîlnim aici trei tipuri genetice principale
de lacuri şi anume : limane, lagune şi zătoane. Acestea se dispun succesiv din interiorul continentului către ţărmul mării.
Astfel limanele, reprezentate prin lacurile Babadag, Cotului, Sără
tura, Agighiol, lazurile (Calica), Vîlcica, şi într-o oarecare măsură golful Ceamurlia, se găsesc în zona marginală, dinspre uscat, a complexului lacustru, fiind instalate pe văile mici care se vărsau în fostul golf
marin, invadate ulterior de apă şi modelate de către procesele de
abraziune marină şi lacustră.
Lagunele sînt unităţile lacustre cele mai extinse în suprafaţă şi
care ocupă arealul propriu-zis al fostului golf marin, compartimentat
ulterior prin grinduri în lacurile : Razim, Goloviţa, Zmeica, Sinoe, Istria,
Nuntaşi (Duingi).
Zătoanele (japşele) sînt 1acurile formate în spaţiile depresionare
dintre grinduri şi se găsesc între complexul lacustru propriu-zis şi ţăr
mul mării. Cele mai importante dintre acestea sînt : Coşna, Periteaşca,
Pahane Rînec, Leahova Mare şi Leahovia Mică, Edighiol (cîteva compartimente).
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Acest vast complex lacustru este legat prin intermediul limanelor
de spaţiul continental al Dobrogei de nord, in sensul că in ele se varsă
o serie de rluri cu lungimi şi suprafeţe de bazin ariabile. Dintre cele
mai importante menţionăm Taiţa (594 km 2) şi Teliţa (288 ,6 km 2) care
deb ~ază in cele două limane secundare ale lacului Babadag r esp ectiv Topraichioi ş.i Zebil - rlurile Slava (331,6 km 2) ş i Beidaud
(232,8 km 2) in golful limanic Ceamurlia, Săruri (70 km 2) în Sinoe, Nuntaşi
(150 km 2) şi Săcele (5 8 km 2) in lacul Nuntaşi. Spaţiul continental drenat
de r ţeaua de ăi tributare complexului Razim -Sinoe totalizează o suprafa ţă de 2 462 km 2 (fig. nr. 1).
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al complexului lacustru Razirn-Sinoe

Prin intermediul unor gîrle, corectate şi transformate ulterior în
canale, complexul lacustru este legat de braţul sudic al deltei Dunării
- Sfînrtu Gheorghe . Principalele canale care fac această l egăitură în
prezent sînt: Lipovenilor, Dunavăţ, Dranov şi - 1ndirect - oarualul
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Perişor-Belciug. Alte girle sau canale mai mici (de exemplu Mustaca)
care se varsă în complex, drenează zona joasă a Drianovului. Prezenţa
acestor emisari este de maximă importanţă pentru regimul hidric şi
hidrochimic al acestor unităţi Lacustre deoarece le alimentează substanţial cu apă dulce din Dunăre compensind aportul superficial foarte redus din bazinul de recepţie.

Pe de altă parte complexul lacustru Razim-Sinoe are o legătură
cu Marea Neagră prin intermediul „portiţelor" sau „periboinelor" cum se numesc breşele din cordoanele marine. Principalele legături
dintre complexul lacustru şi Marea Neagră sînt făcute prin Gura Portiţei în dreptul lacului Goloviţa - (cea mai importantă) şi cîteva
spărturi în cordonul îngust şi instabil din partea nordică a lacului Sinoe
(Portiţa, Periboina Mare, Precup etc.).
Posibilitatea pătrunderii în lacuri a apei de mare prin aceste
puncte prezintă o importanţă deosebită în formarea compoziţiei chimice
şi distribuţia teritorială a salinităţii apei din complex.
strlnsă

PROBLEl\IE PRIVIND GENEZA DEPRESIUNILOR LACUSTRE
Complexul lacustru Razim-Sinoe ocupă vechiul golf marin Halmyris, care în antichitate a jucat un rol deosebit în dezvoltarea civilizaţiilor de la ţărmul estic al Pontului Euxin.
Formarea lacurilor de tip liman, lagună şi zăton (japşă) din complexul lacustriu Razim-Sinoe este strîns legată de evoluţia bazinului
l\'lării Negre în ph.'istocen şi holocen, evoluţie care s-a caracterizat prin
oscilaţii de nivel de natură eustatică, cit şi probabil într-o măsură
mai mică - epirogenetică. !\ceste oscilaţii de nivel au afectat atît ţăr
mul mării cit şi zonele joEse din unităţile geografice învecinate, constituind cauzele principale care au dus la formarea limanelor şi lagunelor
de pe litoral precum şi a limanelor de pe cursurile inferioare ale rlurilor
mici din Cîmpia Română şi ale celor afluente direct Dunării în cursul
său inferior.
In cazul formării lacurilor litorale, pe lingă a~'.est factor paleogeografic major, un rol important l-au jucat şi o serie ele particularităţi
Ireale ale bazinului şi ţărmului vestic şi nord-vestic al Mării Negre.
Dintre aceste particularităţi menţionăm : existenţa unei platforme continentale extinse, amplitudinea mică a mareelor (9-12 cm), prezenţa gurilor Dunării prin care sînt aduse în mare cantităţi importante de aluviuni, direcţia curenţilor marini litorali care antrenează aceste aluviuni
etc.
Dintre oamenii de ştiinţă oare s-cu ocupat de evoluţia paleogeografică a bazinului Mării Negre şi a zonelor limitrofe (G h. Murg o ci,
C. B r ă te s cu, G. V â 1 sa n, G r. Antipa, p. Coteţ, E. Li te anu,
A. C. Banu, A. P r i că j a n, Ş t. A ir i ne i, K. F. P eter s, M. P fan ne ns t ie 1, N. So k o 1 o v, P. V. Feodor o v, L. A. S k i ba, M. V.
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M u r a t o v etc.), W1ii au explicat formarea lagunelor şi limanelor prin
eustatism (G. V â l sa n), alţii au atribuit rolul determinant mişcărilor
epirogenetice (G h. M u r g o c i). In prezent se consideră că formarea.
acestor lacuri nu se poate explica decît printr-un efect combinat al miş
cărilor eustatice determinate de modificările climatului - cu cele
epirogenetice - cauzate de liniile de slabă rezistenţă ale uscatului.
ln studiile efectuate, evoluţia paleogeografică din pleistocen, holocen şi actual a fost urmărită pe baze stratigrafice, paleontologice, tectonice şi - în ultimul timp - arheologice.
Deşi autorii folosesc denumiri
diferite pentru aceleaşi faze de
transgresiune sau regresiune, sau dau acestor variaţii valori diferite,
totuşi din studiile respective se pot desprinde şi generaliza citeva etape
in evoluţia litor~lului.
ln pleistocl'n ~larea Neagră a suferit o serie de transgresiuni şi
rL·gresiuni, in special ca urmare a modificării climatului în perioadele
glaciare şi interglaciare. O creştere importantă de nivel care este determinată de stabilirea legăturii cu Marea l\1editerană, se produce în faza
( 'z1rnlar sau i nll'rgbciarul J\lindel-Riss. Unii autori presupun că în
această fază ar fi luat na~tere limanele. Se pare însă că mult mai importante în sculptarea chiuvetelor viitoarelor lacuri au fost regresiunile
din acestă parte a c-:.iaternarului, care au dus la adincirea văilor litorale.
ln privinţa fixării în timp a momentului cind văile s-au adincit,
părerile sint clifcritv. Astfel N. So k o 1 o v (1895) presupunea că acest
proces s-a produs la sfîrşitul terţiarului sau începutul cuaternarului,
cind nivelul mării era cu 40-50 m sub cel actual. M. V.Mur a to v (1952)
situează acest cveni:nent la începutul
cuaternarului (postciauda), iar
C. B r ă te s cu (1942) in \Viirm II (faza Marea Neagră Veche).
O concluzie care se desprinde din majoritatea lucrărilor ulterioare
(P. Coteţ, 1960, 1961, 1967, 1970; A. C. Banu, 1964, 1970; N. Pop p,
1960; M. B 1 ea h u, 1962; E. Li te anu, 1961), este aceea că în neoeuxin, în timpul ultimei glaciaţiuni cuaternare (WO.rm-Valdai), a avut loc
o regresiune de mare amploare (-80 m după unii şi - 46 m după alţii).
ln timpul acestei regresiuni văile litorale prelungite departe pe
actuala platformă continentală, s-au adîncit mult. Patul de eroziune, în
roca de bază, al rlurilor din neoeuxin se găseşte sub aluviunile şi sedimentele lacustre depuse ulterior, la adîncimi diferite. ln zona Razimului
acest nivel, reprezentat prin fundamentul dobrogean, se găseşte la 2530 m adîncime, iar la Gura Portiţei la 41 m. Adincirnea mai mare la
care se găseşte fundamentul dobrogean în arealul complexului RazimSinoe şi existenţa unor depozite fine prăfoase de origine marină oa.re
indică un mediu de sedimentare liniştit, a determinat pe E. Li te anu
şi colaboratorii săi (1961, 1966) să considere că în această zonă a avut
loc şi o subsidenţă.
Pe baza numeroaselor foraje executate în complexul Razim-Sinoe
şi a cercetărilor efectuate în zona Istriei, P. Coteţ (1970) desprinde
două etape în formarea lacurilor, plasate în holocen.
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I. Etapa pregătito<lJTe reprezentată iniţial printr-o fază de abraziune
a Mării Negre Vechi în care se formează golful Halmyris, pe actualul
areal aJ. compleX1U!Lui Razim-Sinoe şi ou pătruderhle pe văile de tip
liman. Tot în această perioad ă se individualizează martorii de abraziune
reprezentaţi astăzi prin insulele stîncoase Popi.na şi Grădiştea din Razim;
BiseriouţJa în Goloviţia, Istria în Sinoe .
O altă faz ă din etapa pregătitoare este cea de acumulare, ce are
loc în timpul unei transgresiuni (neolit ică după A. C. B anu şi dobrogeană după P. Coteţ), cunoscută ş i sub denumirea de faza Mării Negre
Noi (D. Feodor o v). In acestă fază are loc un proces int ns de depunere ia sedimentelor marine în golful Halmyris ş i a aluviunilor aduse
de afluenţi în văile limanice. Această transgresiune se ·aprecia ză că a
avut loc acum 4-5 OOO de ani in op timul climatic postglaciar, cind Miar ea Neiaglră a atins oel mai ridicat nivel ( +5 m).
Tot în această etapă pregătitoare intră şi r egr siunea fanagoriană
(d enum i tă astfel de Feodor o v, dacică de A . C. Banu, histriană d
p. Coteţ), r egresiune oe coincide cu venirea grecilor p e ţărmurile golfului H.iailmyris, adi că în prima jumătate a mileniului I î.e.n. (fig. nr. 2).
II. Etapa formării complexu lui la custru st marcată de
o tran sgr esuin ( v alahă dup ă
1 Ostlil/lţJnll(Jplll
1 - - - IJsd/111 UWfldlrr
A. C. B an u şi Razimului după
p . C o t e ţ). Această trainsgresiun e înc put ă în mileniul I e.n.
REGRESIUNEA
HISî™"-'
contin uă ş i în zilele noastre, cu
o mică r gresiune în secolul
1970
al XI-lea şi iun maxim de extindere în s ecolul XV. Nivelul
m ării a atins 1 m peste cel acz
tual în prima t:Ja pă (mileniul
~
I e .n.> ş i 1 m su b acest nivel în.
S«.fl· YI i u
"'
·J« f · Yll.1>
primele secole ale mileniului
II e.n . Tot în timpul acestei
transgresiuni se presupun e că
au iavut loc mi ş cări epirogen Fig. 2 - Curba oscil aţiil or nivelului mă
tice negative . Toote aceste everii în sectorul litoral al Dobrogei {dup ă P.V.
Colet)
nirn.ente ::iu contribuit la inundarea vestigihltor arheologice di n
zona joasă a ţăirmului.
Fo:ranarea complexului 1acustru corespunde, de fapt, cu schiţiarrea
cordoanelor marine oare au dus la închiderea gol:Eu1ui şi wansfiormarea
lui în lacuri. Acţiunea de închidere prim cOirdoane s-a desfăşurat în două
etape. In prima e'baipă se individualizează alinilamen1tul de grinduri
Ivaincea - Oriasruicol - Dmin.oiv - Lupilor, oaire cO!reSpunde şi prime~
'linii de ţăirm care a delimitat [acurile Rarzim - ou seria sa de limane mar53

şi Goloviţa cu Zmeica. In a doua etapă se formează grindurile
actual : Sfintu Gheorghe - Zătoane - Perişor - Chituc, conturlndu-se lacul Sinoe.
ln ceea ce priveşte virsta grindului Chi.tuc, sint unele controverse.
Astfel, M. B 1 ea h u (1962) presupune că s-a format în secolele II-III
e.n., iar P. Coteţ (1970), pe baza unor argumente cartografice şi arheologice, consideră că grindul Chituc s-a format mai tirziu, în secolele
IX-X e.n.

ginale -

ţărmului
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l\IORFOMETRIA DEPRESIUNILOR LACUSTRE

Depresiunile în care sînt cantonate lacurile s-au format, după cum
ca rezultat al unor procese paleogeografice şi istorice care şi-au
lăsat amprenta în trăsăturile majore ale complexului lacustru.
Astfel, sub influenţa variaţiilor de nivel ale l'\lări.i Negre, in văile
continentale litorale s-au format chiuvetele de tip liman.ic adică inguste,
alungite, cu maluri aproximativ inalte şi cu o diminuare a adîncimii din
avale către arnunte. In cazul complexului Razim-Sinoe, depresiunile
limanice se găsesc la periferie deoarece in timpul formării lacurilor şi
îndeosebi în t·tapa pregătitoare, pe actualul areal al lagunelor era un
golf marin.
Lagunele marine prezintă caracteristici morfografice diferite faţă
de limane. Acestea, ocupind golfurile marine larg deschise către mare,
au numai către interior un mal bine individualizat care este, de fapt,
veci ll'a faleză marină, în prezent izolată dl' mare prin închiderea golfurilor d0 către cordoanele litorale.
Profilul morfografie al lagunelor este asimetric nu numai prin dif er0nk de altitudine, ci şi litologic. Aşa de exemplu malul vestic al
lacurilor Razim, Goloviţa, Zmeioa este înalt, sculptural, constituit din
rociL· fundamentului dobrogean, iar cel estic este jos, de acumulare,
constituit din nisipuri şi rt>Sturi organogene.
Zătoanele, ca.re se găsesc intre aliniamentele de grinduri marine,
au in mod obişnuit o formă alungită, maluri cu profil convex şi înălţimi
reduse (0,5-2 m). ln cazul cind grindurile marine au direcţii diferite,
întretăindu-se, rezultă zătoane de formă triunghiulară (Leahova Mare,
Leahova M.ică, Pahanc Rinec).
ln afară de aceste trăsături morfografice moştenite din faza iniţială
de formare, lacurile sînt supuse proceselor actuale de evoluţie. Aceste
procese actuale sint dirijate de condiţiile climatice, de litologia bazinelor
de :recepţie şi a ţărmurilor lacurilor, de regimul hidric al lacurilor, de
legătura dintre acestea şi unităţile geografice limitrofe.
Ca o consecinţă a acestor condiţii are loc procesul de colmatare a
chiuvetelor lacustre prin aportul de aluviuni al afluenţilor, modela.rea
maluriloc de către abraziunea lacustră şi procesele de şiroire şi surpare,
am
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văzut,

compartimentarea lacurilor mari prin formarea grindurilor, acoperirea cu
etc.
Toate aceste procese se găsesc în raporturi diferite în lacurile complex:u1ui Razim-Sinoe.
Limanele fluYiatile (Babadag, Agighiol, Iazurile etc.) prin poziţia loir
marginală în cadrul complexului lacustru şi prin faptul că sînt situate pe
văile unor riuri, au un bazin hidrografic dezvoltat. In aceste lacuri procesul de colmatare este mai intens datorită aluviunilor aduse de afluenţi.
Astfel cele două prelungiri ale lacului Babadag - Topraichioi în care se
varsă Taiţa (suprafaţa bazinului 594 km 2) şi Zebil, în care se varsă Teliţa
(288,6 km 2) au fost puternic colmatate, fapt ce a favorizat acoperirea lor
totală cu vegetaţie acvatică. Pentru folosirea lor în piscicultură, aceste
compartimente au fost amenajate integral prin construirea unor diguri
ck reţinere a apei şi ourăţirea parţială a vegetaţiei. In aceeaşi situaţie
s-au ,găsit şi lacurile Agighiol şi Iazurile înainte de amenajare.
l\Iodelarea malurilor şi, mai exact, a falezelor lacustre prin abrazi111w, are loc în sectoarele de ţărm în care vegetaţia acvatică lipseşte.
Cele mai caracteristice sînt malul stîng al lacului Babadag şi malul drept
al lacului Agighiol unde faleza lacustră este supusă în permanenţă valurilor. !nălţimea falezei este de circa 5-10 m la Babadag şi 2-4 m la
Agighiol.
In arealul lagunar propriu-zis, faleza lacustră prezintă două aspecte
distincte : unul în care abraziunea acţionează intens, menţinînd o pantă
de !10° şi cu înălţimi destul de mari (la capul Doloşman atinge 40 m),
altul în care acţionează procesele de modelare subaeriană (şiroire, surpare) şi unde panta este sub 70°. Primul aspect este cel al falezei active,
iar cel de-al doilea al falezei moarte. Sectoarele în care faleza este moarti1, sînt acelea în care vegetaţia acvatică s-.a fixat pe fundul lacului estompind în felul acesta abraziunea lacustră. Acest tip de ţărm este predominant la vechea faleză marină din lacurile Razim, Goloviţa, Zmei.ca şi
Sinoe (sectoarele dintre Sarinasuf şi Sarichioi, din dt"eptul lacului Babadag, din golful 6 Martie, din golful Ceamurlia etc.).
Ţărmul estic, de acumulare, al lagunelor este mult mai instabil
şi in permanenţă supus modificărilor. Acţiunea valurilor mării, în condiţiile creşterii actuale a nivelului acesteia, se manifestă prin continua
„împingere" a cordonului litoral în detrimentul suprafeţei lacustre. In
plus vîntul spulberă maiterLalul fin, nefixat, şi îl depune sub forma
w10r fîşii între care rămîn suprafeţe acvatice de tipul Edighioluriloc.
Un alt proces actual de mare importanţă în complexul Razim-Sinoe este fixarea vegetaţiei acvatice emerse. In afară de limianele fluviatile, în care acoperi.Tea cu vegetaţie are loc în zonele terminale, din
am:unte unde alillvionareia este mai intensă, în lagunele propriu-zise,
aceasta se produce ap:rioape pe toată lungirmea ţărmului.
DaJtorită configuraţiei şi genezei diferite a ţărmuilui laoostru, procesul dJe 1acopetrire cu vegetaţie ffmbra:că două iaspeate. Primn.ill. aspect este
cel de la malm jos, de aounru1are ,dliin zona oordoaneUor mairfune, urale ifixia-

vegetaţie acvatică
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rea vegetaţiei este favorizată de adincirnea mică ş.i panta lină a acestor forme de relief. lnaint.area vegetaţiei se face o dată cu avansarea
grindurilor în interiorul lacului. ln acest sector de ţărm nu se creează
impresia unui proces de colmatare deşi acesta este destul de intens, din
cauza înaintării generale - a cordonului marin şi a zonei de vegetaţie
din faţă - şi a denivelărilor mici dintre oglinda apei şi coama cordonului.
Al doilea aspect este cel de la malul înalt, cu faleză, unde punctele de reper sint mai evidente. Faleza odată scoasă de sub acţiunea abraziunii lacustre prin zona de vegetaţie, evoluează foarte lent. Vegetaţia
în schimb găsind zone liniştite - în special în golfuri - se extinde
foarte repede.
O caracteristică a complexului Razim-Sinoe este poziţia zonei de
vegetaţie faţă de faleza lacustră. ln foarte multe cazuri vegetaţia
nu
se fixează pină la ţărm ci lasă un spaţiu liber ocupat cu apă, formind
adevărate lagune secundare, sau lacuri satelit. Acest aspect desfăşurat
pe o distanţă mare se găseşte in partea nordică intre Sarinasuf şi Sarichioi, unde s-e individualizat Lacul Calica (amenajat, in prezent in scopuri
piscicole), intre capul Iancina şi Doloşman (fonnind lacul 6 1\Iartie),
lacul Ceamurlia şi cel din zona de debuşare a piriului Săruri.
Aceste zone marginale de vegetaţie s-au fixat pe aliniamente de
grinduri lacustre care au rezultat din materialele provenite din abradarea promontoriilor.
Putem spune că în lagunele Razim, Goloviţa, Zmeica s-a format
un al doilea ţărm lacustru, un ţărm de acumulare similar cu cel din
zona cordoanelor marine şi care se găseşte la distanţe variabile de ţăr
mul iniţial reprezentat prin faleza marină fosilizată (1-3 kml. Astfel
de grinduri acoperite cu vegetaţie au barat limanele Iazurile, Vîleica,
Agighiol, Cotului, Sărătura ş.i chiar limanul Babadag. De asPmenea
acestea au individualizat lacurile laterale sub formă de golfuri (6 Martie) şi chiar limanul Cearnurlia (fig. nr. 3).
Există şi un exemplu tipic de formare a unei lagune secundare,
prin bararea unui golfuleţ din faleza înaltă în apropiere de capul lancina (lacul Călugăra).
Procesul de colmatare lacustră în arealul lagunelor se desfăşoară
destul de lent datorită cantităţilor reduse de aluviuni care ajung în
acest perimetru acvatic. Aceasta se datoreşte faptului că aluviunile
aduse din bazinele hidrografice organizate rămîn în depresiunile limanice, iar materialul rezultat din abraziunea falezei se depune la distanţe mici de ţărm (1 2 km) în cazul în care nu sînt limitate de vegetaţia acvatică.

Astfel prezentindu-se procesul colmatării, putem spune că in lagunele din complexul Razim-Sin.oe, .reducerea suprafeţei acvatice se
face prin avansarea cordoanelor litorale şi e::ictinderea zonelor acoperite
cu vegetaţie.
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Schiţa batimetrică şi morfologică a complexului lacustru Razim-Sinoe.
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Faptul că lacurile au adîncimi medii reduse (0,5 - 0,8 m) se daunei evoluţii foarte îndelungate oare a început după regresiunea cea mai puternică (neoeuxin) adică din timpul ultimei glaciaţii
Wilrm-Valdai. De atunci şi pină în zilele noastre, cu excepţia perioadelor de regresiune, arealul golfului Halmyris şi ulterior al lagunelor
Razim-Sinoe a fost supus sedimentării marine şi lacustre. După cum
am văzut, grosimea acestor sedimente ajunge pînă la 25-30 m.
ln ceea ce priveşte orizontul superior al sedimentelor lacustre
actuale, el este constituit din cîteva faciesuri (nisipos cu scoici şi nisipos, pietros care alcătuieşte a.şa zisul facies tare, şi milos cenuşiu închis
spre cafeniu cu scoici, sapropelic, care alcătuieşte faciesul moale)· Facilsul pietros rezultat din dezagregarea ş.i năruirea falezelor, se găseş
te pe mici porţiuni la capul Iancina, Doloşman şi în jurul insulei Popina şi Istria. Faciesul nisipos cu scoici se găseşte răspîndit pe o suprafaţă compactă de circa 5 OOO ha in lacul Razim iar cel nisipos fără scoici
in jurul cordoanelor marine. Faciesul milos de culoare cenuşiu sau
cenuşiu închis cu scoici ocupă cea mai mare parte a complexului lacustru. Zonele lacustre marginale, mai izolate undl• salinitatea este mai
ridicată (Sinoe partea sudică, Istria şi în special Nunta.-;;i) sînt acoperite de facies milos sapropelic, care in lacul Nunta5i are calităţi terapeutiec> foarte bune. De asemenea în lacurile marginale de tip limanic,
prin procesul intens de descompunere a resturilor vegetale se formează depozite lacustre uşor sapropelice (Agighiol, Vikica, Cearnurlia, Să
răt\Jra etc.).
Grosimea acestor faciesuri litologice superficiale variază de la un
compartiment la altul in funcţie de producţia organică (n'getală ş.i
faunistică), de apropierea surselor prin care aluviunile sînt aduse în lacuri, de curenţii lacuştri şi direcţia dominantă a \'alurilor. Astfrl, in lacul Razim grosimea este mare (1,00-1,15 m) în golful Fundca, în general în part.ea nordic-estică unde debuşează canale de legătură cu braţul Sf. Gheorghe (Dunavăţ şi Dranov) şi mult mai mică în apropierea
falezelor lacustre stîncoase şi active. In lacul Sinoe oare este mai departe de sursele de aluvionare şi cu capacitate productiv-biologică redusă, grosimea medie a sedimentelor lacustre este do&- de 0,50 m.
Cea mai mare grosime o au sedimentele lacustre din limanele
fludo-marine în care sînt depuse aluviunile aduse din rîuri. ln lacul
Babadag grosimea medie este de 1,30 m iar cea maximă de 1,70 m
(R. Te odor e s cu-Le o n te, 1956).
ln ceea ce priveşte aportul de aluviuni din Dunăre prin canalele
Dunavăţ şi Dranov, după
unele investigaţii făcute de I. St a te şi
I. Dec u (1969) rezultă că acesta este destul de substanţial. Turbiditaitea
apelor la vărsarea canalelor în Razim variază 1nltre 10 .şi 771 gr/m 3
(medie 245 gr/m 3), ceea ce ar însemna o cantitate de cca. 308 000 tone
sau 192 600 m 3 aluviuni pe 0111· Aceste aluviuni sîI11t distribuite prin curenţi şi valuri pe aireale foarte
mari ~'11 lacurile Razim, Golcw:iţa şi
Zmeica.
toreşte
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Vnitătile lagunare din complexuJ Razim-Siinoe ~nt separate prin
grinduri interioare. Astfel, lacul Razim, deşi comunică larg cu Goloviţa
este delimitat de capul Doloşman în vest şi grindul Cosa cu insula Bisericuţa în est, Goloviţa separat de Zmeica prin grindul Zmeica, lacul
Zmeica de Sinoe prin grindul Lupilor (cel mai mare), iar Sinoe de
Nuntru;;i şi Istria prin grindul Saele.
Dintre grindurile maritime, cele mai mari sint Chituc, în sud, cu
o lăţime de airoa 4 km şi înălţime de 1,5 - 2,0 m, oare separă lacul
Sinoe de Marea Neagră, şi Perişor în nord care, împreună cu grind~Jl
Cosa, separă lacul Razim de mare.
In complexul Razim-Sinoe se găsesc citeva insule - martori de
abraziune - Istria din şisturi verzi prinsă de grindul Saele, Bisericuţa
din calcare de care se sprijină un tombolo dublu alcătuit din grindul
Cosa şi Leahova, Grădişte de la gura limanului Babadag cu înălţime de
14,6 m, legată de ţărm în partea nordică, şi, în sfîrşit, cea mai mare
insulă din complex, complet detaşată ele uscat Popina, formată din
calcare triac;ice cu înălţime maximă de 4 7 ,9 m.
Elementele morfometrice ale întregului complex lacustru rezultă
din măsurătorile efectuate pe schiţe reduse la 1 : 100 OOO după harta
topo-hidrografică scara 1 : 25 OOO întocmită în anul 1961-1962 de către
Comitetul de Stat al Apelor. Pentru unele lacuri mai mici, măsurătorile
s-au făcut direct pe harta 1 : 25 OOO (Ari ad na Brei e r, 19i0).
Suprafa~a totală a complexului Razim-Sinoe la cota de + 50 cm
faţă de nivelul Mării Negre la Sulina, care este doar cu 2 cm mai mare
decît nivelul mediu multianual al complexului pe perioada 1956-1970,
a fost apreciată la 86 347 ha. :.\ceastă cifră diferă de altele publicate
anterior în unele lucrări de specialitate dar are un grad de precizie ridicat datorită faptului că elementele morfometrice au fcst măsurate pe
hărţi la scară mică (1 : 100 OOO, 1 : 50 OOO şi 1 : 25 OOO, în funcţie de suprafaţa unităţilor lacustre). Aceste hărţi au avut la bază ridicar . '"a
. topograiică 1 : 25 OOO pe care apar o serie de modificări produse în ultimii
50 de ani.
Suprafeţelor diferitelor unităţi lacustre sînt : Razim + Goloviţa
53 370 ha, Zmeica 5 460 ha, Sinoe 17 150 ha, Istria 560 ha, Nuntaşi
Tuzla 1 050 ha, Babadag 2 370 ha, lntinsura Sarichioi-Sarinasuf (în care
sînt incluse şi limanele respective) 1 530 ha, Zebil şi Topraichioi 237 ha,
Co~na-Leahova 3 530 ha, Edighiol 1 070 ha. (Tabelul nr. 1).
Adinei.mile maxime sînt destul de mici (3,5 m în Razim, 3,2 m în
Babadag, 2,5 m în Goloviţa, 2,3 m în Sinoe, 1,5 m în Zmeica, 1,3 m în
NU';taşi şi, 1,0 în Istria) şi situate aproximativ în centrul acestor uni-

+

tăţi.

Adiincimile medii sînt apropiate de cele maxime (Razim + Golo2,0 m, Sinoe 1,25 m, Babadag 1,8 m, Zmeica 0,8 m, Nuntaşi-Tuzla
0,6 m), raportul dintre acestea - ooeficientul adîncimii specifice
H med
fiintd în jurul <
eea ce indică un grad av:ansat de
( r1. = H max

vi.ţa

colmatar~.
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T abel nr . I

O'l

o

Cara cteristicile morfom e trice princip ale al e lac ur ilo r din om pl exu l Raiim-S ino
(Co respun7Cll oa rc n.velului nwdiu muJt ',1nual ci
0,50 m)

+

l Atirr e ' , lm

L

a

c u

I

Sup r fata
ha

R.az im-G olo 53 .370
Vl\a
Zmei ca
5.460
Sin oe
17.150
Istria
560
N unt a -ş i+

Tuzla

1.050

\ ' lumul
1(111

m,

L 1.n~i11

c•

lm

max.

1.094 ,40

35,5

22,5

45,60
2 10,65
4,18

11 ,5
29,0

4,0

5,5
!l,5
2.2

9,28

6,2

:l,O

Ad1n"'1rr ca 1 m

---

--

I

mn,.

n cd .

15,5

- -·l,i5-

I

:l,5

!

5,9
1,5

I

1,5
2,3

I

I.O

1,7

I

-

I
I

r11l de

„O" ,\\ N

I

mcJ.

-

c. cf ic.
ndinc.
<rcufk.
h med.

-,,,1,0

2,05

0,58

- I .O

0,55
0,59
0,75

I

- 1,8
- 0,5

0,83
1,25
0,75

1;-1

- 0,5

0,60

-

Int insura Sari chioi-Sari na s uf
Coş na, Pc riteaşca,

Leah ova e tc.
Ed i ghiol

Zebil

Topr aichio i

2.370

42,00

8,i5

3,4

2,85

3, 1

~2.7 I

1,80

0,56

1.530

6, 12

20,00

4,65

0,75

1,2

- 0,7

-

-

3.550

20,92

-

--

-

1,0

- 0,5

-

-

1.070

6, 12

-

-

-

1.4

-0,9

-

-

I

I

I

0,60

I

Ba bad a g

Ub<c1 'n\d

cx=h~

182

1,38

3,75

1,0

0,45

1,0

- 0,5

0,75

0.75

55

0,06

3,0

0.60

0,45

0,7

-0,2

0,40

0,57

Inclu s iv
manele

IiSă -

r ~t ura şi

Cotu lui
In cl u siv limanel e Agi ghiol, l azurile, Vîlci ca .

La coto de
re len tie d e
+ I.O m s uprafat~ es te
de 255 ha.
La co la de
retentie de
m
+ 1,90
su praf a \ ~ es le de 220 ha

Un alt element morfometric care indică acelaşi grad avansat de
colmatare este panta medie a fundului cu valori extrem de mici (0,0006
la Razim
Goloviţa, 0,0004 la Zmeica, 0,0007 la Sinoe, 0,0020 la Nunta~i + Tuzla şi 0,0032 la Babadag).
Volumul total al complexului este de 1 440,7 milioane m3, din care
cea mai mare cantitate de apă €5te cantonată în Razim şi Goloviţa
(1 094,4 mil. m 3), după care urmează Sinoe cu 210,6 mil. m 3, Zmeica cu
45,6 mil. m3, Babadag cu 42,0 mil. m 3 (Tabelul nr. 1).
Acest volum de apă destul de mic în raport cu suprafaţa, are numL roase consecinţe în regimul hidric, termic şi dinamic al apei. Astfel,
pierderile prin evaporaţie sînt foarte mari, relaţia dintre regimul termic
al aerului şi apei este strinsă, agitaţia datorită vîntului antrenează
aproape întreaga masă de apă. Toate acestea determină un coeficient
mic de stabilitate a masei de apă şi de independenţă a lacului faţă de mediul înconjurător, foarte redus.

+

REGHvIUL HIDRIC
Prin poziţia sa geografică, complexul lacustru Razim-Sinoe prezintă
anumite particularităţi în regimul hidric. Aceste particularităţi sînt date
de dubla legătură care o are complexul lacustru pe de o parte cu braţul Sf. Gheorghe, prin canalele Lipovenilor, Dunavăţ, Dranov de unde
primeşte o cantitate însemnată de apă dulce, şi pe de alta cu Marea
Neagră, prin spărturile din grindurile litorale, pe unde în anumite
condiţii de timp sau de regim al nivelurilor pătrund ape sărate.
Dacă n-ar exista aceste legături hidrografice cu delta Dunării şi
l\Iarea Neagră, lacurile din complexul Razim-Sinoe ar seca în anotimpul
deficitar, de vară, datorită condiţiilor climatice ale Dobrogei, bazinului
hidrografic aferent redus şi scurgerii superficiale mici.
Analizînd elementele de bază ale bilanţului hidric - precipitaţiile
(390 mm/an la Jurilovca, cantitatea medie anuală pe perioada 19561970) şi evaporaţia de la suprafaţa lacurilor (848 mm/an pe lacul Babadag), constatăm că acest complex se găseşte într-o zonă deficitară
evidentă, cu un indice de ariditate care atinge valoarea cea mai ridicată
din

ţară

(K=

z mm

X mm

B.tB
390

=

2,2).

Caracterul arid, deficitar în apă, al regiunii, rezultă şi din anali.za
climogramelor tip Peguy întocmite pentru Dobrogea şi în special pentru
zona nordică 1a staţia meteorologică Babadag. Arealul paralelogramic
format de raportul dintre precipitaţii şi temperatură se situează în domeniul temperat, dar la periferia acestuia către domeniul cald şi ari:d.
(fig. nr. 4).
In aceste condiţii climatice bazinul hidrografic al complexului Razim-Sinoe, deşi are o suprafaţă ide 2 438 km 2, ,cootribuie doar cu
1,44 m 3/sec. în partea pozitivă a bilanţului hidric al complexului lacustru..
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Bazinul de recep ie este r prezentat atît prin supraf ţ în a
scurger a superficială este organizată prin reţea hidrografică p rmanentă , cit şi prin suprafeţe în care acest p ces se
produce areolar şi
temporar.
Arte le hidrografice mai importante cu scurg r
p rmanentă
care constituie bazinul hidrografic menţionat sînt : Taiţa, cu un bazin
de
cepţie de 594 k:m 2 Teliţa,
cu 288,6 km 2 , Slava, cu 331, km 2 ,
2
Beidaud cu 232,8 km Nuntaşi cu 150 km 2, Săruri cu 70 km 2 şi Săcele
cu 58 km 2 . Toate acestea însumează o suprafaţă de 1 725 km 2 , r estul
r venind spaţiilor dintre bazinele hidrografice, care nu au o scurg r
superficială organizată .

In această zonă, după cum am arătat scurgerea superficial ă învalori foarte scăzute. Astfel la postul hidrometric Satu Nou
de pe Taiţa aceasta se estimează la 24,5 mm/an, corespunzînd unui
coeficient de scurgere de 0,060 sau unui debit modul de 0,78 l/s/km 2 .
P entru suprafeţele fără scurgere superficială organizată, wlorile sînt
ceva mai reduse faţă de cele men ţionate. Pentru a avea o imagine mai
clară, în tabelul nr. 2 se dau valorile scurgerii superficiale pentru fiecare dintre rîurile principale (Taiţa, Te liţa , Slava şi BeicLaud) iar pentru
restul spaţiului din bazinul hidrografic drenat spre complexul lacustru,
se dă o singură aloare.
In schimb, complexul laoustru Razim-Sinoe prim eşte o can titate
mare de apă din braţul Sf. Gheorghe, prin canalele de legătură amintite.
Legătura se făcea şi înainte prin fostele gîrle
Dunavăţ şi Cern eţ . Cu

registrează
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Tabel r.r. 2

Scurgerea

Bazinul hidrografie

Taiţa-

I

superficială

din bazinul de recepUe al complexului lacustru
Razlm-Slnoe, pe perioada 1956-1970
(în mc/sJ

I

I-

li

1~~1

I

IV

f
I

v

0,377

o,431 lu,885 I0,773 I0,505

\')

I "'

I
0,342

--- --

Te li ta

0,080

0,092 10.139 10,133 10,095

0,078

-- --

I \

li I

I

IX

X

I

I

XI

XII

IANl.JAL

I

0,242

0,227

0,186

--

--

-- -- ------

0,062

0,051

0,054

0,244

0.055

0,289

0,063

0,325

0,065

0,402

0,081

-- -- -- -- -- - i -

Slava

0,129 10.221 10.2H 10,218 /J,179

0,169

0,080

0,055

0,060

0,075

0,102

0,122

0,138

Beidaud

0,26~ I0.415 10,397 10,311

o 1-(1~
')'I'}

0,202

O, 149

O, 103

0,127

0,146

O, 181

0,221

0,229

Pîraie mici
şi scurgere
neorganizată

TOTAL

---- - - - -

-·-·-,0,62

I 1,25

11.0G

1,535 12,910 12,607

I0,80

0,59

0,56

0,36

-- -- -- ---- -0,30

0,30

0,35

0,44

0,50

0,736

0,72.7

0,870

0,075

1,233

'-- ----

1,929 11,458

l ,:l51

0,893

0.590
o

I

timpul acestea au fost corectate şi ad.incite pierzindu-şi aspectul natural.
De asemenea în spaţiul dintre braţul Sfintu Gheorghe şi complexul
lacustru analizat au mai fost săpate şi alte canale pentru sporirea cantităţii de apă dulce în complex şi pentru distribuirea ei în diferite
compartimente. Principalele canale care debu.şează în prezent în Razim
sint deci :
Canalul Lipovenilor care se desprinde din braţul Sfîntu Gheorghe
la km. 62, înconjoară pintenul Dunavăţ şi urmăreşte îndeaproape ţărmul
nordic intre Sarinasuf şi Sabangia, asigu.rind alimentarea 011 apă a amenajărilor piscicole din această parte a complexlllui lacustru. Canalul a
fost terminat prin anul 1960, are o lăţime de circa 1O m, adîncime de
2-3 m, şi transportă un debit de circa 10 m 3/sec.
Canalul Dunavăţ se desprinde la km. 54, foloseşte pe o distanţă
de 13 km traseul natural al fostei girle, are o lungime totală de 28 km,
adîncime de 2 m şi o capacitate de transport de 30-40 m 3/sec. Canalul
a fost rectificat pentru prima oară în 1905, iar de atunci a trebuit să
fie dragat de citeva ori datorită alU\·iunilor depuse.
Canalul Dranov, are 27 km lungime, se desprinde din braţul Sf.
Gheorghe la km. 45, ocoleşte pe la sud-est lacul Dranov şi se varsă in
golful Holbina. Acest canal făcea legătura iniţial intre braţul Sf. Gheorghe şi lacul Dranov (în urma rectificărilor din 1912), dar în anul 1933,
prelungindu-se pînă la Razim, traseul a fost de\"i<..~ pl' la sud-Lst de
acest lac.
Canalul Mustaca este în întregime artificial, deocamdată nu face
legătura directă dintre braţul Sfîntu Gheorghe şi Razim avind doar
rolul de drenaj al apelor din spaţiul dintre canalele Dunavăţ şi Dranov
spre complexul lacustru. Lungimea canalului este de 23 km, lăţimea de
8-10 m iar adincimea de 1 m.
Canalele menţionate sint arterele principale prin care se aduce
în Razim, şi de aici in întregul complex lacustru apă dulce din Dunăre
şi din zona Dranovului. In perioada 1956-1970 ele au alimentat Razimul cu un debit mediu multianual de 48,5 m 3/s, ceea ce reprezintă un
volum de 1,530 miliarde m 3/an, sau un strat de apă de cca. 1 800 mm/an.
Prin această cantitate de apă, aportul în complex creşte substanţial, iar
bilanţul hidric al acestuia devine excedentar, creîndu-se
posibilitatea
unei scurgeri către l'\Iarea Neagră. Acest fapt se reflectă şi în cota oglinzii
lacurilor, care, pe o perioadă multianuală (1956-1970) este de 48 cm
deasupra nivelului mării.
Nivelurile. Variaţiile de nivel ale lacurilor din complex, datorită
volumului mare de apă primit prin canalele menţionate, dar care diferă
în funcţie de fazele de regim ale fluviului, repetă in linii mari fazele de
creştere şi descreştere a apelor din braţul Sfîntul Gheorghe.
Analizarea regimului nivelurilor pentru complexul lacustru RazimSinoe s-a făcut pentru o perioadă de 15 ani (1956-1970) pe baza datelor înregistrate la două posturi hidrometrice, Jurilovca pe lacul Goloviţa şi Zebil pe lacul Babadag, singurele pentru care există ooservaţii
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VARIAŢIA

MEDIE LUNARA A ELEMENTELOR BILANŢULUI HIDRIC AL
COMPLEXULUI LACUSTRU RAZIM-SINOE PE PERIOADA 1956-1970

Termenul e1.:ua \ici
~ivelul

(cm)

I

I

I

50

II

I

III

I

IV

I

V

I

VI

53

56

'58

60

56

869,2

869,8

870,4

871,0

869,8

(H)
Suprafaţa

Km2

(cu)

Volumul mi!. m/s

868,4

---1447

1469

1491

1505

1520

1491

I
I

VII

50
868,4
1447

(W)
Precipitaţii

mm
mc/s

Scurgerea din
bazinul de remm
ceptie
rnc/s
(Ye)

42,0
13,61

4,7
1,535

_____

din
ScurgP.rea
bratul Sf Gheorghe
mm
(Yo)
mc/s
Evaporatia de la
suprafaţa apei
mm
rnc/s
(Z)
ScurgP.rea din
complex în
M. Neagră mm
(YM)
rnc/s
Diferenţa

lum
(+ ilV)

de vomm
mc/s

VIII

IX

X

XI

I

XII

43

38

33

34

40

855,4

846,0

841,0

842,0

850,0

1365

1320

1275

1284

1340

I

ANUAL

48
8GO,O
1413

-·----

~------···-

(X)

I I I ~

Tabel nr. 3

„ __

144,3
46,8

9,5
3,080

41,1
14,76

24,8
8,05

8,1
2,910

8,0
2,607

------

-------

128,9
46,3

185,1
60,1

11,0
3,9521

206,8
67,0

141,8
50,9

-25,33
- 8,21

+25,31
+ 9,09

37,9
12,307

25,3
8,50

5,8
1,929

199,2
66,9

60,6
20,349

39,8
12,94

4,5
1,458

I

30,7
10,30

4,1
1,351

24,3
7,87

2,7
0,893

217,1
70,6

195,5
65,6

171,5
55,6

99,3
32,291

128,2
42,951

145,5
47,174

28,5
9,10

2,3
0,736
--

124,3
39,7
--141,7
45,254

24,8
8,09

2,2
0,727

104,2
34,0

95,9
31,300

22,9
7,19

2,8
0,870

31,5
10,23

3,4
1,074

84,4
26,5

89,3
29,0

61,7
19,373

37,9
12,312

53,7
17,04

389.4
10,60

3,8
52,5
1,233 1,445

128,9
40.9

1772,6
48,5

848.2
19,0
6,036 23,0

---

154,7
50,2

I +25.29
+ 8,21

153,6
51,6

144,8
47,1

135,6
45,5

103,7
33,6

+16,08
+ 5,40

+17,22
+ 5,60

-33,34
-11,19

-50,66
-16,42

109,3
34,9

88,5
28,9

101,9
32,0

75,5
24,5

101 _:;
32,2

1517.7
41,5

-95,86
-30,61

-53,19
-17,36

-53,51
-16,80

+ 10,69
+ 3,47

+65,88
+20,91

-151,4
-3,99

---

VARIAŢIA ANUALA A ELEMENTELOR BILANŢULUI HIDRIC AL COMPLEXULUI

LACUSTRU RAZIM-SINOE. PE PERIOADA 1965-1970
ANl~I.

Tc1111c11ul · 1.ua\ici

Nivelul (cm) (H)

1956

45

IP58

35

44

1959

35

- - - - - - - - - - - -------- - - - - Suprafaţa

Km2 (w)

859,2
---------

843,0

857,2

- - - - · -------

Volumul mil. m3

(W)

1390

1295

----- ---Precipitaţii

(X)

mm
mc/s

258,1
7,013

284,8
7,608

---- ---Scurgerea din baLlllul de recepţie
mm
(YB)
mc/s

50,94
1,384

27,55
0,736

1379

843,0

1960

1961

50

48

--------·

44,36
1,205

---- ----

l%l

47

50

865,5

868,4

d64,1

868,4

---- ---1295

395,5
10,5:19

39

1965

1967

52

56

1423

407,9
11,187

24,61
0,675

847,0

1147
------

364,0
10,017

19,77
0,544

1412

--

1447
-

------

432,4
11,840

3:17,5
10,663

------·-- - - · - -

34,99 60,25
0.953 1,658

-112,69
- 95
- 3,01

+97,99

+84

+ 2,66

-99,64
-84
- 2,66

+ 147,89
+128
+. 4,05

50

868,9

868,4

1331

----

868,9

359,1
9,638

----

1462

+27,64
+24
+ 0,76

54

57

869,4

. 870,1

1956-1970

48

869,8

i

1491

~~~1

1462

147fi

1498

1413

522,3
14,389

448,0
12.352

380,4
!U,58

·-

606,5
6,7 17

~~~

1447

860,0

---- ----1-----1

-

298,4
8,216

352, 1
9,639

- - - - - ------

69,66
37,59
53,49
87,93
90,78
119,72
52,6
1,920
1,035
2,421
1,472
2,501
3,301
1,44
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

5,97
1,234

-40,50
-35
- 1,11

2022,9
55,7

·------

1772,7
1391,1
2778,6
48,5
52, 1
76,6
----- - - - - - - - - - -

1580,7
43,5

885,9
24,41

847,5
23,27

1556,7
42,89

1156,0
31,75

-33,37
-29
- 0,92

-17,21
-15
- 0,47

----

882,2
24,34

848,2
23,2

1640,3
45,22

2438,3
67,28

1361,2
37,24

+33,36
+29
+ 0,92

+25,28
+22
+ 0,70

2,78
+44
0,09

830,5
22,89

----

-- - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - 1 - - - - - - - - . .

---- ---- ---- ----

-74,48
-64
- 2,02

52

1970

1969

----

!Scurgerea din bra~ul Sf. Gheorghe
mm
1381,3
1671,l
1733,9
1407,5
1584,4
2144,2
1456,8
1706,4
1322,7
1690,9
2219,0
(Yn)
ruc/s
36,9
45,5
47,1
37,6
43,6
59,1
36.4
46,3
39,1
61, 1
46,8
----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---Lvaporatia de la
suprafaţa apei mm
783,1
764,7
850,3
824,6
967,8
829,2
~52,8
783,7
902,7
775,8
842,4
(L.J
mc/s
20,93
20,78
23,12
22,04
26,65
26,24
20,99
21,38
22,8 7
24,73
---23,06
I
---Scurgerea din com-::
plex !n M.
mm
1023,2
1290,0
1095,9
1098,2
1215, 1
1751,2
126,1
1957,13
1296,1
1024,1
1148,5
Neagră(Y M) rnc/s
35,05
27,35
29,79
29,36
32,54
48,25
54,0o
19,99
31,44
35,51
23,20
Diferen ta de voturn
mii. mc.
mm
( _'-.1V) mc/s

1968

- - - - - - - - - - - - -----· ----

---- ---- ---21,15
0,565

1964

---- ---- ---- ---- ---- ----

- -- - - - - - - - ----266,0
7,225

1962

Tabel nr. 4

+40,30
+35
+1,11

I

-136,951+ 150,76 t!-33,34
-116
+131
+29
-3,66
+4,15
+0,9 2
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Fig. 5

Variaţie lunară şi anuală

a nivelului apei din complexul lacustru Razirn -

Sinoe.
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mai lungă. Din această analiză se constată în primul rînd,
cum am mai arătat, că nivelul mediu multianual la postul hidrometric Jurilovca este de 48 om deasupra nivelului mării. (fig. m. 5).
Nivelurile au înregistrat o creştere lentă în a doua parte a perioadei analizate (din 1965 pînă la 1970) ca urmare a întreţinerii în bune
condiţiuni a canalelor de legătură dintre braţul Sf. Gheorghe şi lacul
Razim, a creşterii nivelului apelor din Dunăre în urma îndiguirii luncii
şi a precipitaţiilor mai bogate căzute pe suprafaţa lacurilor în ultimii ani.
Cele mai mari valori ale nivelurilor zilnice se înregistrează în intervalul
februarie-mai (între 90-106 cm), iar cele mai mici, în lunile octombrie
-decembrie (9-11 cm). Din aceste valori înregistrate, rezultă că amplitudinea maximă este de 97 cm, iar amplitudinea valorilor medii lunare,
de 7::! cm.
Deşi sîntem într-un complex vast care, datorită poziţiei în zona
litorală are legături cu marea, totuşi amplitudinea nivelului în decursul unui an este destul de mare (amplitudinea anuală cea mai mare
a fost de 96 cm în anul 1970 iar cea mai mică, de 40 cm în anul 1968).
Aceasta se datoreşte dependenţei strînse a regimului nivelurilor din
lacurilor Razim şi Goloviţa, în primul rînd de cel al b:riaţului Sf. Gheorghe.
In afară de variaţiile impuse de regimul hidrologic al Dunării, ~i
care au o anumită periodicitate (lunară, anotimpuală, multianuală), datorindu-se unor modificări ale volumului de apă, în complexul RazimSinoe se produc şi unele variaţii de nivel de sourtă durată, cu caracter
compensator, oare se datoresc acţtunii vîntului. Cunoaşterea acestora din
urmă se poate face numai pe ba22 analizei nivelurilor înregistrate în
pun:cte opuse ale lacu[ui lrutr-o astfel de analiză efootuartă de V. S tă
n e s cu şi coliab. (1965), se stabileşte o corelaţie între viteza. vîntului şi
nivelurile de la posturile hidrometrice Sarinasuf şi Jurilovca. Din
această corelaţie reiese că la o viteză a vîntului de 14 m/s din direcţia
NE-SV, nivelul scade cu cca. 40 cm la Sarinasuf şi creşte cu aceeaşi
valoare 1a Jurilovca. In aceste condiţii apa din golful Fundea este împinsă spre capul Doloşman.
In lacul Babadag regimul nivelurilor păstrează în ansamblu aceea.5i
aliură ca în Razim-Goloviţa, doar că v;ailorile sînt diferite. Nivelul mediu
multianual la postul Zebil este de 37 om. Amplitudinea dintre nivelurile
extreme absolute este de 102 cm, deci mai mare decit cea din Razim,
iar amplitudinea dintre nivelurile medii lunare, de 94 cm. Amplitudinile mari mari reflectă regimul cu nuanţă continentală al lacului Babadag, imprimat de aportul afluenţilor şi evaporaţia putemidL Intrucît
aportul adus de Taiţa şi Teliţa nu satisface oonsumul de apă prin evaporaţie şi alte utilizări, apele din scurgeiiea de sup!1afaţă a celor mni
importante artere hidrografice ale complexu1ui lacustru (Taiţa şi Teliţa)
nu ajung mai departe de limanul Babadag. Mai mult, dartocită amenajă
rilor de la coada laoului (iazurile Topraichioi şi Zebil) şi care reţin mare
parte din apele aduse de afluenţi, nivelul l1acului Babadag a scăzut în
pe o

perioadă

după
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ultimii ani (vezi nivelul mediu multianual mai mic <lecit al Razimulrui).
Această scădere atrage dirijarea către lac a apelor din Razim prin canalul
Enisala (fig. nr. 5).
Bilanţul hidric al complexului lacustru
Razim-Sinoe a mai fost
calculat de către V. Stănescu şi S. Stănescu (1965) şi de către
C. Bondar (1967) în diferite studii. Bilanţul hidric întocmit de V. Stă
n e s c u şi colab. este cel mai detaliat şi permite să se cunoască variaţia în
timp a volumului de apă şi a cantităţilor care ar putea fi folosite în irigaţii.
Acest bilanţ hidric a fost calculat pentn.J o perioadă de 7 ani şi foloseşt.e numai \"aiori anuale ale componentelor, analizînd deci variaţia de
la un an la altul.
ln studiul de faţă am extins analiza la o perioadă de 15 ani
(HlSfr-1970) şi in plus am calculat valorile medii lunare multianuale
ale elementelor bilanţului, pentru a scoate în evidenţă şi variaţiile volumului de apă în cursul anului (Tabelul nr. 3 şi 4).
Ecuaţia folosită de noi este de forma :
\ + Y Yu - Z - YM = + ~\'
în care X - este cantitatea de precipitaţii căzută pe suprafaţa lacului
Ya - scurgerea superficială din bazinul de recepţie, Yo - scurgerea
superficială din braţul Sf. Gheorghe prin canale, Z evaporaţia de la
suprafaţa apei, YM scurgerea din complexul lacustru către mare, !J.v
- diferenţa de volum faţă de luna sau anul precx.>deot.
Din analiza nivelurilor am văzut că acestea se situează întotdeauna
deasupra nivelului mării, cota medie multianuală fiind de 48 cm. ln
aceste condiţii, sensul normal de scurgere este dinspre lac spre m0Jn>.
Un aport de ape marine în complexul lacustru are loc numai in condiţii
dinamice impuse de persistenţa vinturilor mai puternice din direcţia
NE-SV şi E-V. Această influenţă fiind temporară şi de scurtă duraUi,
considerăm că în bilanţul hidric
general al complexului lacustru nu
poate fi vorba de o participare sub aspect cantitativ a apei de mare. Ca
volum, apa pătrunsă in complex în perioadele de vint puternic revine
în mare după încet.a.rea v1ntului· Consecinţele acestei pătrunderi sînt
de ordin t~rmic şi hidrochimic·
Pentru simplificare, bilanţul hidric s-a calculat pentru suprafaţa
întregului complex lacustru, pe baza nivelurilor de la postul hidrometric
Jurilovca. Deşi la.eul Babadag are un nivel mediu multianual cu 11 cm
sub cel al R.uimului, şi putem presupune că şi alte .unităţi marginalediferă ca nivel, prin faptul că intre corpul principal al complexului lacustru şi acestea există o legătură permanentă, considerăm că bilanţul
hidr!c se poate generaliza la complexul lacustru în ansamblu.
Precipitaţiile (X) folosite în ecuaţia bilanţului hidric sînt cele înregistrate la staţia meteorologică Jurilovoa. Valoarea medie multianuală
a precipitaţiilor, de 390 mm, nu diferă mult de valorile inregistraite la
alte staţii meteorologice din Dobrogea (Babadag 418 mm, Sarichioi
396 mm, Casi.mcea 404 mm). Avind in vedere şi poziţia staţiei, situată
aproximativ în centrul complexului lacustru, considerăm că această valoare poate fi folosită în calculele de bilanţ. Volumul total anual de apă.

+
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intrat în complexul lacustru prin precipitaţii, se cifrează la 346,8 mil. m3,
ceea ce înseamnă 10,60 m 3/s sau 17,6°/0 din partea poziti\'ă a bilanţului
hic:lri.c.
Scurgerea superficială din bazinul de recepţie ( Ye ) după cum s-a
menţionat, prezintă două aspecte scurgere organizată prin albie (Taiţa, Teliţa, Slava, Beidaud, Săruri, Săcele, Nunta.şi etc.) şi areolară intermitentă, pe suprafeţele neorganizate într-o reţea permanentă de drenaj.
In cazul scurgerii organizate am dispus de un şir acceptabil de
date pe Taiţa la postul hidrometric Satul Nou, care a fost considerat
post de bază. Completarea datelor pentru celelalte posturi hidrometrice
ele pe Teliţa la Poşta, de pe Slava la Ceamurlia şi de pe Beidaud la Baia,
S"'"'a făcut pe baza corelaţiilor între debitele de pe Taiţa şi fiecare dintre
aceste rîuri luate în parte.
Prin acest procedeu am acoperit 59°/0 din bazinul de recepţie al
complexului lacustru, adică 1 447 km 2, care a totalizat un debit de
0,850 m 3/s. Pentru cealaltă parte a bazinului de recepţie de 410/0 adică
991 km 2 în care intră atît suprafeţe drenate organizat (Săruri, Nuntaşi,
Săcele, Tuleii etc.), cît şi cu scurgere
areolară, dar
fără observaţii
directe, d.ieb~tul scurs în complex s--a calculat indirect, pe
baza procentelor lunare ale scurgerii din reţeaua organizată. Valoarea
debitului rezultat pentru această parte este de 0,590 m 3/s.
Volumul total anual intrat în complexul Razim din bazinul hidrografic la un debit mediu multianual de 1,44 m 3/s este de numai
4,544 mil. m 3 ceea ce reprezintă doar 2,4010 din partea pozitivă a bilantulw hidric. • (Tabelul nr. 2).
Scurgerea superficială clin braţul Sfintul Gheorghe ( \'I\ ) reprezintă, după cum am văzut, sursa cea mai
importantă in alimentarea
oomplexului lacustru, prin cele trei canale - Lipovenilor, Duna.văţ şi
Dranov.
Măsurătorile de debit pe aceste canale s-au făcut doar în ciţiva ani,
atît la intrarea în canale, dinspre braţul Sfîntul Gheorghe, cît şi la intrarea în Raze1m. In bilanţiul hidric al compleXJUlui, am folosit măsură
t.orhle de la initnarea în lac, deoruiooe pe parours o oantitaite importantă
de apă se dispersează în zona Dranovului fiind consumată şi în procesul de evaporaţie.
Inainte de a calcula volumul de apă, s-au stabhlit perioadele de
funcţionare ale canalelor. Astfel, canalul Lipovenilor a început să funcţioneze cam din anul 1958, iar celelalte două în toaită perioada analizată (1956-1970) doar cu unele coreotări şi dragări.
Pentru completarea şirului de date s-au făcut oore1aţii între mă
surătorile directe existente pe canale şi debitele Dunării la TuJ.oea. In
•i Debitul mediu multianual de 1.44 m3/s rezultat din calcul pentru întregul
bazin hidrografic, considerăm că nu este exagerat, deoarece reprezintă un strat mediu de scurgere de 19 mm/an. Această valoare este mai mică decit cea determinată pe baza
datJelor directe la
postul hidr.omertic Satul Nou de pe Taiţa, care
este de 23 mm/an. Raportul este normal deoarece o bună parte din bazir.ul de recepţie are o scurgere neorga.nizată.
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urma acestor calcule reiese că cele trei canale au adus în perioada resîn complexul lacustru un debit de apă 48,5 m 3/s ceea ce înun volum anual de 1,530 miliarde m 3 reprezentînd circa 80°/0
din partea pozitivă a bilanţului hidric.
Eraporaţia de la suprafaţa apei (Z) estimată la 848 mm/an rezultă din însumarea valorilor lunare determinate direct la pluta evaporimetrică de pe lacul Babadag. Menţionăm că pentru completarea şiru
lui de valori pentru lunile in care nu s-au făcut observaţii (decembrie,
ianuarie şi februarie) s-a făcut corelaţia dintre evaporaţie şi deficitul
de umiditate. Deoan·ce în perioada podului de gheaţă evaporaţia de la
suprafaţa apei este nulă, s-a determinat durata medie a acestuia, care
a rc~ult.at a fi de circa 30 de zile situate aproximativ intre 15 ianuarie
şi 15 februarie. ln consecinţă, valoarea evaporaţiei din ianuarie şi februarie rezultată din corelaţie, a fost redusă cu 50°, 10 .
La valoarea evaporaţiei de 848 mm/an rezultă un volum de
730 mil. m 3/an sau un debit mediu multianual de 23,0 ml/s, adică 35,0°/0
din partea negativă a ecuaţiei bilanţului hidric.
Diferenţa de volum de apă (±~V) existentă la un moment dat în
chiuveta lacustră rezultă din raportarea nivelului mediu al apei dintr-o
anumită lună sau an la nivelul din luna sau anul anterior. Calculul de
bilanţ efectuindu-se pe perioada 1956-1970, in anal.im lunară nivelUJl
mediu multianual al lunii ianuarie s-a raportat la nivelul din decembrie
1955. ln continuare diferenţele s-au făcut pentru fiecare lună faţă de
luna anterioară. ln razUJ!. complexului Razim-Sinoe se constată că în
decursul unui an, cu excepţia citorva luni de virf (martie - iunie) in
care nivelul este mai ridicat, se inregistrează o scădere a nivelului, respectiv a volumului de apă. ln medie pe întreaga perioadă scăderea de
volum este de 129 mil. ml. Ea reflectă condiţiile de regim hidric prin
care trece complexul lacustru in perioada de iarnă (niveluri scăzute). ln
general in prima jumătate a anului volumul de apă din lacuri creşte (se
produce o acumulare) iar in a doua jumătate sc.ade treptat pentru ca la
sfirşitul anului să fie în general mai scăzut decit volumul iniţial.
ln ceea ce priveşte variaţia de la un an la altul, în perioada analizată se const.ală o creştere a volumului complexului lacustru, produsă
atît de cantitatea mai mare de precipitaţii din ultimii ani, cit şi de sporirea aportului din Dunăre (tabelul nr. 4).
In decursul celor 15 ani analizaţi volumul complexului lacustru
a crescut cu 44 mil. ml apă, acumulările cele mai mari producîndu-se
însă în anii 1960 şi 1964 (128 mil. m3, respectiv 131 mii. m 3 în plus faţă
de anii precedenţi).
Scurgerea din corn.plexul Razim-Sinoe spre Marea Neagră ( YM )
este principala c.ale prin care se pierde o cantitate importantă de apă.
Acest termen, fiind necunoscut, a fost determinat din ecuaţie şi, pentru
întreaga perioadă de 15 ani, a fost de 37,24 m 3/s, ceea ce echivalează

pectivă
seamnă
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cu un strat de apă de 1,361 m/an •. Scurgerea în mare reprezintă circa
65°/o, fiind principalul termen din partea negativă a bilanţului.
Analizînd succint bilanţul hidric al complexului lacustru pe perioada
1956-1970 constatăm că în regimul hidric al acestor lacuri s-au produs
unele schimbări de mare importanţ.ă. Primul aspect care trebuie să-l
remarcăm este acela că în a doua jumătate a perioadei analizate s-a
mărit substanţial aportul de apă în complexul lacustru. Creşterea aportului - respectiv a volumului de apă din lacuri - duce la o ridicare
a nivelului şi, implicit, la o intensificare a scurgerii către mare, deci
la o accelerare a procesului de primenire a apei. Pe de altă parte '.însăşi faptul că acest aport este de apă dulce, are o mare importanţă '.în
modificarea compoziţiei chimice a apei. Existenţa unei scurgeri permanente din complexul lacustru spre mare, şi cu un volum apreciabil
(61,5°/0 faţă de pierderea prin evaporaţie care reprezintă 38,5 %) face ca
procesul de acumulare a sărurilor în lacuri să se reducă.
Aceste modificări produse în regimul hidric nu afectează însă tot
complexul lacustru, datorită configuraţiei morfohidrografice a acestuia.
Circulaţia frecventă a apei care vine din Dunăre in complex şi se
duce în Marea Neagră, are loc în deosebi prin lacul Razim propriu-zis,
între gurile canalelor pe de o parte şi Portiţ.a, pe de altă parte. lntr-o
oarecare măsură este afectat şi lacul Goloviţ.a, mai puţin Zmeica şi
aproape de loc lacurile din sud - Sinoe, Istria, Nuntaşi. Datorită condiţiilor diferite de alimentare cu apă in decursul timpului precum şi
circulaţiei limitate a apelor dulci, în complexul lacustru s-au produs
difru-enţieri în compoziţia chimică a apei, care au avut consecinţe de
ordin biologic şi economic.
Particularităţi hidrochimice. Compoziţia chimică iniţială a apei din
principalele lacuri oare alcătuiesc complexul Razim-Sinoe era cea specifică apei de mare, apă rămasă in chiuvetele lacustre în urma izolării
succesive a fostului golf marin.
Intrînd sub influenţa factorilor fizico-geografici specifici zonei
respective : climat semiarid - deci evaporaţie puternică - , alimentare
slabă cu apă dulce dinspre continent, menţinerea legăturii cu marea,
complexul lacustru analiz.at a căpătat unele particularităţi hidrochimice
deosebit de interesarnrte atît ca variaţie în timp cit şi în spaţiu.
Primele informaţii concrete asupra chimismului apei lacurilor de
aici le avem de pe la sfîrşitul secolului trecut cînd, datorită împotmolirii
oainooeJ.or Dunavăţ şi Cerneţ care aduceau apă din Dunăre, concentraţia
în săruri a crescut atit de mult incit a dus la o scădere considenabilă a
producţiei de peşte. La propune:rea lui G r. Antipa cele două gîrle au
fost dragate şi în anii următori producţia piscicolă a crescut de peste
10 ori (G r. An it ip a, 1894).
") In
analiza bilantului pentru un an mediu, valoarea diferă intrucîtva
(41,5 m3l/s) deoarece !:l V s-a raportat în primul caz la volumul corespunzător nivelului mediu din anul 1955, iar în acesta, la cel din luna decembrie 1955.
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Observaţii mai sistematice s-au făcut însă începînd din deceniul al
III-lea al secolului nostru şi pe baza lor putem desprinde unele concluzii
privind variaţia multianuală a caracteristicilor hidrochimice şi să le
corelăm cu unele modificări sur\'enite în regimul hidric al complexului.
Faptul că preocupările care au dus la analiza conţinutului în să
ruri al apei erau unilaterale, de interes piscicol, majoritatea datelor existente constau, din păcate, doar din valori ale salinităţii (conţinutul de
clorură de sodiu
la litru). :\cesta era în anul 1937 (Grima 1 s k i şi
Ho 11 or), sub 1 gr. NaCl/l în lacul Razim, între 1 şi 2 gr. NaCl/l în Goloviţa, între 8 şi 12 gr. NaCl/l in Sinoe, pentru ca ir. anul 1950 (Zi e mian k o\\" s k i Vl. 1961) să crească la cca. 5 gr. NaCl/l în Razim, 9-10 gr.
~aCl 'l în Goloviţa, 17 gr. NaCl/l în Sinoe şi 26-38 gr. NaCl/l în anexell' acestuia din urmă. Această concentrare se datoreşte atît apelor scă
zute alL· Dunării timp de trei ani consecutiv, cit şi faptului că ambele
canale de alimentare se colmataseră din nou. Lucrările de reprofilare din
1951-1952 şi de despotmolin· din 1957-1958, precum şi cele de consolidare a cordonului litoral din drc-ptul lacului Sinoe şi construire a
wrni prag de fund la Gura Portiţei incepute in anul 1958, au dus la importante modificări ale salinităţii. :\C"estea au inct.>put a fi urmărite sistematic din anul 1950 de către Staţiunea de cercetări piscicole Tulcea.
Din datele obţinute s-a constatat că concentraţia a început să scadă
treptat pînă în anii 1955-56 cînd în partea nordică a complexului (lacuri!(• Razim şi Goloviţa) se instalează un regim slab salmastru
(0,5-1 gr NaCl/l).
In anul 1960 intră in funcţiune alte două canale (Lipovenilor şi
Crasnicol) al căror aport, paralel cu re-ducerea considerabilă a posibilităţii de pătrundere a apei din mare prin închiderea Gurii Portiţa, duc.-e
la scăderea în continuare a salinităţii unităţilor lacustre nordice şi extinderea efectului de desalinizare pină in lacul Sinoe în care salinitatea
ajunge, in dreptul canalelor cu apă mai dulce, pînă la 2 gr. NaCI/l
(maxim 12 gr. în sud). Acest fapt devine evident şi din rezultatele
analizelor complete efectuate de Comitetul de Stat al Apelor incepînd
din anul 1955. Conţinutul total în săruri ce depăşea in mod frecvent 1 gril
în dreptul localităţii Sarinasuf, ajungînd chiar în perioadele de secetă
la 3,5 gr./l înainte de anul 1960, scade în 1961 la 0,5 - 0,6 gr./l·
Redeschiderea Gurii Portiţa şi apariţia unor noi spărturi în cordonul litoral în urma unor furtuni puternice din primăvara şi toamna
anului 1964, au dus la creşterea bruscă a salinităţii (1 gr./NaCJ/l în Razim, 3-4 gr. NaCl/l în Goloviţ.a, 10 gr. NaCl/l în Sinoe). Apele mari de
lungă durată ale Dunării din anii următori (1965-1967) fac ca salinitatea să descrească din nou, deşi legărtrura cu marea se menţine, iar scă
derea lor în vara anului următor duce la o nouă uşoară concentrare.
Un sondaj făcut de noi în iulie 1969 asupra situaţiei actuale a conţinutului total de săruri din apa întregului complex Razim-Sinoe, confirmă odată în plus importanţa ce o are alimentarea cu apă dulce, vara
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DATE HIDROCHIMICE

I

Cine a recoi la l

Punctul

Razim (Canalul
:..ipovenilor)

-

Razim (la Sarichioi)

proba

Ariadna
Ilreier

1969
14.
VII.

482,90

Idem

1969
14.
VII

653,50

----··--·

Razim

(Doloşman)

Canalul Enisala
KRazim-Babadag)
Babadag

.
"luntaşi

n

"

ISinoe

[stria

"

"

Zmeica (canalul
jin gr. Lupilor)

I

Data, anul
Sum,
ziua, luna ionilor mg/ I

"
"

"

--·----

987,10

1969
14.
VII.
1969
15.
VII.
1969
17.
VII.

lB.

VII.

c

a

Na +

l

i

I

o

n

K +

mg/I
mv/l

i

I c. + +

I Mg++ I fe + +

50,10
2,18

5,80
0,14

158,30
2,91

19,00
1,58

-

112,5
4,89

12,30
0,31

58,30
2,91

19,00
1,58

---

I

A

11

i

CI

o

n

mg/I

i

I S04

-;;:vn
I ttco. -

I

111. :5

Caracterizarea

coft-

hidrochimică

bicarbonatat calcic
tranzitiv clorurat
sadic.

80,00
2,25

31,70
0,66

238,00
3,90

--

148,00
4,16

56,40
1,17

229,00
3,76

18,00
0,60

254,00
7,15

75,30
1,56

354,00
5,81

-

clorurat sodic tranzitiv bicarbonatat
sodic
clorurat sodic tranzitiv bicarbonatat
sodic

-···-----

1969
16.
VII.

1969
17.
VII.
1969
17.
VII.
1969

I

labei

----

54,50
42,80
urme
- - ~-62,72

clorurat sodic tranzitiv ul carbonatat
co.Ieie

180,06
7,82

I 16,50

795,53

128,30
5,58

16,RO
0,43

46,70
2,33

40,40
3,36

-

182,00
5,12

75,80
1,58

305,00
5,00

-

880,90

152,00
6,60

17,70
0,45

46,70
2,33

40,40
3,36

-

178,00
5,01

60,90
1,26

395,00
6,47

---

1719,90

465,10
20,22

29,70
0,76

58,30
2,91

54,70
4,55

-

800,00
22,53

135,00
2,81

165,00
2,70

12,00
0,40

clorurat sodic

-

2620,00
73,80

1526,60
10,97

171,00
2,80

18,00
0,60

clorurat sodic

0,42

bicarbonata! sodic tranzitiv clorural sodic

------------

5193,30

1487,50
64,67

72,00
1,84

95,50
4,77

202,70
16,89

6906,30

2025,00
88,04

169,00
4,33

72,40
3,62

269,20
22,43

-

3720,00
104,78

479,79
9,99

116,00
1,90

54,00
1,80

clorurat sodic
magnezian

12852,10

3900,60
169,59

195,00
5,00

39,30
4,47

492,40
---41,03

-

7000,00
197,18

395,00
14,50

427,00
14,50

48,00
1,60

clorurat sodic
magnezian

~cestui

an caracterizindu-se prin ape mari ale Dunării şi o cantitate de
valoarea normală.
J'Vlineralizarea înregistrată în cadrul sondajului a variat între 653,5
rng/l în nordul complexului (în dreptul oomunei Sarichioi) şi 12.852,10
mg/1 în lacul Nuntaşi (tabelul nr. 5).
In general unităţile principale nordice ale complexului lacustru
(lacurile Razim şi Goloviţa) se caracterizează printr-o variaţie foarte
mare a salinităţii, atît în timp, cit şi în spaţiu. Acest fapt se datoreşte
circulatiei mai intense a apei, determinată atît de curentul de apă dul·ce antrenat către Gura Portiţa, cit şi de expunerea faţă de vinturile dominante. Acestea din urmă pot produce atit omogenizarea apei, în interiorul chiuvetelor lacustre, cit .şi mărirea contrastelor de salinitate, prin
antrenarea maselor de apă din mare în lac sau dintr-o chiuvetă lacustră
intr-alta.
Unităţile mai izolate, lacurile Babadag, Sinoe, Tuzla-Nuntaşi, au
un regim hidrochimic mult mai stabil şi mai echilibrat. Acesta depinde
mai mult de condiţiile climatice ale teritoriului respectiv, fiind sub inJluenţ.a mai directă a evaporabilităţii, influenţă care devim• cu atît mai
dominantă cu dt izolarea este mai pukrnică. AC'cst fapt a dus la conCC'ntrarea treptată a apei, modificarea substanţială a condiţiilor de mediu şi
transformarea lacurilor respective în Jacuri minerale cu calităţi terapeutice (Nunta.şi-Tuzla al căror conţinut în s~1ruri ajunsese eu ani în
urmă dl' 30-40 gril, dar în prezent, sub influenţa îndulcirii generale a
R.azimului, s-a mai redus).
Modificările şi, în special, variaţia salinităţii, au mari repercursiuni asupra echilibrului biologic al lacurilor analizate. Din datele Staţiu
nii de cercetări piscicole Tulcea care se ocupă direct de urmărirea componenţei şi repartiţiei biomasei sub influenţa procesului de
îndulcire,
reiese că instalarea regimului slab salmastru a favorizat dezvoltarea
unei bogate baze trofice, cu o mare răspîndire a formelor de apă dulce,
volumul maxim al masei planctonice înregistrîndu-se însă în lacul Babadag, unde variaţiile de s.alinitate au fost mai mici. In ceea ce priveşte
fauna piscicolă, predomină de asemenea formele de apă dulce, valoarea
producţiei actuale a Riazimului fiind dată de crap, şalău şi plătică. Indulcirea a favorizat creşterea cantităţii de babuşcă - care tinde să ia
locul crapului - . şi de ştiucă. Aceasta din urmă a pătruns aici din deltă, tocmai datorită reducerii substanţiale a diferenţei de salinitate dintre cele două medii, şi a avtlnsat chim- pînă în zonele mai dulci din lacul
Sinoe. Se pune problema că îndulcirea în continuare a apei lacuTilor
din complexul Razim-Sinoe ar putea duce la o scădere a producţiei de
peşte datoriltă cr~şterii prea mari a cantităţii de ştLucă care este un
răpi.tor şi se recomandă menţinerea unor limite de salinitate
între
0,5 şi 2,0 gr. NaCl/1.
Aceste condiţii de salinitate se pare însă că nu vor putea fi îndeplinite
in viitor întrucît prin planul de amenajare a complexului Razim-Sinoe,
plan care a şi început să fie pus în aplicare, se prevede îndulcirea apei

precipitaţii depăşind
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pină la valori ale NaCl sub 0,2 gr./l şi ale rezidiuliui fix sub 1 gr./1 în
vederea folosirii ei în irigaţii.
Pentru obţinerea acestor condiţii se preconizează efectuarea unor
lucrări ca.re să oprească pătrunderea apei din mare, să sporească aportul de apă dulce din Dunăre şi să asigure o bună circulaţie a apei prin
complexul de lacuri. In acest scop se va proceda la închiderea Gurii
Portiţa, consolidarea, prin două fronturi de dig, a cordonului în
zona
~na-Leahova, reprofilarea canalelor existente şi prelungirea canalului ~lustaca pină în braţul Sf. Gheorghe pentru asigurarea unui debit
- la nivelul mediu in Dwlăre - de 80 m 3/s, amenajarea canalelor II
şi V din grindul Lupilor pentru descărcarea apelor mari în Sinoe şi de
aici în mare prin Periboina etc.
Ca rezultat al acestor lucrări, a căror efeot.uare a şi început,
s-a cakulat că îndulcirea apei in limitele prevăzu~ se va produce în circa 2 ani, după care vor putea intra in funcţiune prizele de
apă pentru irigarea a circa 123 000 ha din Dobrogea de nord estică.
P<.·ntru asigurarea fondului piscicol se prevede amenajarea a circa 50 OOO ha pepiniere, iar în vederea folosirii cit mai complexe a lacurilor, se va asigura şi dezvoltarea altor folosinţe ca : navigaţie, turism
etc.
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Resume

Le complexe lacustre Razim-Sinoe represente la plus vaste etc•ndue d'eau de
Roumanie (86 347 ha el un volume de 1 440,71 mii.ml). Il est conslitue de plusieurs lacs appartenant a trois principaux types genetiques: limans, laguncs el „ză
lons".
Leur genese est etroitement liee a l'evolution du bassin de la mN Noire penclant le Pleistocene el !'Holocene, qui est caraclerisee par cll's osrillations de riveau qui ont afecte le litoral que Ies zoncs immecliates de la krre lermc. Dans
une premiere etape, preliminaire, Ies dcpressions servant de bassin aux dits lacs
furent approfondies et modelees; dans la secondc etape s'est produit le barrage
des golfes par Ies cordons littoraux el leur transformation en lacs.
Les conditions de leur genese, de meme que Ies processus qui s'y sont deroules ulterieurement, ont im prime certai ns I raits morphologiques aux lacs de ce complexe. Etant installes dans Ies vallees qui debouchaient dans l'ancien golfe marin,
Ies 1 im an s se trouvent vers la region voisine au continent de cc complexe, ayant
de hauts rivages, tailles dans la roche meme, la forme du bassin al!ongee el des
superficies reduites (tout au plus 2 370 ha : le lac de Babadag). Les
la g u nes
occupent Ies etendues les plus vastes (Razim avcc Golovita 53.370 ha;
Zmeim
5.460 ha; Sinoie 17.150 ha, etc.), ayant vers le continent, une haute rive (l'ancienne
falaise marine) doublee, entre ses principaux promontoires, par des bandes de vegetation ou par des formations accumulatives - tandis que vers la mer, le ri\·age
est bas, represcnte par des associations de cordons littoraux, particl!ement non
conso!ides. Les „z ă ton s" se lrouvenl entre Ies allignements des cordons lilloraux
( „grind" ), ayanl une forme allongee, de basses rives et de peti tes profondeurs.
Le rcgime hydrique de ce complexe (pendanl la periode 1956---1970) est conditionne aussi bien par Ies particulariles c!imaliqUl'S de la zone geogrnphique respective, representees par une quantite reduite de precipilations el par un fort coefficient d'aridite (K - 2,2) -, que par la double communicalion du complexe lacustre: d'un câte avec le Danubc, qui lui assure l'nlimentation cn cau (par Ies canaux Lipovenilor, Dunavăţ et Dranov), el de l'autre cote, a\'ec la mer, vers
!aquclle est evacuee une partie de ses eaux.
Grâce a l'important apport d'eau du Danube, le regime annucl el multiannuel
des ni v ea u x du complexe repete, en grand, les phascs du regime du
fleuve:
durant une annee, se produit une crue du niveau pendant la periode novembremai, et une baisse pendant les mois de juin a octobre. Les dernieres annees de la
periode analysee se caracterisent par une tendance generale de cruc cles nivcaux.
Le bilan hydrique a ete calcule ayant pour base la formule :

\: +

Yn

+

\'o -

Z -

Y,\1 =

=t

~V

ou X represente Ies precipitations tombees â la surface des lacs; Ye l'ecoulement superficiel du bassin de reception ; Yo l'apport du au Danube ; Z l'evaporation a la
surface des lacs; YM l'ecouleraent vers la mer;
tiv la
difference de volume
pendant la periode analysee.
De l'analyse des donnees du bilan, l'on peut constater que dans la partie positive du bilan predomine l'apport du Danube (80 %, avec un debit moyen de 48,5
mc/s), suivi par Ies precipitations (17,6%, avec 10,60 mcJs) et par l'ecoulement
provenu du bassin de reception (2,4%, avec 1,44 mc/s). Aux pertes, l'ecoulement
dans la mer depasse l'evaporation a la surface de l'eau (41,5 mc;s, c'est-a-dire
65 % ; et respeclivement 23,0 mc/s, c'est-ă-dire 35 %).
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Pendant la periode analysee, le volume d'eau du complexe est augmente de
44 millions de mc, grăce aux precipilations plus riches el â la crue de l'apport pro_
\'Cnu du Danube.
La mineralisation de l'eau a subi nombre variations sous rapport quantitalif
el qualilatif, grăcc aux communicaUons du complexe avec le Danube el avec Ia
mer Noire. Ainsi, par exemple, A la suite du colmattage - â la fin du siecle passe - des chenaux qui reliaienl le complexe au bras fluvial de Saint Georges, la
mineraUsalion de l'eau du complexe lacustre connut une certaine crue. Le dragage
el le reprofilage ullerieurs de ces chenaux ont conduit â la reduction de la salinite. de sorte qu'en 1934, celle-lâ etait, dans le lac Razim, de 3,8 g/l, restant plus
i>levee seulcment dans Ie sud (Nuntaşi 58,7 g/l). Le processus de dulcification s'y
est accentue encore pendant Ies dernieres 10 annees, Ia mineralisation arri\·ant â
650-970 mg /I, ce qui determina aussi le developpemenl particulier d'une faune
pisricolc d'eau douce.
A presenl, le complexe Razim-Sinoe est sujet d'une serie d'amenagements
qui ont pour but la lransrormalion de ces Jacs en bases piscicoles el en reservoirs
d'eou pour Ies irrigations ii la fois.
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CONTRIBUŢII GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE LA DESCIFRAREA ŞI
CUNOAŞTEREA ~~HORSTULUI DOBROGEAN""

Dr. doc.

ŞTEFAN

AIRINEI

1

Introducere. Dobrogea, ţinut ocolit de cursul potolit al Dunării inferioare, pe laturile lui din vest şi nord, şi continuu sacadat ele valurile
mării pe latura din est, de-a lungul litoralului, se individualizează cu ostentaţie în aproape toate imaginile cartografice ale ţării. Sol şi subsol, floră
şi faună, climat şi ape subterane potabile, grupuri umane în trecut şi
acum - toate constituie ansambluri de elemente ale unui muzeu natural
vast şi specific, devenit în ultimul secol obiect de studiu pentru ştiinţele
naturii şi istoric-sociale.
Muzeu geologic natural - în care sînt expuse la zi, cu unele lacune
"Stratigrafice de relativ scurtă durată, roci şi formaţiuni ou virste din proter!O~ic pînă în 0c1buaJ. Dobrogea se prezintă oa uin bloc nesauf undat,
înconjurat de sedimente noi, poziţie ce-i conferă caracter de horst (I. A tan as i u, 1940).
Cu un secol în urmă, cind acest ţinut se mai găsea subjugat de otomani, cunoştinţele geologice erau aproape inexistente, iar cele cîteva note
de călătorie lăsate de geologi in rtrecere pe terirtordul său (A. Boue, M. Mi.chel, F. Spratt), de-abia au prilejuit unele semnalări în lucrări de sinteză
.(E. Suess, 1892). De la prima lucrare cu adevărat ştiinţifică (K. Peters,
1867) pînă .în aruul 1928, oind s-a făcut un prim bilanţ al rezultatelor
geoliogioe obţiniu1Je pentru teritoriul Dobrogei (Gh. Mac ovei, 1928), numărul publicaţiilor era de 109. Informaţiile consemnate de aceste lucrări
au oonstituit un Sllibstanţial salt calitativ pentru ounoaşterea geologică
a Dobrogei. Ele au permis înifiriparea unllli prim cadru geologic general
al Dobrogei, au îngăduLt stabilirea unor criterii de separare a unităţilor
struiotur\a!le importante şi aJU desohis numeroase probleme de ordin stratigna!fic, rp~arfic şi mi.nemlogi:c, tootiond1c, hidlI'ogeiologiic e.tc. penitru
fieca~e unitiaJte s tiructiuirială.
Din anul 1928 şi pînă în prezent, numărul lucrărilor geologice (publicaţii, terle de comunicări, rapoarte, referate, pfloiecte de lucrări de explor.are geologiloă etc.) a aresouit oonsiderabil. Nu este scopul acestei Lucrări
1)

Universitatea din

Bucureşti.

Facultatea de geologie-geografie.

77

să facă

un nou bilanţ. Acest lucru a fost de altfel realizat parţial în „Ghidul Excurisiilor. D. Dobrogea 14, prilejuit de cel de al V-lea Congres al
Asociaţiei geologi.ce oarpato-balcanice oare s-a desfăşurat in ţara noastră in
anul 1961 (V. I an o vi ci et al., 1961) 2•
Conceptul de „horst dobrogean"", apărut ca „model geologic" firesc
al observaţiei şi gindirii geologice, prezintă o evoluţie semnificativă pentru procesul „cantitativ-calitativ 14 al cunoaşterii ştiinţifice. La îmbogăţi
rea conţinutului său a participat în ultimele două decenii, alături de
cercetarea geologică propriu-zisă, şi cercetarea geofizică. Este motivul
pentru care în cele ce urmează - în acord cu scopul exprimat de ins~i
titlul lucrării - se va face o prezentare repartizată la trei etape de evoluţie a conţinutului său : etapa stadiilor de cunoaştere geologică, etapa
contribuţiei geofizicei la această cunoaştere şi etapa contribuţiei sintezelor geologice la scară naţională (harta tectonică a României şi harta
structurii geologice profunde a teritoriului României). Etapele enumerate au contribuit succesiv la definirea şi cunoaşterea din ce în ce mai
riguroasă a conţinutului geologic şi a poziţiei spaţiale a volumului de
f~dament care :re\"ine şi constituie ,.,horstul dobrogean 14 •
Vehicularea conceptului de „horst dobrogean" în cercuri largi (elevi,
studenţi, profesori, specialişti etc.) a fost asigurată de ştiinţele geografice.
Astfel, în ,.,Pămintul Dobrogei 14 (C. B r ă te s cu, 1928) se află consacrat
un capitol pentru ,.,geneza horstului dobrogean şi rolul său". Definit ca un
,.,sloi de mol de rezistenţă la cotul Carpaţilor , pe considerente geologice,
„horstul dobrogean 14 ocupă, în pn:luarea geografică, întregul teritoriu al
Dobrogc?i de Nord, la sud de falia Focşani - Galaţi - Tulcea - 1\Lahmudia (L. Mrazec şi \V. Teisseyre, 1907), la nord de falia Pecineaga Camena (L. Mrazec şi R. Pascu, 1912; G. Macovei, 1912; G.M. Murgoci,
1915) şi la est de falia sau flexura Dunării (Gr. Cobâlcescu, 1883 ;
M. Drăghiceanu, 1896; G.M. Murgoci, 1915). Acest model a fost preluat
ca atare '.în numeroase manuale şi cursuri de Geografie fizică a României.
Cu timpul, sub imboldul şcolii franceze de geografie fizică (Emm. de Martonne, 1924, 1931 etc.), cercetările de geomorfologie s-au îndreptat spre
folosirea de criteri,i
cu un conţinut
mai geografic.
~ se face
că '.în ultimele lucrări de geografie
fizică în consecinţă şi în manuale, cursuri etc. - noţiunea de „horst dobrogean" a dispărut, fiind
înlocuită cu cea de ,.,podiş (V. Mi hăi 1 e s cu, 1957 ; Monografia geografică a R.P.R., 1960) sau de ...,platformă 14 (V. M i hăi le s cu, 1970). Criteriile
geografice care fundamentează aceste două noţiuni stau, totuşi, pe un solid
conţinut geologic.
Evoluţia conceptului de .,,horst dobrogean". Prima imagine stcucturală a Dobrogei a fost întocmită de ilustrul savant G h. M. M u r g o c i
(1915). In fig. 1 este reprodusă ,.,schiţa tectonică a Dobrogei", concepută
ca sinteză a propriilor cercetări şi a contemporanilor săi : Sabba Ştefă14

14

Este motivul pentru care în bibliografia care însoteşte acest text, vor
lucrările care se axează pe tematica propusă descifrarea
cunoaşterea "horstului nord-dobogean" chiar dacă în cuprinsul lui sînt citaţi
alti autori. Necesitatea citării acestor autori apare din însuşi contextul lucrllrii.
2•

fi mentionate numai
şi
şi
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nescu, R· Pascu, V . A nastasiu, L. . \1razec, Th. Neculau, R.Sevastos, D. Că
dere, D. Rotm an, Şt. Cantunimri, 1. Simoinescu şi Gh. Macovei . In linii mari,
modelul stru ctural întocmit de Gh. M . Murgoci împarite teritoriul dobrog an
în trei părţi: Dobrogea Nordică, Dobrogea Mijlocie (aria şisturilo~ verzi) şi
Dobrogea Sudică. El pl'oieutează as1.l.p:na dateloT de care a dispus, urmă
toarea lumin ă : d eş i cutele şisturilor verzi şi c le ale formaţiilor p aleozoice lia lll'Oro de primele, oare iaparr iîn ime nse feres,1Jre ia.le păitrurii rn zozoice ·m ai slab cutate, par să con corde, ele n u aparţin la o cate nă veche
uni că (variscă ) , aria chimerică, a şa cum >au fost tentaţi să cr adă an t rior
urui cerceităltorti . Gutele rn ~oice, mai tinere (rut.ele c.hime:r.iice prnpr:iuzise), sînt în d eplină armonie cu prim le ; cutele ş i stuTilor verzi, ma1
vechi, sînt poate o imagine înd ep ăll'tJată a cutelor huroni n .
o
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Fig. 1. Schi ta t ectonic ă a Dobrogei după G h . M. M u r g o c i ; ( 1915) : 1, şis turi v e rz i ;2 , formaţiuni paleozoice ; 3, formaţiu n i tria sice ; 4, formaţiuni cret ati ce supe1ioare; 5, cutele şis turilor verzi ; 6, c utele pal eozoice ; 7, cutele m ezozoice ;
8, cutele cretacicu lui superior ; 9, falia P ecin eaga; 10, limita cre ta cicului suţierior şi 11, limita sa rmaţi.anului.

Contribuţiil

cercetărilor
g a logice ulterioare - dint r e
care
ordinea apariţiei lor pe cele realiw de A . Streck eisen
!11. avul (1931, 1 32 şi 1937) D . Ciuşcă (1934 ş i 1935),
D . Ionescu - Bujor (1936 şi 1937) şi t. Canluniari (1937) - au întregit
m odelul structural propus de
h . J\I. 1 u r g o ci (fig. 1) făcîndu-1 să
voil.ueze pe două dâ.r ţii W;iOr c:om~ rg n , : căt.I mod lul structural.
conceput de I.
ta nas i u (1940), rep dus în fig. 2 i către m d lul
expus în cursurile d
elogia R mâniei redacta
de D. , I. Preda
(1948) şi . O n c ~ s cu (1957).
1n m od lul structural c ncepu d l ·
ta nas i u (fig. :2), horstu~
dobrog an cuprinde într gul ţinu dintr Dunăre şi mai , pi nă la limita

menţionăm în
(19 29 şi 1931 ),

O

Fig. 2

sudică
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Schiţa tectonică

a Dobrogei de Nord (după I. Atanasiu, 1940): 1, Munt ii
Mă cinului ; 2, Colinele Mahmudiei; 3, Zona tria s i că ; 4, Bazinul Babadagul ui
şi 5, Zona şis lurilor ven:.

a ş isturilor \'erzi, de unde, spre s ud, s instalează „podişul prebalcanic" al Dobr ogei de Sud. In concepţia lui I. Atan asiu (1940) , ţinutul

'30

situat la nord de limita sudică a şisturilor verzi, constituie un ansamblu
tectonic bine individualizat, pe care îl denumeşt Dobrogea d N rd 3•
In m odelul structural expus în cursurile de Geolog~a României, redactate de D.M. P r eda (1948) ş i N. O n ce s cu (1957), ,,horst ul dobrogean" este considerat ia fi numai ţinutul situat la nord de linia tectonică Pecineaga-Oamena, iar aria şisturilor
rzi din sud t alipită la
Dobrogea de Sud. P rin urmare, după aceşt i autori, teritoriul Dobrog i este
împărţit în dou ă părţi, Dobrogea de Nord şi Dobrogea de Sud separate
de linia te ctonică Pecineaga-Oamena.
!ncepînd cu an ul 195 0 teritoriul ctobrog an a deven it şi p 'n tru geofizica regional ă obiect de ampl e studii. Cer c tăr il e g ofizicc au inc put
cu măs ură tori magnetice regionale (1950- 195 2), care au condus la r edactarea une i hărţi magnetice unitare p entru întregul ţinut dobrog an
( Ş t . Ai rinei, 1955), urmate de măsurători gravim etric regionale

Fig. 3 Schi t ă t ec t onică a Dobroge i ( d up ă R C i ocârclel
şi E m.
Pr otopopescup ac he, 1955): 1, Zona Munţilor
M ă cin
şi
a Colintl or
Mahmudiei; 2, Zona form a\iu ne i triasice ; 3, Zona Bazin ului Babadagului ; 4, Delta Dun ă rii ; 5, Zona sisturilor verzi
(Dobrogea Central ă ) ; 6, Zon a
forma ţ~unilor jura sice,
cr e ta cice şi t erţiar e (Dobrog ea de
Sud) .
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legenda
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'l =--1.sffiill6ITD
(1953-1957), conoretizate
trală (R. B o t e z atu ş i
Nord (R. B otez atu , T
serii de h ărţi gieofizice au
tura adîncă a substratului

prin hărţi gravimetrk e p eI11tru Dobrogea CenT r . B ă ci oi u, 1957) şi pentru Dobrogea de
r. Bă ci oi u ş i J . A rn d .r e i , 1961). Am bele
adus numeroase informaţi i cu privire la strucdobrogean .

3. Nu v om insista cu prezentări detaliat e ale „s chiţelor tectonice" re produse
în figuri. C o n s id e răm că figurile în sine ş i legendele care le în so ţ esc sîn t sufici ent
de gră it o ar e.
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Concomitent cu cercetările geofizice. teritoriul Dobrogei a cunnscut o intensă activitate de prospecţiune şi cercetare geologică şi hidrogeologică- Numeroşi au fost cercetătorii care au preluat rezultate geofizice, pe care le-au fructificat la desfăşurarea propriilor cercetări atît în
faza de teren cit şi în c~a de prelucrare ~i de interpretare a datelor de
observaţie. Menţionăm pe autorii care, prin rezultatele lucrărilor lor, au
adus importante contribuţii la îmbogăţirea cunoao:;terii geologice a Dobrogei : A. Bărbulescu, M. Chiriac, R. Ciocârdel et al., Şt. Cosma, et al.,
N. Grigoraş et al., O. Mirăuţă şi E. Miriiuţă, V ..'1utihac, A. Pricăjan et
aj., R. Ştefan ş.a.
ln continuare, revenind la structura geologică majoră a teritoriului
dobrogean, vom prezenta ultimele două modele geologice publicate. Ambele au luat in considerare, mai mult sau mai puţin, rezultatele geofizice.
ln fig. 3 este reprodusă schiţa tectonică a Dobrogei după R. Ci ne â r de 1 şi E m. Protopopescu - Pac he (1955). ;1,1od~lul dl'rivă
din cr•l conceput de I. Atanasiu (1940), dar ţine seama ~i de m0<kld
propus de G h. ii.I. ~I u r g o ci (1915). Teritoriul dob;ogean vstP sc:parat
~I'!. trei părţi distincte din punct de vedere tectonic : Dnlnnqea de Nord.
Dobrogea Centrală şi Dobrogea de Sud. ln plus, se face precizarea C'ă
Dobrogea Centrală se află limitată de două dislOC'aţii aproape parald1_• :
Pecineaga - Camena la nord şi 1Iirşova - Taşaul la sud. Dis)(){'aţia din
sud era parţial verificată prin foraje, în sectorul Văii Carierei la NV de
Ovidiu, ~i urmărită geofizic spre Hirşova (R. Ci o c <1 r d e 1 şi E m.
Protopopescu - Pac he, 1955). ln acord cu rezultatl'le cercetărilor
magnetice (fig. 6), se preconizează că Dobrogea Centrală (aria şisturilor
verzi) „reprezintă adevăratul horst dobrogean". Caracterul de horst al
Dobrogei Centrale este bine scos în evidenţă în cele două secţiwti geologice N-S care însoţesc lucrarea, şi din care reproducem în fig. 4, segmentul median al secţiunii estice.
Cercetările geofizice, magnetometrice şi gravimetrice, au pus în evidenţă printre altele, că succesiunea de compartimente geologice caracterjzate structural şi situate in vecinătatea Dunării, se prelungesc spre W
şi NW în substratul Cîmpiei Române şi Moldovei de Sud. Era o primă
confirmare obiectivă a ipotezelor exprimate anterior de unii geologi
(F. Zuber, 1902 ; L. Mrazec, 1910 ş.a.). Numeroasele foraje săpate ulterior
în sudul Moldovei şi în nord-estul Cîmpiei Române au confirmat direct
interpretările geologice ale rezultatelor geofizice (Ş t. Ai r i ne i, 1955 ;
R. Botez atu, T r. Bă ci oi u, J. Andrei, 1961)· Un prim model geologic care valorifică rezultatele sondelor şi care aduce o contribuţie impor-
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tantă

este cel reprodus după N. Gri gor aş şi T h.
Dă n eţ (1961), în fig. 5. Pr lu ngireia ompar limentelor dobrogene (Mllll1.ţ ii
Măcinului şi Zona ş is tur il c r verzi) la nord ş i vest de Dun ăre este ev identă .
In p lus, autorii lucrării a n ali z e a ză din pu nct de veder mineralogi şi
petrografi c dis lribu ţ ia spaţială a diferitelor tipuri de r ci ale complexului şist uril o r verzi di n Dobrogea Centrală, din Dobrog a de Nord ş i
cele înlîlnite în forajel e de pest D unăr . Ei ajung la concl uzi a că
ş istur i l e verzi au fost sed imenta te pr obabi l în fa za finală a oroger: ~zei
huronien ş i că iniţial au acoperit într aga ari a Dobrog i C ntrale şi
Dobrogei d
ord. Ulterior, în Dobrogea de Nor
au luat o poziţi e
s ub iace n tă fo rmaţiunil or paleozo ice, ca urmare a antr nării ş i r egen erării lor d „orogen zele hercinică i ch im e ri.ană".
Con t ribuţii geofizice la definir a şi cun oaşte rea „hor tului dobrogean". Interpretarea fiz i co -geologică :i hărţii compon nt i magn ti c v ertiîn

ac ea stă pr obl e mă,
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Fi0. 5. Schema alcă t uiri i geologice
a funcl dme ntului dobrog ea n în zona
a co p rilă de depozite neogen e ( după
N. Gr ig o r aş ş i T h. D ă n e\,
1961) : 1, juras ic (1 , dogger;
2,
ma lm) ; 2, paleozoic su peri or ; 3,
paleo zoic infe ri o r -t- triasic ; 4, şis
turi verzi la zi ; .5, ş i s t ur i ver zi în
son de (m e tam or foza te în facie s epizon a!) ; 6, ş i s l u ri cri s ta line rnesozo n ale cu intruziuni granitice; 7, roci
eruptive intrusiv e la zi în Dob r ogea
de Nord; 8, falii şi 9, cliscorcl an\ci.
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cale <~~ Z) a Dobrogei, Moldovei de Sud şi estului Cîmpiei Române, a condus
la întocmirea unei diagrame-bloc (fig. 6) care ilustrează, calitativ, compartimeRtarea fundamentului dobrogean situat la sud de linia tectonică
Pccineaga-Camena. Se constată o cădere în trepte de la nord spre sud a
blocurilor A, B, C, şi D. Blocul A, corespunzător Zonei şisturilor verzi,
are poziţia cea mai ridicată. La nord de linia Pecineaga-Camena - pe zonele
Bazinului Babadagului, Munţilor i\Iădn şi triasică - distribuţia cimpului
magnetic demonstrează un compartiment global cu fundament scufundat.
In lumina raportului spaţial dintre Dobrogea de Nord şi Dobrogea Centrală stabilit pe linia tectonică Pecineaga-Camena (la nord de această
linie formaţiunile geologice sînt mai tinere decit şisturik verzi, ultimele
fiind subiacente primelor), Dobrogea de Nord işi pierde atributul de horst,
această calitate revenind Dobrogei Centrale (Ş t. Ai rinei, 1955) 4•
Prezentarea hărţii gravimetrice (anomalia Bouguer a cimpului gra,·ităţii) a Dobrogei Centrale a fcst revelatoare pentru d€scifrarea structurii majore a fundamentului acestui teritoriu şi pentru distribuţia de mase
geologice mai dense şi mai puţin dense în subsolul ariei şisturilor verzi
(R. Botez atu şi T r. Bă ci oi u, 1957). De asemenea, printr-o cartare
mai strînsă, a fost pus în evidenţă aliniamentul dislocaţiei sudice a compartimentului :;isturilor verzi, situat între Capidava şi Canara (nord Ovidiu). Cordonul de izolinii cartat ca efect al acestei dislocaţii, este identic
cu cel cartat de-a lungul dislocaţiei Pecineaga-Camena. In fig. 7 este reprodus un profil gravimetric N-S, în care efectele menţionate pentru
dislocaţiile Capidava-Canara şi Pecineaga-Camena, sînt net
diferenţiate
faţ.c.'i de variatia genl·rală a anomaliei gravităţii şi care aşează în lumină
şi mai clară caracterul de horst al Dobrogei Centrale.
Obţinerea anomaliei magnetke âZa a Dobrogei, prin corectarea hăr
ţii componentei magnetice verticale ( ~ Z) de cîmpul geomagnetic normal,
a constituit un prilej de îmbunătăţire şi completare a rezultatelor precedente (Ş t. Ai rinei, 1958). In felul acesta a apărut mai evidentă, pe de
o parte, corelarea anomaliei magnetice regionale cu diferitele compartimente geologice ale Dobrogei, iar pe de altă parte, corelarea anomaliilor
magnetice locale cu erupţiile intrusive şi efuzive care le străpung. Pentru fiecare compartiment geologic a fost definită o anomalie magnetică
regională subordonată imaginei generale. Fiecare anomalie magnetică regională este caracterizată printr-un nivel mediu al intensităţii de magnetizare a rocilor care compun compartimentul geologic corelabil şi prin4

Modul de manifestare diferenţiată a cimpului magnetic terestru în relaţie cu stivele
depozitelor cuprinse în volumele zonelor separate geologic, şi corela.rea acestor manifestări În acord cu raporturile structurale ale compartiment.clor denivelate împreună
cu un fundament de acelaşi tip, au fost discutate la timpul cuvenit cu acad. G. Murgeanu. O-sa le-a primit şi acceptat ca pe o confirmare în plus a propriei concepţii
formulate pentru structura majoră a teritoriului Dobrogei, respectiv legătura acesteia
cu unâtătile struct11rale din fundamentul vorlandului Carpaţilor.
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tr-o orientare diferenţiată în raport cu anomaliile învecin ate ca o consecinţă a direcţiei preponderente a intensităţii de magnetizare re manentă a
rocilor de compoziţie petTograiică şi de vîrst ă dife rită de la un compartiment la altul. Acest mod de manifesta :~ a cîmpului magnetic anormal p e
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spatială a fund a mentului Dobrogei de Mijloc şi Dob rogei de Sud
de variati a gradientului magnetic regional (dup ~ Ş t. Ai rinei,
1955): A, compartimentul şis tur ilor v erzi ; B, compartiment la nord de Va lea
Carasu; C, compartiment axat pe Valea Cara su ; D, compartimen t la sud de
Valea Carasu; aa', linia Peci neaga - Came na ; bb' linia Valea Carierei sud Hîrşova; cc', dd' linii de separaţie a compartimentelor C şi D ; 0:1 , 0:2
co şi Cl'. 4 valoarea unghiular ă a gradienţil or magn e tici orizontali pe comp9rtimentele A, B, C şi D (9 y/km ; 2 y/ km;
12 y/ km ş i 3 y/ km);
oe,
gradientul general al regiunii (6 y/ km) ; a 1 a 1'bb",
b 1b 1'cc', c 1c 1' dd'
şi
d 1d 1'ee', f e ţele superioare ale compa rtim en telor de fundam ent A, B, C ş i D.

Fig. 6 Dispozitia
sugerată

teritoriul Dobr:ogei, a stat , într-o etapă ulterioară, la baza raionării întregului fundament al teritoriului R om âniei (I. G avă t et al., 1963).
Bloc-diagrama r e pro dusă în fi g. 8, reprez intă o tentativă d interpretare calitativă a rezultatelor magnetice ~ i gravimetrice referitoarre la
fundamentul compartimentului şisturiloir verzi (Ş t. Ai r i n e i, 1958). La
oonstrucţia bloc-diagramei s-au avut în vedere următoarele contraste majore de propri e tăţi fizice ale formaţiunilor geologice din regiune : (a) p entru anomalia mag n etică, p e de o parte, între rocile sedim enitar e (cu valori
foarte reduse) şi fundamentul cristalin (cu valori mai mari şi variabile în
funcţi e de constituţia lui petrografică), p e de altă parte, între rocile eruptive (în general cu valori mari) şi r estul depozitelor sedimentare ş i cristaline ; (b) pentru anomalia gr avităţii, p e de o pairrte, între şisturile verzi şi
toate sedimentele mai tinere (jurasice, loessoid e etc.) (contl'aste variabile),
pe de altă .paiite, între fundamentul cristalin şi ş isturile verzi (conrtrast r elativ mk). In a.ceastă si,tuaţie, rocile sedimentare, indiferent d vîrstă,
avînd o participare redusă la anomaliia magnetică, aceasta va reflecta, p
s ectoare, constituţia petrografică a compartimentelo.r, l'espectiv liniile de
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\'aria ia anomaliei Bouquer a cimpului grnvi tătii; )..n • nrinlia gradientului de ordinul II al groYi llltii.

ruptiuni. Gra imctric, pc aria 5is urilor ·l'1-1i sin cartate două anomalii
de rr • . ·im (marn c de axc>l sud P cineaga-Is ria şi .'tupina-\lamaia Sat),
sepa,·1te ele n ancmalic ele minim (m reală de a::--a Dulglicru-Vulturu) in
po7. · i · mC'diani1 pe aria şist urilor ,. rzi. Cum minimul gravimetric central
nu p na fi rau~at d un con rast dC' masă intre şisturile verzi şi sedim ntelC' mai nni (jurasice şi loess). se impune de la sine situarea contrastului
clC' masii la nivelul sisturi n :ri - fundamentul cris alin. Tinînd s ama
de ~ orfol0g ia an ->maliilor g1-avi a ţii "i magnc.· ticc (
Z .i ), apare că stiva
de · s ~uri 'L'r1.i ocupă spaţiul unui sindinoriu \'ast. <!şczat între fhncuri lc
n cl r ui1 anticlinorii care s „ ridică spre nord , că re dislocaţia PecineagaC;-im •n3, şi spre• sud, cătr elisk>C'a,ia Capida ·a-Canara . Cristalinul care
cifl • rl' ază la suci de linia Pe ~ inrnga-Camena ar reprezenta un r elief al
an 1:clinoriului clin nord. „ niidinoriul din sud ste fracturat şi compartim<' n<1t de disl<x·a ia CapidaYa-Can ~ ra.
C rcetările magnetice şi gravimetrice au adus cont ribuţii importante
şi i •1 ceea ce prh·0~ tc prdungfr0a compartimentelor dobrog ne la nord ş i
,·est de D unăre (Ş t. Ai r inc i. 1955 ş i 1938 ; R. Bote z atu t. al., 1961),
rcs 1_ tiv spre platforma con inentală a l\Iării Negre (Ş t. Ai rin e i,
19G7') . .A.lături de forajele executate in estul Cîmpiei Rom âne ş i in sudul
foldO\·ei, care au oferi t confirmări pen ru prelungirea acestor compartimente (este drept, în puncte discrete, p e verticala l oca ţiilor sondelor în
cau ză) , informaţii deosebit de importante, extinse continuu in suprafaţă ,
a oferit prospecţi unea s eismică atît pent ru structura cuverturii sedim ntare, cit şi pentru raporturile ei cu fundamentul subiacent al compartim entel or dobrogene (I. G a Y ă t et al., 1966).
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Bloc- diagramă

pentru int erpretarea gcoloqică a rezultat lor magnetice şi
gravim etrice din Dobrogea de Mijloc ( după Ş t. A i rinei, 1958) : 1, şistu ri crist aline; 2, şisturi v erzi; 3, eruptiv; 4, c u arţi t e, amfibolite cu mineraliză ri ; 5,
silurian superior ; 6, jurasic; 7, cretacic inferior; 8, cretacic mediu; 9, cre tacic
superior; 10, eoc en ; 11, sarma ţ ia n; 12, axă de maxim gravimetric ş i 13, axă
de minim gravimet ric.

Dar cel mai spectaculos rezultat geofizic, prezentat d eocam dată în
stadiu preliminar, este cel obţinut p e segmentul român esc al profilului
internaţional II, între Dunăre ş i Prut (Călăraşi şi Oancea), imediat în vestul Dobrogei. De-a lungu l aces tui profil s~au executat între anii 19671970, sondaje seismice de adîncime pentru studiul stru cturii sc oarţei tffi'es87
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co
co

şi mantalei superioare (P.
conţine imaginea principalelor
două blocuri distincte, separate

tre

Const an t i nes cu et al., 1970). Fig. 9
rezultate obţinute. Sînt puse în evidenţă
de W1 accident tectonic profund şi de mare
amploare care, în adîncime, ar corespunde prelungirii dislocaţiei Pecineaga-Camena. Dislocaţia afectează întreaga scoarţă, depăşeşte discontinuitatea l\IohoroviCic şi se prelW1geşte în mantaua superioară. La nivelul suprafeţii Mohorovicic, blocul sudic mai ridicat
se află la adîncimc~a de
30-35 km, iar blocul nordic mai coborît la 40-47 km. La nivelul suprafeţii Conrad, blocul din sud se află la adîncimea de
10-15 km, iar cel din nord la aproximativ 20 km. Corelarea cu
profile de variaţie ale anomaliei magnetice .:l Za şi anomaliei gra\'ităţii 5, care reflectă preponderent variaţia de compoziţie petrografică
şi r:aporturi de masă din partea superioară a blocurilor, confirmă apartenenţa blocului nordic la .,rădăcina"" orogenului hercinic nord-dobrogean, iar blocul sudic la aria cratonizată a Platformei Moezice. La sud
ele Insurăţei, pe blocul mai ridicat din sud, secţiunea seismică înregistrează o dislocaţie la nivelul fundamentului cristalin şi la baza păturii
granitice. Această fractură ar corE'spunde prelungirii spre WNW a dislocaţiei Capidava-Canara. Mai la sud, tot la nivelul suprafeţii Conrad, se
află o a doua dislocaţie care ar corespunde la fractura crustală marcată
de aliniamentul erupţiilor paleozoice Palazu Mare-Ţăndărei---Cilibia
(I. G avă t et al., 1963). Insuficienţa semnalelor adînci din acest sector
nu poate îngădui precizarea dacă acest cîmp de dislocaţii afecte.ază şi
denivelează şi suprafaţa Mohorovicic. Cu toate acestea, chiar în faza lor
preliminară, rezultatele sondajului seismic de adîncime aduce precizări
valoroase extinse la întreaga grosime a scoarţei terestre, în legătură cu
prelungirea compartimentelor fundamentului dobrogean la W şi E de
Dun.:in'.
Etapa reevaluării cunoa~terii structurii Dobrogei prin valorificarea
la scară naţională a datelor geologice şi geofizice. Deceniul al şaptelea
prezintă pentru specialiştii români în ştiinţele geologice o etapă de efort
pentru valorificarea la scară naţională şi la nivel intemaţionnl, a datelor de observaţie acumulate în avalanşă în ultimii 20 de ani. După o
intensă muncă de documentare şi de sistematizare a materialului în cadrul unor concepţii unitare, au fost elaborate primele două imagini generale, in premieră pe ţară : harta tectonică a României (I· D u m i t r c seu et al., 1962) şi harta structurii geologice profunde a teritoriului României pe baza datelor geofizice (I. G a vă t et al„ 1963).
s

~t.

Airinei şi Georgeta Velcescu (1968). Studiul anomaliilor magnetice regionale ş1 lo<.:ale din sectoa.rele de E şi SE ale Cîmpiei Române În vede,rca stabilirii componenţei
petrografice a fundamentului de interes economic. Arhiva I.G.A., Bucureşti.
'jt. Airinei, Se. Stoenescu şi Georgeta Velcescu (1968). Studiul anomaliilor gravimetrice
regionale şi locale din Dobrogea }i zonele limitrofe pentru stabilirea structurii geolof!Îce adînci. Arhi'.'a I.G.A„ Bucureşti.
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majore de separaţie a sectoarelor d e fudament şi 6, liniile de maxime magn e t ice lega te de erup ţ i uni paleozoice (pe fracturi crus tale).
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In harta tectonică a României, prima ediţie 6 , teritoriul Dobrogei €'Ste
repartizat integral la Platforma epihcrcinică, iar fundamentul său (complexul structural inferior) este atribuit la trei sectoare aparţinind la tectogcne de vîrste diferite : sectorul valah-sud dobrogean (baikalian sau mai
vechi), sectorul şisturilor verzi (caledonian sau baikalian) şi sectorul Dobrogei de Nord (hercinic-chimmeric). Fundamentul Deltei Dunării, situat
la nord de braţul Sf. Gheorghe, considerat şi el ca aparţinind teotogenului hercinic, este repartizat la avanfosa predobrogeană. Toate trei sectoarele s~ prelungesc la \V şi N\V de Dunăre.
Harta structurii geologice profunde oferă două categorii de informaţii deduse din cele două hărţi geofizice utilizate (magnetică şi gravimet.rică). Ambele c-.ategorii sînt în strinsă legătură şi oferă pentru teritcriul Dobrogei şi cel al zonelor învecinate un model structural mult
mai complet decit precedentele.
Infonnaţiile deduse din distribuţia anomaliei magnetice Ll Za se
referă la compartimentarea fundamentului după resturile catenelor care
au evduat intre soclurile primitive ale platformelor Podolică şi Moezică,
la limitele care separă aceste fundamente de virste tectogene diferite şi
la aliniamente de maxime magnetice legate de erupţiuni paleazoice pe
fracturi CTUStale (fig. 10).
In corelaţie cu proprietăţile magnetice ale rocilor din compartimentele dC' virste diferite ale substratului dobrogean, diferenţiate în raport
de compoziţia lor petrografică, magnetizate in cimpuri geomagnetice corespunzătoare epocilor in care s-au format, au fost separate patru zone
magnetice care se prelungesc cu aceleaşi caracteristici fizice şi morfologice în tot vorlandul carpatic. Ele sint : zona magnetică a soclului arhaiccerelian al Platformei Moezice, situată la sud de linia magnetică majoră L 8 ; zona magnetică a fundamentului baikalian intre liniile magnetice L 6 şi L 4 (axată pe direcţia Constanţa-Cernavoda-Ţăndărei) şi pe aria
Deltei Dunării, la nord de linia magnetică L1 pe braţul Sf. Gheorghe 7 ;
zona magnetică a fundamentului şisturilor verzi, corespunzător Dobrogei
Centrale (aparţinind tectogenului ~edonian sau mai vechi) intre liniile
magnetice L 4 şi L1 şi zona magnetică a fundamentului hercinic din Dobrog~·a de Kord, intre liniile magnetice ~ şi Lj.
Liniile de maxime magnetice legate de erupţiuni paleozoice şi mai
vechi (corespunzător ciclurilor tectonomagmatice respective), sînt pre6

7

ln anul 1970, Institutul Geologic a editat ediţia a doua a Hărţii tectonice a României
~n r~ecl~qia prof. dr. doc. I. Dumitrescu şi geo!. M. Săndulescu. Se păstrează
aceiaşi
1111.raqire pentru fundamentul dobrogean (termenul de tectogen baikalian este înlocun cu cel de tcctogen a~syntic). Alte diferenţe care conduc la îmbunătăţirea primei
ediJii •. apartin la detalii de care nu ne ocupăm aici.
Atribuirea fudamcntului Deltei Dunării la tectogenul baikalin s-a făcut după întocmiri!.! hăqii magnetice a acestui teritoriu (Şt. Airinei, 1966).
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zente pe sectorul baikalian (Palazu Mare-Cernavoda-Cilibin :;;i la sud de
braţul Chilia, al şisturilor verzi (la sud de linia Pecineaga-Camc-n::i, pe
aliniamentul Sinoe-Ostrov-Chişcani) şi pe cel hercinic (alin ia:11vn tdl' ele
granite din zona l\;unţilor Măcin ului şi cel situat la sud dl' bro\ ul
Sf. Gheorghe).
Distribuţia zonelor magnetice intre soclurile arhaice 8le Platfornwlor
Podolică şi l\foezică, respectiv la resturile catenelor baikalia:~C1, caledoniană(?) şi hercinic-chimmerică, indică sensul ele evoluţie al e;L'osi11di1nlelor intracratonice. Procesul evolutiv a fost controlat, pc·ntru baik:1lian,
de configuraţia iniţială a zonelor de scut, cu sens de mig-rare n .~c0si ndinalelor mai t~nere (caledonian ?, hercinic şi chimmcric) ele la SS\V
spre NNE.
Informaţii:e deduse din morfologia anomalcii gravi![1\ii se rdcr[1
h cîmpurile de fracturi crustale, separate la trei ordine ele m~1rinw c:.i
imp0rtanţă, care au deblocat fundamentul şi care au conditional evoluţia lui structurală. Semnele (+) şi (-) desenate pe fiecare linie st:·ucturală indică poziţia ridicată şi coborîtă a blocurilor denivelate. l\IobiEtatea fracturilor .1 fost variabilă în timp, cor0:ativ cu succesiunea
structogenelor amintite şi cu mişcările ulterioare izostalkc active după
procesele de tectonizare. Ele au denivela·t diferitele compartimente de
fundament, Exîndu-le poziţii relative unele faţă de altele'.
In fig. 11 sînt reproduse sistemele de dislocaţii ,pentru teritoriul
Dobrogei şi zone~e învecinate. La tabloul de dislocaţii conţinute de
harta structurii geologice profunde a teri:toriiuLui României (I. G a Y ă t
et al., 1963), s-aiu adăugat oîtevia pentru zona situată de-a lungul malului
drept al Dunării, între Galaţi şi Tulcea, pentru aria Deltei Dunării (Şt.
Airi nei, 1965şi1966) 8 •
Dislocaţiile de ordinul I (crustale) corespund la liniile cunoscute
Pecineaga-Oamena (G 2) şi CapLdava-Canara (G1,), şi la o linie rămasă asCW1Să sub ouve:rtura sedimentară mai tînără şi situată nord Mangalia nord Călăraşi (G5 ). Primele două compartimentează fundamentul în
trei blocuri majore, corespunzătoare la Dobrogea de Nord, Dobro:gea
Centrală şi Dobrogea de Sud. Blocul cel mai ridicat fiind ce 1 care corespunde Dobrogei Centrale.
Dislocaţiile de ordinul II (regionale) secţionează longitJUJdinal (gr.) sau
transversal (g 2 şi g 5 ) cel puţin două blocuri majore, compartirnentînd:u-le
în blocuri subordonate.
Dislocaţiile de ordinul III (fracturi secundare) afectează un singur
bloc major, compartimentîndu-1 în blocuri subordorurte (tirepte, ho;rsturi
şi grabene) şi prin aceasta, imprimînd fiecăruia, în timp, o morfologie spe• I. Gavăt, Şt. Airinei, R. Botezatu, J. Andrei, Se. Stoenescu (1968), Reconsiderări gravimentrice la studiul structurii geologice adînci a teritoriului R.S. România. Comunicare
l.i. cel de la V-lea Simpoz.ion naţionail de prospecţiuni geofiz.iice şi fizica scoarţei terestre
În Româ:nia, 5-8 iulie 1968, Bucureşti (manuscriis).
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cifică, reflect:!tă în distribuţia zonală şi stuctura formaţiunilor din cuvc-rtura sedimentară (complexul structural superior). Poziţia denivelaltă
diferenţiat a tuturor blocurilor dobrogene a fost analizată în detaliu cu
ocazia studiilor anomaliilor gravimetrice şi magnetice rămase deschise
pe li~oralul românesc în scopul definirii tendinţelor de prelungire a struc-

turilor rontinentale în substratul platformei (shelfului) Mării Negre (Ş t.
Ai rinei, 1967), şi a evoluţiei geologi~ şi morfogeneza Deltl'i Dunării
(Şt. Airinei ş.i :-\. Pricăjan, 1971).
LTltimele două imagini (fig. 10 şi 11) scot în evidenţă caracterul intens
c.lebloeat al fundamentului dobrogean: poziţia de horst a Dobrogei Centrale în raport cu blocurile.• Dobrogei dL• N0rd şi Dobrogei de Sud, precum şi St:cţionarea subordonată mai puţin intensă a blocului din sud,
mai intensă a blocului din nord. şi dispunerea compartimentelor subordonate astfel fo1mate in poziţii de tn·pte, de horsturi sau de grabene.
In ultimii ani, au succedat şi alt1..• luerări de sinteză earL· se cx.:upă
de teritoriul naţional. Dintre acesk•a, dou{1 continuă, sub aite aspect1...•,
preocupări legate de structura Dobrogt·i. Una se referă la mişcările verticale recente ale scoarţei terestre· (R Ci cârd el şi Al. E s ca, 1966),
iar alta de suecc:siunea dclurilor kctonomagmatke prealpine pc: teritoriul
Rom<îniL'i (D. G i u ~ că d al., 1~G9).
Referindu-ne numai la k'ritoriul dc•brcigean ş.i la regiunile învecinate dl' la nord şi vest, reţinem din prima lucr.:.n..' că Dobrogea dintre
Dunc"m„• şi mare, p1'"t'zintă o dublă mişcare de basculă : faţă de o ridicare
diferenţiată de la sud spre nord (de la 4-5 mm/a11 la 1-2 mm/an) a
jumătăţii vestice a blocurilor majore (între meridiande Tulcea şi Brăila),
o afundare h•ntă de la Vl'St spre est, către litoral şi DL"lt.a Dunării, şi o
alta de la est spre vest, către Cimpia Română şi l\loldova de Sud (de la
0-1 mm/an la 1-2mm/an). Gradul insuficent de cunoaştere a acestor
mişcări verticale recente, nu permik să se facă o discuţie cu privire la
naobilitatea diferenţiată a sistemelor de fracturi adînci care le întreţin
şi care le imprimă tcndinţde de evoluţie în timp.
'
Lucrarea următoare realizează o primă încercare de stabilire a
succesiunii ciclurilor tectonomagmatice prealpine pe teritoriul României
prin studiul terenurilor cristaline, din punctul de vedc:re al gradului şi
condiţiilor de metamorfism, al discordanţelor de metamorfism şi al corelării seriilor prin criterii petrografice şi de vîrste a formaţiunilor premetamorfice. ln fig„ 12 este reprodusă schiţa geologică a terenurilor cristaline din Dobrogea şi prelungirea lc·r în substratul Cîmpiei fiomane şi
Moldova de Sud. Lucrarea nu aduce o contribuţie anume la problema
structurii majore a substratului dobrogean şi, în consecinţă, la cunoaşte
rea mai bună a "horstului dobrogean". Valoarea lui, pentru noi, constă în
aceea că pune în lumină nouă conţinutul petrografic al acestui fundament,
pe care îl raionează după virstele ciclurilor tectonomagmatice presupuse a
fi evoluat în spaţiul considerat.
Din schiţă rezultă că cele mai vechi roci metamorfice sint cele atribuite cristalinului preoarelian din scutul moezic, preponderent migmatic.
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Cristalinul precarelian ocupă, după autorii lucrării, întreaga arie a Dobrogei de Sud. In regiunea Constanţa se dezvoltă un cristalin mesom tamorfic, mai tînăr, p r obabil carelian. Este consti t ui t din c uar ţi ş i amlibolite cu min eraliză ri (V. I an o v i ci ş i D. G i u ş c 5, 1961), ~ i în co rpor ea ză zăcămîntul d e fier d la Palaz u Iare (S a b b a Ş t e fă n
s u t
al., 1961). In continuare ş.i succesiv spre n ord, sînt separate arii al cri taliJnu1ui pr baikiahain predomim at m som tamor.fi.c, apoi a c1isualirn 1lui
epim etamorfic baik alian ş i in fin e, a cristalinului epim tamorfic h er cinic·
Prin urmare, în acest cadru conceptual, între structurile platformelor primitive m oezică şi podoli că, au evoluait de la sud spr no~d. c 1 puţin patru
cicluri tectonomagmatice : carelian, prebaikalian, baikalian ş i h rcinic.
Cu xcep ţia ultimului ciclu, vîrstel acordate tectogenelor considerate
sînt mai vechi d cît ce le adm ise în harta tectonică a R omâ nie i (l. nu mi L r e s cu et al., 1962) şi în harta structurii geologic
profund
I. G a vă t
L al., 1963). De
nota t, de a m enea, 5 Ju nclamen Lu l islurilor verzi ar ap:i rţ in e la două cicl uri lecLonomagma lice (prebaikalh1 n şi bai kalian)
1

w

ln rezumat. Conceptul
. .le
„h or st dobrogean" a evo luat 1n
co nţinut , de La model la m odel stratigrafic şi structurnl,
î n funcţie de ca:rntirtiatea şi cali tate a inlo rma ţi ilor a aumrulate
în tim p, pe de o parte prin observ aţia ge ol ogi că

Fig. 12 Schiţă geologică a terenurilor cris taline din Dobrogea (dup ă D. Guişcă et al.,
1969): 1, cristalin precarelian (roci pre dominant migrnati ce ) ; 2, cris talin mesometamorfic carelian (?),
3, prebaikalian
predominant mesom e tamor fic; 4, cristalin
epim c tamorfic baik alian ; 5, cristali n epL
metamorfic hercinic şi 6, granitoide sino rogen e ş i tard e -orogerie.

d i re ctă

şi

prin fo riaje, iar p d altă par te
prin inte rmecEul cerce tărilor
geofizice.
În lucrare, au fost distin se
trei ebaipe în l eg ătură cu apariţia ş i evoluţia con cep tului de
„hor st dobroge1an" : întîi a, a
stadiilor de cunoaştere geologică ; 1:1 doua, aceea a co ntribuţi e i geofizice la această cunoaşter e şi a treia, a con tribuţiiei lucrărilor geologice
de
s inteză
la scară naţi onală
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(harta tectonică a României şi harta structurii geol<1gice profw1de a teritoriului României). Din lucrările ek..borate pmil. in prezent, au fost
S(·lectate 7 modele geologice mai scmnificati\·e care privesc stratigrafia
şi tectonica Dobrogei, precum şi 5 secţiuni geCJlogice şi geofizice, scheme
~i blocuri-diagrame, în scopul de-a ilustra cit mai convingător procesul
de dc~cifrare şi de cunoaştere a „horstului dobrogean". Ilustraţia în sine
~i legendele l'Xplicath·e însoţitoare, c.:nită să completeze textul lucrării
voit rcstrins şi c::meentrat.
Prima schiţă tectonică a Dobrogei (iig. 1), in care nu se află e:-..-primată explicit structura în blocuri, lasă posibilitatea cercetărilor urmă
toare să formuleze conceptu! de „horst dobrogean ... şi să-l atribuie fie
teritoriului situat la no;d de linia 1<.'<:tonicil. Pccineaga-Camena (Dobr0irc.·a de N'ord propriu-zis:1), fiC' împreună cu teritoriul din sud al şis
turil0r verLi (fig. 2). Odată cu apariţia primelor n.•zult.ate gcofizicc, teritoriul atribuit ~horstului dobrogean„ se restrlngc numai la Zona şis
turilnr ver:'.i, intre liniile Pccin;_ a~a - Camc.•na şi Hîrşova - Ta.'1aul
(fig. ~J şi 4), iar mai tirziu, cind informaţia geofizică este atestată de
fora.iv, apare şi prima schemă geologică a fundamentului dobrogean în
rJrclugirc la N\V şi \V de Dunăre (fig. 5)·
CcrCC"tărik magnetice ~i gravimetrice regionale
permit, pe date
fizice, considerarc.•a structurii fundamentului şi explicarea prin ea a
structurii cu\·crturii sedimentare. Sint definite blocuri de fundament
cu un comportament magnetic diferenţiat (fig. 6), dislocaţii crustale (fig. 7)
etc- şi se fac aprecieri calitative cu privire la dispoziţia diferenţiată
a diferitelor compartimente adinci, din raportul cărora apare demonstrată poziţia de horst a Dobrogei Centrale, ca bloc unitar ridicat pe
faliile Pecineaga - Camena şi Capidava - Canara (fig. 6, 7 şi 8). Mai
mult, se face predL.area, pe acelea.şi criterii fizice, a prelungirii la W
şi N\V de Dunăre
a compartimentelor de fundament din Dobrogea.
Această ultimă situaţie este verificată şi atestată cantitativ de sondajul
seismic de profunzime, oare precizează raporturile discutate pe întreaga
grosime a scoarţei terestre (fig. 9).
Lucrările geologice de sinte7.ă la scară naţională (harta tectonică
a României şi harta structurii geologice profunde a teritoriului României), fac un pas mare inainte la cunoaşterea structurii adinci a substratului dobrogean şi discută in mod unitar geneza şi evoluţia în timp a
fundamentelor care compun acest substrat. In ambele cazuri au fost
sc•parate pe criterii geologice sau fizice, trei fundamente de vîrste diferite, ca resturi ale catenelor care au evoluat intre soclurile primitive
ale Platformelor Moezică şi Podolică. Vechile tectogene - atribuite iniţial baikalianului, caledonianului (?) şi hercinic-chimmerianului s-au
dezvoltat succesiv de la SSW spre NNE, cele mai noi instalindu-se şi
regenerlnd părţi mai vechi cratonfaate sau în ~ de cratoniza.re, activind linii crustale şi stabilind raporturi diferenţiate de-a lungul lor (fig.
10 şi 11). Totodată, au fost stabililte pe aliniamente de maxime magnetice, fracturile crustale prin ca.re scoarţia terestră a fost invadată de
erupţiuni mai vechi decît paleozoicul, erupţiuni paleozoice sau mai noi,
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în acord cu activitartea tectonomagmaitică La oare corespund. Compartimentele fundamentului dobrogean, cimpurile de fraotwri care le separă
şi liniile de erupţiuni se prelungesc atit în domeniul continental, la W
şi NW de Dunăre, cit şi spre E şi SE, pe domeniul shelfului l'vlării Negre. Cimpurile de fracturi majore sînt însoţite de cimpuri de fracturi
subordonate. Mobilitatea lor a fost variabilă în timp şi conrtemporană cu
fazele de evoluţie a tectogenelor am1nt1te ; ele au denivelat com:partimentele de fundament (complexul structural inferior) ş.i le-au fixat poziţii rel ative unele faţă de altele. Primele au impus Dobrogei Centrale
poziţia de horst în raport cu Dobrogea de Nord (la nord de linia Pecineaga - Carnena) şi cu Dobrogea de Sud (la sud de linia Capidava - Canara). Ultimele au deblocat compartimentele majore ale fundamentului
dobrogean şi le--au condiţionat aranjamente subordonate (în trepte, horsturi şi grabene). Structura subordonată a compartimentelor majore de
fundament se află reflectată în distribuţia zonală şi în structura formaţiunilor sedimentare ale cuverturii (complexul structural superiOlr).
Mărirea numărului şi schimbarea vîrstelor geosinclinalelor intracratonice care s-ar afla ca resturi în fundamentul dobrogean, aşa cum se
prezintă de exemplu în modelul din fig. 12, nu modifică tablouJ structural descris.
Apare, din cele expuse, că procesul de fixare a conceptului de
„horst dobrogean"" pe un anume volum din substratul Dobrogei, a avuit
o cale relativ anevoioasă. De la imaginea generală şi nemărturisită în
mod expres, anume că întregul teritoriu al Dobrogei ar constitui un
horst în raport cu dispoziţia şi vîrsta formaţiunilor geologice înconjurătoare sau transgresive ca cele din sud, procesul s-a restrins la modele
care au privit fie numai volumul Dobrogei de Nord, fie împreună volumele Dobrogei de Nord şi Dobrogei Centrale, pentru ca, într-o ultimă
etapă, prin acumulare de date cu un grad sporit de obiectivitate, să se
fixeze strict pe volumul Dobrogei Centrale. Clarificarea conceptului de
,,horst dobrogean"" s-a putut realiza de-abia atunci cînd, pe parcurs, s-a
clarificat conceptul de „complex structural inferior"", prin intermediul
căruia noţiunea de fundament a căpătat
un conţinut bine definit (cel
puţin în acest oaz). In această lumină, blocul Dobrogei Centrale ridicat
pe faliile Pecineaga - Camen:a şi Capidava - Canara, aduce la zi şi în
apropi&ea suprafeţii, etajul tectogenic al „şisturilor verzi"" (caledonian ?,
assyntic ?) şi suportul lui imediart: şi vechi (complexul prebaikalian sau
preassyntic) ; prin urmare un volum constituit din roci şi formaţiuni
geologice mai vechi decît cele situate la partea superioară a volumelor
din nord şi sud.
1
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CONTRIBUTIONS GEOLOGIQUES ET GEOPHYSIOUES AU DECHIFFRAGE
ET A LA CONNAISSANCE DU „HORST DOBROGEFS•
Resume

L'auteur du present travail s'est propose de systematiser et discuter Ies clements
geologiques el geophysiques qui ont contribue â l'apparition du concept de „horst
dobrogeen" ainsi qu'â la definilion, au cours du temps, de son contenu.
L'apparilion et l'evolution du concept de "horst dobrogeen" representent un proccssus de longue duree dependant de la quantile et de la qualite des informations geologiques. II s' agit, d'une part, de l'observation geologique directe et par forages, el
d'autre part de l'information indirecte, par l'inlermediaire de la recherche geophysique.
On a distingue trois etapes dans l'apparilion et l'evolution du concept de „horst
dobrogeen", a savoir: l'etape des niveaux de la connaissance geologique: !'etape de
la contribution apportee par la geophysique â celle connaissance et, en dernier lieu,
l'etape de la contribution des travaux geologiques de synthe!>e â l'echelle nationale
(111. carte tectonique de la Roumanie el la carte de la structure geologique profonde
du territoric de la Roumanic). Parmi Ies travaux elabores jusqu'â present, on a choisi
1 modeles geologiques significatirs concNnant la stratigraphie el la tectonique de la
Dobrogea, ainsi que 5 coupes geologiques et geophyslques, schemas et diagrammesbloc, dans le but d'illustrer aussi eloquemment que possible le processus de dechiffrage et de connaissance du „horst dobrogeen". L'illuslration en elle-mcme el Ies
leqendes explicali\'es qui l'accompagnent viennent complctcr Ic texte, inlentionnellemenl restreint et concenlrt'.
La premiere ebauche lectonique de la Dobrogea (fig. 1 ), dans laquelle la structure en blocs n'est pas exprimee d'unc maniere explicite, 111issail aux recherches qui
allaient suivre la possibilite de formuler le concept du „horst dobrogeen" et de
l'allribuer soit au lerritoire situe au nord de la ligne tectoniquc Pecineaga-Camena (la
Dobrogea du Nord proprement-ditc), soit au terriloire des schistes verts situe au sud
de celle lignc (fig. 2). Par suite des premiers resultats geophysiqucs obtenus, le territoire attribue au "horst dobrogeen" se voit rcstreindre â la zone des schistes verts,
entre Ies ligncs Pccineaga-Camena el Hirşova-Taşaul (fig. 3 el 4); et plus lard, lorsque
l'information geophysiques est 11ttestee par Ies foragcs, on voit apparaitre le premier
schema geologique du soubasscmcnt dobrogeen prolonge au nord-ouest el â l'ouest du
Danube (fig. 5).
Les rccherches m11gnetiqucs et gravimetriques regionalC's permcttent de se
rnpresenter, l'n se basant sur des donnccs physiques, la structure du soubassement
~t d'expliquer par celle-ci la structure de la couverture sedimentaire. On definit des
blocs du soubassement ayant un comportament magnetique diHerencie (fig. 6), des
dislocations crustalcs (fig. 7) etc. et on donne des apreciations qualitatives concernant la disposition dirrerenciee des divers compartiments profonds, dont Ies rapports
demontrent la position de horst de la Dobrogea Centrale comme un bloc unitaire
et~ri au-dessus des failles Pecineaga-Camena el Capidava-Canara (fig. 6, 7 et 8).
De plus, partant des mcmcs crileres physiques on precise le prolongement â l'ouest
et au nord-oue>t du Danube des compartimenls du soubassement de la Dobrogea.
Celte derniere situation est verifiee et attestee quantitalivement par le sondage
seismique profond. qui viennent preciser Ies repports discutes sur taule l'epaisseur de
l'ecorce terrestre (fig. 9).
Les travaux geologiques de synthese a l'echelle nationale (la carte tectonique
de la Roumanie et la carte de la structure geologique profonde du territoire de la
Roumanie) marquent un important pas en avant pour la connaissance de la structure
du substratum dobrogeen et discutent d'une maniere unitaire la genese et l'evolution
au cours du temps des soubassements qui composent ce sub!'lratum. Dans Ies deux
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cas on a separe, sur des crileres geologiques ou physiques, trois soubasscments d'âges
differents - des resles des chaînes qui ava;ent evolue cntrc Ies socles primitifs des
Plate-formes Moesienne et Podolienne. Les anciens tectogencs - initialement atribues
au baikalicn, au caledonien (?) el au hercinien-cimmerien - se sont developpes succesivement du SSO vers le NNE, Ies plus recents s'installant et regenerant des parties plus anciennes cralonisecs ou en cours de crntonisation, suscilant des lignes crus·
tales et etablissanl des rapports differencies le long de ccs dernieres (fig, 10 et 11 ).
On a etabli en meme temps, sur Ies alignements de maximums magnetiques, Ies fractures crustales a travers lesquelles l'ecorce terrcstrc ful invndee par des eruptions antcrieures au palcozo"ique, des eruptions paleozo"iqucs ou plus rccentcs, cn accord avec
l'activite tectonomagmatique qui leur corrcspond. Les compartimets du soubassement
dobrogeen, Ies champs de fractures qui Ies separcnt el Ies lignes d'eruption SC pro111gcnt \ ers l'oucst el le nord-ouesl du Danube dans Ic domaine continental, aussi bicn
quc vers !'est et le sud-est dnns le domaine du schclr de la Mer Noirc. Les champs
de fractures majeures sont accompagnes par des champs de fracturcs subordonnees.
Leur mobilite a ete yariable au cours du tcmps ct conlcmporainc nvcc Ies phascs
d'evolution des tcctogencs mentionncs ; cllcs onl denivele des compmliments du
soubassement (le complexe structural infericur) cn fixant !curs positions rt•lnlives Ies
uns par rapport aux autres. Les premieres ont impose a la Dobrogea Centrale la position de horst par rapport il la Dobrogea du Nord (au nord de la ligne Pccincaga-Camena) et par rapport il la Dobrogea du Sud (au sud de la lignc Capidava-Canara);
Ies dernieres ont debloque Ies compartiments majcurs du soubnsscmcnt dobrogecn
en leur conditionant des arrangements subordonnes (en gradins, horst'> el grabens).
La structure subordonee des compartimente majeurs du subassement se trouvc refletec
dans la distribulion zonale et dans la structure des formations sedimenlaircs de la
couverture (le complexe structural superieur).
L'augmentalion du nombre et le changement d'âgc des geosynclinaux intracrationiques, qui se trouveraint comme des restes dans le soubassement dobrogeen
ainsi qu'on peut le voir par exemple dans le modele de la fig. 12, ne modifie pas
le tableau structural decrit ci-dessus.
II ressort, de ce qui precede, que le processus de fixation du concept de „horst
dobrogeen" sur un ccrtain volume du substratum de la Dobrogea a parcouru un chemin relativement difficile. Partant d'une image generale qui laissait seulement supposer - sans l'affirmer expressement - que tout le territoirc de la Dobrogea constituerait un horst par rapport a la disposition el a l' âge des formations geologiques environnantes ou transgressives comme celles du sud, le processus s'est reduit il des
modeles concernant soit le seul volume de la Dobrogea du Nord, soit les volumes
reunis de la Dobrogea du Nord et de la Dobrogea Centrale, pour se fixcr strictement,
dans une derniere etape, sur le volume de la Dobrogea Centrale, par suite d'une accumulation de donnees possedant un degre plus eleve d'objectivite. La clarification rlu
concept de „horst dobrogeen" n'a pu se produire que sur le parcours ,au moment ou
fut clarifie le concept de „complexe structural inferieur" par l'intermediaire duqucl
la notion de soubassement acquerait un contenu bien defini (au moins dans ce cas).
A la lumierc de ces considerations, le bloc de la Dobrogea Centrale, eleve sur Ies
failles de Pecineaga-Camena et Capidava-Canara, fait monter au jour et pres de Ia
surface l'etage structural des „schistes verts" (caledonien ?, assyntique?) el son support immediat (le complexe preba"ikalien ou preassyntique) - c'est-il-dire un volume
constitue de roches et formations geologiques plus ancicnnes que cellC"s qui sont
situees a la parti~ superieure des volumes du nord et du sud (respectivement Dobrogea du Nord et Dobrogea du Sud).
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LA

CUNOAŞTEREA VEGETAŢIEI

DIN

PODIŞUL

ANTROPOFILE

CASIMCEA
CL. HOREANU

Podişul Casimcea ocupă cel mai mare sector din partea stepică a
Dobrogei, fapt ce a determinat ca flora şi vegetaţia spontană să fie redusă
la suprafeţe clin ce în ce mai mici, să fie mult influenţată de om.
Influenta antropofilă se manifestă prin folosirea pentru c~lt~!!'i ?3~:
cole a tuturor terenurilor care pot fi lucrate, vegetaţia spontană fiinei
restrînsă la versanţi, coaste, colţani improprii pentru agricultură şi acestea mult ruderalizate datorită unui păşunat excesiv.
Cauzele menţionate a determinat instalarea şi ocuparea unor suprafeţe în continuă creştere de către vegetaţia ruderală iar în culturi a celei
segetale.
Lucrarea contribuie la cunoaşterea principalelor asociaţii segetale
şi ruderale şi poate fi folositoare în acţiunea de combatere.
In prezenta contribuţie ne vom referi la un număr de 9 asociaţii şi
anume:
CI. Secalihetea Br.-Bl. (31) 51
Ord. Centauretalia cyani Tx., Lohm. et Prsg. 50
Al. Amarantho-Chenopodion (albi) l\Iorariu 43
1. As. Amarantho-Chenopodium albi (Morariu 43) Sao 47
subas. amaranthetosum blitoides Spiridon 70
subas. amaranthetosum cTispi Ubrizsy 49
2. As. Xanthium spinosum-Amarantus retroflexus Morariu 43
3. As. Digitario-Portulacetum (Timar 53) Bodrogk 55
4. As. Amarantus albus- Eragrosrtis poaeoides Morariu 43
CI. Chenopodietea Oberd. 57 em. Lohm. et Tx. 51
Ord. Polygono-Chenopodietalia (Tx. ex Lohm. 50) Tx. 61
Al. Sisymbrion officinalis Tx., Lohm. et Prsg. 50
5. As. Sisymbrietum sophiae Kreh 36
6. As· Cynodonti-Atriplicetum tataricae Morariu 43, 59
7. As. Cynodon daotylon Rapaics 27
Ord. Onopordetalia Br.-Bl. et Tx. 43
Al. Onopordion aoanthii Br.-Bl. 26
8. As. Onopordetum taurici (Borza 31 n.n) Marariu 57

103

9. As. Onopordetum acanthii Br.-B}. (23) 26
subas. cairduuetosum acanthoides (Allorge 22) Soo 64
facies cu Centaurea calci trapa
1. As. Amarantho-Chenopodium albi (Morariu 43) So6 47. (tabelul
nr. 1).
Asociaţia este destul de răspîndită spre toamnă în culturile de porumb, vii, grădini de legume şi livezi în tot podişul. Preferă locurile bogate în nitraţi şi nu se observă o preferinţă strictă asupra tipului de sol.
Gradul de acoperi~ variază de la 70 la 95 %, depinde de felul lucrărilor
de întreţinere cit şi de numărul lor. Are un cortegiu d('Stul de ridicat (47
specii). Domină terofitele (67,3 %) iar dintre elementele floristice pondere
ridicată au eurasiaticele (31,9%).
cosmopolitele (34%) şi adventivele
(11,1 % ).
Am identificat o subasociaţie cu Amarantus blitoides în culturile de
porumb, marginea tarlalelor şi drumurilor la Ta5aul, Dulgheru, subasociaţie descrisă şi de L. Spiridon din jurul Bucureştilor /16/.
In locurile bătătorite şi bogate în nitraţi la Dulgheru şi Vulturu s-a
putut identifica şi o subasociaţie cu Amarantus crispus.
Spectrul bioformelor: Th 67,3 %, TH 12,8 % , H 8,8 % , G 11,1 % .
Spectrul elementelor floristice: Eua 31,9 % , Cs 34,0 %, Adv. ll,l '/0 ,
Cb 6,3%, Sm 8,7%, Pm 4,0%, Btc 2,0%, Ct 2,0%.
2. As. Xanthium. spinosum-Amarantus retroflexus Morariu 43. (t.abelul nr. 2)
Gruparea este dC'Stul de răspindită pe marginea drumurilor, porţiuni
de teren desţelenite şi rămase necultivate, marginea pîriurilor, în toate
punctele unde se află depozite de gunoaie. In compoziţia acestei asociaţii participă 31 specii la care se adaugă încă 10 specii care s-au întilnit într-un singur releveu. Gradul de acoperire al vegetaţiei (între
95-100 % ) nu permite o dezvoltare prea bună decît speciei dominante
Xanthium spinosum. Nu prezintă valoare furajeră, este dăunătoare depreciind prin fructele de Xanthium calitatea linii. !nălţimea vegetaţiei
este cuprinsă intre 50 şi 65 cm.
Spectrul biofarmelor: Th 64,5%, TH 12,9%, H 12,9%, G 9,7°/0 •
Spectrul elementelor floristice : Eua 29,0 %, E 6,4 % , Cb 6,4 %,
Sm 6,4 % , Pb 3,2 % , Btc 3,2 % , Bcz 3,2 % , Cs 32,50;0, Adv 9,7o/o·
3. As. Digitario-Portulacetum (Timar 53) Bodrogk 55. (t.abelul nr. 3)
Asociatia o semnalăm de pe terenuri bogate in nitraţi, în locurile cu
depuneri aluvionare şi anume la Casimcea pe terenul de fotbal oare din
cauza inundării temporare a fost părăsit. Apare în grădinile de legume
~i marginea drumurilor. Preferă st.aţiuni mai umede. Este descrisă şi din
jurul Bucureştilor /16/. Compoziţia floristică este dată de participarea a
26 de specii, gradul de acoperire al veget.aţiei este de 60-85 %. Predomină
terofitele (80, 7 %) iar dintre elementele floristice pondere mare au 008IIl<r
poli tele 45,3 % şi eurasiaticele 23,6 % .
Spectrul bioformelor: Th. 80,7%, TH 7,7%, H 3,9%, G 7,7%.
Spectrul elementelor floristice : Eua 23,6 %, Cb 15,5 %, Sm 3,9 'Io;.
Pm 3,9%, Btc 3,9%, Cs 45,3%, Adv 3,9%.
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4. As. Amarantus albus-Eragrostis poaeoides Morariu 43. Apare i:rr
cul!buri de castraveţi, porumb în locurile erodate cu un grad de încheiere
slab (45-60 %)· Are următoarea compoziţie : Eragrostis poaeoides 1--4·5,
Amiaraintus albus +-2·3-4, Setaria viridis +-3·2--4, Tragus racemosus +-1 · +-3, Cynodon dactylon +-1 ·3, Solanum nigrum + · +,
Convolvulus arvensis +-2 · +-4, Heliotropium europaeum + · +, Chenopodium album + · +, Salsola ruthenica +-1·2-3, Amw-antus retroflexus +-1 · +-3, Reseda Iutea + · + Sinapis arvensis + · +, Anagallis
arvensis + · +, Amarantus blitoides + · +. Notările s-au efectuat la Casimcea şi Mahomencea (Stînca).
5. As. Sisymbrietum sophiae [KrehJ 36. Gruparea a fost întilnită
de 111oi pe marginea culturilor de griu la Războieni, Haidaru, Rahmanu,
Dulgheru., Pantelimonu de Jos, Călugăreni cit şi pe marginea drumului
la Rîmnic:ul de Sus, de asemenea pe ter.asele viei de la Pa.lazu l'vlic.
Are următoarea compoziţie floristică : Sisymbrium sophia 2-4 · G,
Diplotaxis tenuifolia + ·2, Polygonum aviculare +-1 · +-4, Cynodnn
dactylon 1-3· +-3, Crepis rhoeadifolia + · +, Reseda Iutea +-1 · +-:2,
Centaurea solstitialis +-1·1-3, Carduus acanthoides + · +, Onopordon
aaanthium + · +, Con volvulus arvensis +-l · 1-3, Chondrilla juncea
+ · +, Seta.Tia viridis 1·3--4, Euphorbia stepposa + . +, Tragus racemosus
+-1 · +-3, Cephalari.a transsilvanica + · +.
6. As. Cynodonti - Atriplicetum tataricae Morariu 43,59 (tabelul
nr. 4).
Asociaţia se conturează în locurile bătătorite, marginea drumului la
Topologu şi Rahmanu. Gradul de acoperire variază între 85-100 %. In
alcătuirea grupării participă 30 specii din care 73,30; 0 sînt terofite. Dintre
elementele floristice indici ridicaţi au eurasiaticele (56,40; 0) şi cosmopolitele (30,00/ 0).
Spectrul bioformelor: Th 73,30; 0, TH 13,3%, H 10,0%, G 3,4%·
Spectrul elementelor floristice : Eua 56 140; 0 , Cb 3,4 %, Ct 3,4 %, Cs
30,00/0, Adv 6,8 % .
7. As. Cynodon dactylon Rapaics 27. (tabelul nr. 5).
In locurile desţelenite, la marginea culturilor, în culturi, porţiuni de
teren rămase nearate, vii şi livezi se instalează fitocenoze a cărei specie
edificatoare este Cynodon dactylon. Această grupare ocupă suprafeţe
apreciabile în Podişul Casimcea. Are un cortegiu bogat în specii (77), bine
închegată astfel gradul de aooperiTe este de 70-100 %.
Gruparea odată instalată se combate greu, persită datorită rizomilor
puteTnici ai speciei domirumte Cynodon dactylon. Terenul invadat se
lucrează

foarte greu.

Poziţia sistematică
neclară, G h. D i h o

a grupărilor cu Cynodon, lm"g răspîndite la noi
este
r u 1970 /3/ descrie de la Babadag as. Cynodontetum daotyloni (Prodan 39) prav. sinonimă cu as. Cynodon dactylonAtriplex tatarica Morariu 57, gruparea noastră prin compoziţia floristică
esite mai apropiată de as. Cynodon dactylon Rapaics 27.
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ln cadrul grupării se menţin o serie de specii rămase din vegetaţia
dar cu indicii fitocenologiei mici. Cităm pe Teucrium polum, Festuca valesiaca, Stipa capillata, Scabiosa ucranica, Medicago falcata, etc.
Gradul de acoperire variază intre 75-90 % . Alături de terofite (40,2 % ) cu
indice ridicat participă şi hemicriptofitele (36,4 % . Alături de eurasiatice
(36,4 % ) o notă particulară este dată de participarea într-o proporţie ridicată a elementului pontic de diferite nuanţe şi a celui submediteraneean
(23,3°/o).
Spectrul bioformelor: Th. 40,2 % , TH 13,00/0, H 36,40,·0 , G 7,8 %,
Ch 2,60;0.
Spectrul elementelor floristice: Eua 36,4 % , E 2,6 % , Em 1,30;0 Cb
1,3%, Sm 7,80;0, P 2,6%, Ppn 1,30;0, Pb 1,3%, Pm 10,3%, B 1,3%,
Btc 1,3%, Bcz 1,3%, Ct 7,8%, Ms 1,3%, Cs 18,20;0, Adv 3,90;0.
8. As. Onopordetum taurici (Borza 31 n.n) Morariu 57. (tabelul nr. 6)
Asociaţia este cunoscută din Dobrogea (I. Morariu 1957, Gh. Dihoru
1970) ocupă suprafeţe bogate in nitraţi (în jurul stinilor, grajduri, marginea drumurilor şi a depresiunilor in care s-a acumulat material provenit
din eroziune). Noi am identificat-o la Cheia, Gura Dobrogii şi Rahmanu.
Gradul de acoperire al vegetaţiei este de 85-100 % iar înălţimea plantei
edificatoare este de 170-200 cm. Se observă o stratificare netă şi anume :
l ). Cynodon dactylon - 25 cm ; 2). Xanthium spinosum, Centaurea solstitialis, Carthamus lanatus - 60-75 cm ; Onopodon tauricum 170-200 m.
Suprafeţele invadate de această asociaţie sint scoase din circuitul
zoopastoral iar omul nu se poate strecura prin aceste tufărişuri de burl'n[1rii.
Spectrul bioformelor: Th 53,1 %, TH 28,1 %, H 15,7%, G 3,10;0.
Spectrul elementelor floristice: Eua 40,6 % , E 9,4 % , Em 3,1 % , Pm
~.40, 0, Sm 9,4 % , Btc 3,1 %, Bcz 3,1 % , Cs 18,8 % , Adv 3,1 % .
9. As. Onopordetum acanthii Br.-Bl. (23) 26. (tabelul nr. 7).
Asociaţie mai puţin răspîndită decit precedenta dar ocupă staţiuni
asemănătoare ş.i se semnalează de pe Valea Vistomei, a Topologului şi
CasimCTi. Fondul grupării este dat de specia edificatoare Onopordon
acanthium iar stratul bazal de Cynodon dactylon. Are un cortegiu de 31
specii din care 45,1 % sînt terofite. Dintre elementele floristice participare ridicată au eurasiaticele (41,9 % ) şi cosmopolitele (32 1 40;0).
Carduus acanthoides apare în tot podişul în compania lui Onopordon acanthium şi alcătuieşte grupări în special pe malul apelor, şi în locurile ingrăşate, în special pe islazuri. După Soc> (1964) această combinaţie
ar fi o subasociaţie la Onopordetum acanthii, lucru acceptat şi de
G h. Di ho daru (1970), de aceeaşi părere sintem şi noi.
Tot la această grupare mai descriem un facies cu Cent.au.rea calcitrapa, cantonat in locurile joase, temporar inundate şi anume la Pnatelimonu de Jos, Cheia şi pe valea Ghilingicului.
Spectrul bioformelor : Th. 45,1 % , TH 22 1 60;0, H 25,8 %, G 6,5 % .
Spectrul elementelor floristice : Eua 41,9 %, E 6,5 %, Sm 3,2 %,
B 3,2 % , Bp 3,2 % , Btc 3,2°/0, Pm 3,2 % , Cs 32,4 %, Adv 3,2 %.
primară
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CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA vEGfil'ATION
ANTHROPOPIDLE DU PLATEAU ·CASIMCEA.
(R~sum~)

Dans ce lravail o na signale 9 associations ll 3' sousasociations anthropophile
plus repandues sur la Plateau Casimcea, a savoir : as. Amarantho-Chenopodium albi
(Morariu 43) Soo 47, sousas. amaranlhelosum bliloides Spiridon 70 el sousas. amaranlhelosum crispi Ubrizsy 49, as. Xanlhium spinosum - Amaranthus relroflrxus
Morariu 43, as. Digilario-Portulacetum (Timar 53) Bodrogk 55, as. Amarantus albusEragroslis poaeoides Morariu 43, as. Sisymbrielum sophiae Kreh 36, as. CynodontiAlricipletum talaricae Morariu 43, 59, as. Cynodon dactylon Rapaics 27, as. Unopordetum taurici (Borza 31 n.n) Morariu 57, as. Onopordetum acanlhii Br.-Bl. 26 el sousas. carduuetosum acanlhoides (Allorge 22) So6 64.
L'apparilon SUTC'S surfaccs elandues de la vegelation anthropophile reduit d'une
maniere apprecioblc lu surface agricole effeclive.

As Amarantho-Chenopodium albi (Morariu 43) Soo -17 (l-3), subas. ::11narnntl1etosum blitoldes Spiridon 70 {4-6) şi subas. amaranthetosurn crispi Ubrizsy 49 (7-1 O)
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Tabelul nr. 7

As. Onopordetum acanthii Br. - Bl. (23) 26. (1 - 3), subas. carrduuetosum acanthoides (Allarge 22)
Sto6 64 (4 - 7) şi facies ou Centaurea calcitrapa (8 - 9).
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CONTRIBUŢII LA FLORA ORNAMENTALA A PODIŞULUI
CASIMCEA ŞI POSIBILITAŢI DE VALORIFICARE A UNOR
SPECII SPONTANE.
CLEMENT HOREANU

Florile, arbuştii şi arborii ornamentali au încîntat pe om încă din
oele mai vechi timpuri, frumuseţea şi gingăşia lor l-a determinat să le
folosească la înfrumuseţarea mediului înconjurător.
S-a cercetat flora ierboasă şi lemnoasă ornamentală din aşezările
rurale din cadrul Podişului Casimcea şi anume : grădini, marginea şose
lelor, uliţelor, cimitire, spaţiile verzi de la şcoli, cămine culturale
I.A.S., S.M.A., etc.
Sumare date asupra condiţiilor naturale. Podi.5ul Casimcea ocupă o
mare parte din Dobrogea Centrală. Apare ca o formă de relief largă
(şisturi peneplenizate, începînd încă înaintea sliurianului) puţin fragmentat, cu martori de eroziune din cuvertura de calcare jurasice, formele
joase ş.i depresiunile fiind acoperite cu loess. Podişul Casimcea este brăzdat
de un interfluviu îngust, uniform, oare constituie şi cumpăna de ape a Dobrogei Centrale. Altitudinea maximă absolută I1JU depăşeşte 400 m. Principalele tipuri de soluri care se întîlnesc sînt : solul bălan, cernoziomul,
cernoziomul levigat, solul castaniu de pădure şi solul silvestru podzolit cenuşiu. Climatul destul de arid este caracterizat printr-o temperatură medie anuală de 10-11° C şi o medie de 400-450 mm precipitaţii anual
Vegetaţia este caracterizată prin predominarea pajiştilOir secundare xerofile iar în păduri predominarrea stejarului pufos, stejarului pedunculat, a cărpiniţei şi mojdreanului.
Enumerarea florei orruamentale se face separat, cea ierboasă de cea
lemnoasă, indioîndu-se localităţile unde a fost întîlnită.
ln cuprinsul aşezărilor din Podişul Casimcea au fost întîlnite 46
specii ierboase ornamentale şi 54 specii lemnoase.
Fam. Amaranthaceae : Amaranthus caudatus L. - moţul curcanului.
Rară la Topologu, Casimcea, Grădina, Tîrguşor.
Fam. Caryophyllaceae : Dianthus caryophyllus L. - garoafă. Rară
la Tîrguşor, Casimcea, Haidaru, Topologu.
Dianthus barbatus L. - garoafă. Rară la Tîrguşor, Grădina.
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Lychnis coronaria L. - flocoşică, barba împăratului. La Războieni,
Topologu, Corugea, Stinca. Specia se află mult răspînd.ită spontan, de
unde probabil s-a introdus în grădini.
Fam. Chenopodiaceae: Atriplex hortensis L. - lobodă. Cultivată mai
mult în scop alimentar are şi rol ornament.al prin frunzele sale colorate.
Frecventă.

Fam. Convolvulaceae : Pharbites purpurea L. Larn. - zorele, bună
la Topologu, Casimcea, Sarighiol, Beidaud.
Fom. Composeae : Artemisia absinthium L. - pelin, pelin alb.
Apare frecvent pe sub garduri, locuri virane şi ca exemplare izolate în
dimineaţă. Rară

grădini.

Artemisia annua L. - peliniţă, mătură turcească. Frecventă prin
maidane, uneori formează asociaţie în culturile de legume.
Calendula officinalis L. - filimine, gălbinei. Casimcea, Dulgeru,
Vulturu, Rahmanu, Topologu, Cheia , Ti~or, Casianu, Runcu, Neatîrnarea.
Callistephus chinensis Ness. - ruji de toamnă, ochiul boului. Intîlnită în toate 3.5CZările din pod~.
Chrysanthemum balsamita L. - calapăr. Răspindită prin grădini,
marginele uliţelor la Casimcea, Rahmanu, Runcu, Pantelimonu de Jos.
Chrysanthemum indicum L. - tufănică, crizantemă de toamnă. Răspindită pe întreg cuprinsul podişului.
Corcopsis tinctoria Nutt. - scinteuţe, lipscănoaie. Frecventă.
Cosmos bipinatus Cav. - fluturaşi. Frecventă.
Dalilia variabilis L. - ghergină, dălii. Răspîndită mult şi sub diferite forme horticole.
Gaillardia picta Don. - gailardie, steluţă. Tirguşor, Casimcea.
Helianthus annus L. - floarea soarelui. Apare izolat prin grădini.
Phlox drummondii Kook. - flox. Tîrguşor, Casimcea la l.A.S.
Rudbeckia laciniata L. - gălbinele. Tîrguşor, Casimcea, Topologu,
Beidaud, Vasile Alecsandri (Testemelu), Altin-Tepe.
Tagetes erecta L.
crăiţe, vizdoage. Răspîndită în toate satele
grădini,

podişului.

Tagetes patula L.

crăiţe,

vîzdoage. Apa.re

împreună

cu specia

precedentă.

Zinnia elegans Jacq. - cîrciumăreasă. Turcoaice. Frecventă.
Fani. Cruciferae : Cheiranthus cheiri L. - micşunele. Tirguşor,
Altin-Tepe, Topologu.
Hesperis matronalis L. - viorea de noapte, nopticoasă. Destul de
comună.

Fam. Euphorbiaceae : Euphorbia marginata Pursh. - florea miresei.
Casimcea, Rahmanu, Topologu, Beidaud, Stejaru.
Ricinus communis L. - ricin. Casimcea, Cheia, Rimnicu de Jos, Sarighiol, Pant.elimonu de Jos.
Fam. Gramineae : Phalaris arundinacea L. var. picta (L.) Nym. iarbă
albă. Casimcea pe marginea uliţelor, Haida!I"U, Stînoa, Grădina.
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Fam. lridaceae: Iris germanica L. - stînjenel. Frecvent prin gră
dini, marginea uliţelor, cimitire.
Fam. Labiateae: Ocimum basilicum, L. - Busuioc. Războieni, Vasile
Alecsandri, Luminiţa, Neatîmarea, Rîmnicu de Sus, Cheia·
Mentha piperita L. - mentă, mintă de grădină. Topologu, Haidaru,
Nistoreşti, Războieni, Sîmbăta Nouă.

Satureja hortensis L. - cimbru. Sporadic se intîlneşte în W1ele gră
dini la Cheia, Casimcea, Haidaru, Stînca, Dulgheru, Vulturu.
Fam. Leguminoaseae : Lathyrus odoratus L. - sîngele voinicului.
Apare pe lingă garduri la Neatîrnarea, Războieni, Haidaru.
Fam. Liliaceae: Hemerocalis fulva L. - crin galben. Haidaru, Hagiornc:r, Casimea, Grădina, Beidaud, Războieni.
Hosta plantaginea (Lam·) Ascher. - crin de toamnă. Topologu.
Hyacinthus orientalis L. - zambilă. Răspîndită.
Lilium candidum L. - crin. Topologu, Rahmanu, Grădina, Făgăraşu, Stînca, Sarighiol, Beidaud, Casimcea.
Narcisus poeticus L. - narcise. Mult cultivată.
Tulipa gesneriana L. - lalea. Casimea, Topologu, Rahmanu, Runcu.
Fam. Portulacaceae: Portulaca grandiflora Lindl. - iarbă grasă,
gheaţă. Casimcea, Tîrguşor, Beidaud, Grădina.
Fam· Solonaceae : Nicotiana affinis L. - regina nopţii, Cheia, Grădina,
Sarighiol, Beidaud, Neatîrnarea, Războieni, Topologu, Casimcea.
Petunia hybrida Vilm. - petunii· Casimcea, Rahmanu, Topologu,
Tîrguşor, Cheia, Palazu :Mic.
Fam. Ranunculaceae: Consolida ajacis (L). Schur. - nemţişori.
Răspîndită in toate satele.
Nigella damascena L. - negruşcă. Topologu, Casimcea, Runcu.
Paeonia officinalis L. bujor. Frecvent şi sub diverse forme horticole.
Paeonia peregrina :Mill. var. romanica (Brandza) A. Nyar. - bujor
de pădure. Hagiomer, Sîmbăta Nouă, Vasile Alecsandri. Mult răspîndit
prin păduri de unde s-a luat în gJ"ădini, merită a se extinde folosirea
ca specie ornamentală, înmulţindu-se uşor prin desfacerea tufelor.
Fam. Zygophyllaceae : Zygophyllum fabago L. Răspîndit spontan
pe malul loessoid al mării, la Constanţa, Letea, noi l-am întîlnit cultivat în curtea unui cetăţean de lingă Consiliul Popular Casimcea.
Plante lemnoase ornamentale.
Fam. Cupressaceae: Juniperus communis L. Vegetează bine, întâlnit la Casimcea I.A.S. şi S.M.A., Tîrigruşrnr la gară.
Thuja occidentalis L. Casimcea, Beidaud, Rahmanu, Tîrguşor.
Thuja orientalis L. Mai răspîndit ca specia precedentă şi anume :
Ttirguşor, A1tîn-Tepe, Topologu, Rahmanu, Stejaru, Casimcea, Grădina,
Cheia, Gura Dobrogii.
Fam. Aceiraceae: Acer campestre L. Topologu, Hagiomer, Războieni
(rest direct din pădurea de altă dată). Puţin pretenţios ar putea fi extins
uşor in condiţiile climatice ale podişului.
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Acer negundo L. Pe străzi la Tirguşor, Casimcea, Topologu, Rimnicu de Jos, Altîn - Tepe.
Acer platanoides L. Tirguşor de-a lungul şoselei, Rahmanu, Casimcea, Beidaud.
Acer pseudoplatanus L. Topologu.
Acer tataricum. L. Sîmbăta Nouă, Corugea, Războieni.
Fam. Anaca:rdiaceae: Cotinus coggygria Scop. Hagiomer, AltinTepe, Vmile Alecsandri (rest din vegetaţia pădurilor). mult răspin.dită
formează cu cărpiniţa vegetaţia lemn0&ă a colinelor.
Fam. Berberidaceae : Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Prin cimitire la Topologu, Casimcea, Sarighiol, spaţii verzi la Tirguşor.
Fam. Betulaceae: Carpinus betulus L. Hagiomer, Simbăta Nouă,
rest din pădure.
Fam. Bignoniaceae: Catalpa bignonioides Walt. Palazu Mic, Gura
Dobrogii, Ti~or, Topolog, pe rnMginea drumurilor. Nu rezistă bine,
în timpul verii se observă fenomenul de opărire al frunzelor. Gerurile
afectează virf ul lăstarilor care se usucă.
Fam. Bu:raceae : Buxu.s sempervirens L. Exemplare tinere la Tirguşor, la Topologu în curtea S.?\f.A.
Fam. Caprifoliaceae : Lonicera ta tanca L. Casimcea, Topologu,
Rahmanu, Tirgu.'?Qr.
Sambucus nigra L. Topolog, Războieni prin grădini.
Symphoricarpus albus Blakae. Casimcea, Topologu, Tirguşor.
Fam. Caelastracene : Evonymus europeanus. L. Tîrguşor.
Fam. Cornnceae: Cornus mas L. Războieni, Vasile Alecsandri.
Fam. Elaeagnaceae : Elaeagnus angustifolia L. T~or, Altîn-Tepe,
Runcu, Războieni, Pantelimonu de Jos. Mult răspindită în liziere şi plantaţii forestiere.
Fam. Fagaceae : Quercus pedunculiflora Koch. Stejaru, Topologu,
Vasile Alecsandri, Războieni, Neatîrnarea (rest din pădurile de altă
dată).

Fam. Leguminoaseae : Amorpha fruticosa. L. Tirguşor, Casian.
Caragana arborescens Lam. Tirguşor.
Colutea arborescens L. Casian, Tirguşor, lizere.
Gledistscha triacanthos L. Rimnicu de Jos, Sarighiol, Casimcea, Topologu.
Laburnum anagyroides Medik. Casimcea, Palazu Mic, Gura Dobrogii, Tirguşor.
Robinia pseudacacia L. Răspindit în toate looalităţile din podiş,
alcătuieşte plantaţii silvice şi liziere. Este cel mai răspin.dit şi dă o notă
particulară florei ornament.ale a localităţilor caracterizate de un climat
stepic.
Sophora japonica. L. Tirguşor şi in liziera de lingă linia C.F.R.
Fam. Moraceae: Ficus carica L. Cheia, Grădina, Tîrguşor.
Morus alba L. Sporadic apare in toate localităţile.
126

Fani. Oleaceae: Forsythia viridissima Lindl. Tîrguşor, Casimcea
la I.A.S. şi S.M.A.
Fraxinus excelsior L. Pe marginea şoselei de la M· Kogălniceanu
spre SarighioL
LigustTum vulgare L. Frecvent prin cimitire.
Syringa vulgaris L. Comună in toate localităţile şi prin cimitire.
Fam. Rosaceae: Crataegus monogyna Jacq. Apare prin cimitire la.
Neatîrnarea, Runcu, Haidaru, Sari.ghiol.
Padus mahaleb L. Bo:rk. Războieni, Vasile Alecsandri.
Prunus domestica L. Comun.
Prunus insititia Jusl. Apare sporadic prin sate, liziere.
Rosa canina L. Prin cimitire.
Rosa centifolia L. Casimcea, Topologu, Rahmanu, Tîrguşor.
Spirea japonica L. Tîrguşor.
Spirea vanhouttei Zabel. Casimcea, Tîrguşor, Rahmanu.
Fam. Salicaceae: Populus alba L. Casimcea, Călugăreni, Nistoreşti,
Pantelimonu de Jos.
Populus nigra L· Plantat prin sate şi de-a lungul şoselelor.
Populus tremula L. Casimcea, Topologu.
Salix alba L. Prin satele de pe lingă pîriul Topolog şi Casimcea.
Salix cinerea L. Topologu, Ba.şpunar.
Fam. Sapindaceae : Koelreuteria paniculata Laxm. Tîrguşor, Gura
Dobrogii, Palazu Mic.
Fam. Saxifragaceae : Philadelphus coronarius L. Casimcea, Grădi
na, Rîmnicul de Sus.
Fam. Simarubraceae : Ailanthus altissima Mill. Prezent in toate
satele, uneori folosit oa gard viu, creşte pe maidane, ripe.
Fam. Solonaceae : Lycium halimifolium Mill. Apare peste tot, folosită şi ca gard viu la Stînca, Haidaru, Topologu, Războieni.
Fam. Tamaricaceae : Tamarix ramosissima Ldb. Casimcea, Cheia,.
Tîrguşor.

„.'

Fam. Tiliaceae : Tilia cordata Mill· Başpunar, Topologu.
Tilia tomentosa Mnch. Topologu, Vasile Alecsandri, Casimcea. Rebine condiţiilor climatice şi ar putea fi mai mult folosit oa specie

zistă
ornamentală şi meliferă.

Fam. Ulmaceae : Ulmus foliacea Gilib. Casimcea, Beidaud, Neatîmarea, Sari.ghiol.
In gene:rial se observă pretutindeni grija locuitorilor de a cultiva
plante în funcţie de sezon, de etapele la oare înfloresc şi de coJoritul
lor, asigurlnd o înflorire continuă, de la începutul primăverii pînă la
sfîrşitul toamnei.
O sursă de îmbogăţire a florei ornamentale o poate constitui flora
spontană, noi vom indica o serie de specii a că.Tor v·aloare CY.rTI.amentală este cunoscută şi sînt destul de răspîndite in pajiştile şi pădurile
din ~· Avainrtajuil. folosirii acestor specii este daJt de ::tiaiptrul că se pot
înmulţi uşor (bulbi, rizomi, seminţe), sînt puţin pretenţioase la condiţiile
de climă şi sol.
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lncă din primele zile ale primăverii, uneori chiar la începutul lunii
februarie apar şi infloresc specii ca : Colchicum biebe.rateinii Rouy
(brănduşă), Galanthus plicatus Bieb in zona păduroasă a podişului, Galanthus graecus Orph. in partea de SE a podişului (ghiocei), Scilla
bifolia L. (viorele), Corydalis sp. (brebenei), Crocus variegatus Hoppe
et Homsch., C. chrysanthus Herb. (brânduşe). Pot împodobi grădinile,
se imnulţesc uşor prin bulbi sau rizomi.
Seria se continuă cu Pulsatilla montana (Hoppe) Reich-, Adonis
vernalis L., Iris pumila, L. Anenwne silvestris, L. Alyssum saxatile L.,
Paeonia tenuifolia L., Dianthus nardiformis Janka.. D. pseudarmeria Bieb.,
Gypsophylla glomerata Pal.las, Silene longiflora Ehrh., Sempervivum ruthehcn icmn (Roch.) Schnittsp, Linum hirsutum L., Haplophullum ciliatum Griseb., Phlomis tuberosa L., Ph. pungenes Willd., Salvia aethiopis L., Satureja
coerulea Jka., Stachys angustifolia Bieb, Teucrium palium L., Knautia
maccdonica Griseb., Campanula romanica Săvul., Achillea clypeolata
Sibth. et Sm., A. coarctata Poir., A. leptophylla Bieb., A. kitaibeliana
Soo, Centaurea napulifera Rochel, C. orientalis L., Dronicum hungaricll 111 (Sadl.) Rcich., Echirwps ruthenicus (Fisch.) Bieb., Helichrysum arenariwn (L.) Moench., /nula ensifolia L., /. germanica L., I. hirta L.,
I. oculus-christi L., Jurinea mollis (Torn). Reich., Aster villosus (L.) Sch.Bip., A. lirwsyris (L) Bernh., Chrysanthemum corymbosum L., Ch. millefolium (L.) Aith., Tragopogon dubius Scop., T. orientalis L., Asparagus
verticillatus L., Veratrum nigrum L-, Himanthoglosum hircinum (L).
Spreng., etc.
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MILIŢIU I„ Horticultură I. Edit. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1967.
NEGULESCU E„ SAVULESCU AL„ Dendrologie. Edit. agrosilvică. Bucureşti, 1962.
!?RODAN I., Conspectul folrei Dobrogei. I-III. Bui. Acad. lnalte stud. agron. Cluj.
1934-Y, 1935 - VI, 1938 - VII.
Flora R.P.R. voi. I-X. Edit. Academiei, Bucureşti 1952-1965.
Flora R.S.R. voi. XI. Edit. Academiei, Bucureşti, 1966.

Re sume
Dans ce lravail, l'auteur presente un r.ombre de 46 especes herbeuses ornamenlales (appartenant aux 16 families et 46 genres) et 54 especes ligneuses (appartanent aux 24 familles et45 geners) rencontrees sur la Plateau Casimcea.
L'auteur recomande un nombre de 47 especes de la flore spontanee, pouvant
etre utilisees â l'enrichessement de la flore ornamentale.
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ICHNEUMONIDAE (Hymenoptera) DIN DELTA DUNARll
(Grindul Caraorman)
MIHAI I. CONST ANTINEANU

Lucrarea de fată este a doua elaborată asupra Ichneumonidelor din
Dt.•lta Dunării (Prima lucrare asupra faunei ichneumonologice din Delta
1),.mării a apărut în l\fonografia, intitulată : ,,L' Entomofaune de l'îlc ele
Letea (Delta du Danube)" (23).
Pentru insula Caraorman am avut la dispoziţie un material de aproximativ 980 exemplare de Ichneumonide. Din acest material peste 700
exemplare au fost colectate de către autor în iunie 1967. Restul materialului a fost colectat de către X. Palade-Scobiola, Şt, Negru, I. Drăghi1 a,
:\f. Weinberg, A. Pârvulescu, şi A. Roşca - material, care mi-a fost pus
la dispoziţie pentru studiu de către Conducerea Muzeului de Istorie
Naturală ,,Gr. Antipal.4 din Bucureşti. Pentru acest lucru adresez şi
pe această cale mulţumirile mele Conducerii Muzeului sus menţionat.
Pentru gazdele Ichneumonidelor am utilizat mai cu seamă lucră
rile lui G. Loonardi (35), W. R. Thompson (42), M. I. Constaintineanu şi Pisică C. (20), etc. Pentru răspindirea geografică generală
a lchneumonidelor - lucrările lui O. Schmiedeknecht (39, 40), N. F. Meyer (36), iar pentru răspindirea geografică în R.S. România - lucră
rile lui A. Kiss (31, 32, 33, 34,) A. Mocsary (37), 1\1. I. Constantim:anu, publi.oate singur (2-13) sau în colaborare cu elevii săi (14-29),
J. Sedivy (41), etc.
Pre seu rtări.

R.g. ~ răs.pîndire geografică ; Fr. sau fr. = frecv,enţă. La ooologie am indicat gazdele numai la speciile mono- şi oligofage - considerînd specii polifage a.celea la oare se cunosc mai mult de 5 gazde.
La răspîndirea Ichneumonidelor în R.S. România am considerat frecvente acele specii, care aiu fost citate anterior în mai mult de 5 judeţe.
Fam. Ichneumonidae Hal.: A. Secţia Pimploidae D.T.
Subfam. EPIALTINAE
Trib. E·phialtini Oushnmn and Rohwer.
1. Coccygomimus instigator F. (Pimpla instigator F.). - Fr. pă
durea Caraorman, ca şi în restul ţării. Specie poli:Eagă.
2. C. instigator F. f. intermedia Holmgr. 10, Caraorman, 15.
VI.1967. Formă rară, cunoscută numai din Suedia. In R.S.R. : jud. Maramureş, Braşov şi Mureş. Gazde necunoscute.
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3. C. illecebra tor ill. ld', pădurea Caraorman, 16. V1. 1967 . Spe.cie clin Sudul Europei. Comună în restul ţării .
4. . ae thiop Curt. (Pimpla aterrima Grav .). - ) Of-şi l j", Caraorman, 16. V1. ş i 16.\ III.1 967. pecie f ar rar ă în toa tă Europa ş i în
R om ânia (23)
azde: Papilio machaon L., Laelia coenosa Hb., Porthetria dispar L., Jalacosoma neust ria testac a 1otsch.
5.
nt mp!at r
1011. (Fim.pia turionell ae auct. non L.).
Fr. în insula Caraorman, ca ş i în r s ul . vrii . pecie polifagă .
6. - - f. ni rit uli · nova f. Ho o ipul 0 , pădur a Caraorman, 16
I.1967 . Para ipii
co lectaţi impr u n ă cu holo ipuJ la a cee a ş i
da şi în ac laşi Joc I g. li hai I. Cor.stantin anu (în col cţi a M.I. Con st.an ineanu). Lungimea corpului la ac astă formă măsoară 5-7 mm.
T egulel
in n gr p cînd la forma tipi că I sint galb n -alb icioa .
7.
f. rufiti ia
lor!. l ~ , pădur a Caraorman
16. 1.1967.
Formă rară în
oa ă · uropa ş i în R om "ni a, und a fos citată anterio r
numai din jud. Br a. 0 \ ' s ·biu şi ~laramur ş.
8.
puriu Grav. Fr. in in ula
araorman ca şi în res ul ţări i .
9 - - - f. turi n li id
Aub. - Fr. în insula Caraorman · 109
3 , Jeg. I.I. Constantin anu, 11-17.\ 1.1 67 ; restul d 7
O'
col c aţi d • ·. Pal a d -Scobiola (55
) ; . Roşca (3 "' 0 ) ;
inb rg (8
) · A. P op seu-Gorj (1
), Sf. Gheorghe, 25.X.
1t.
' ru (6 u S ) ·
Pirvulescu (1
L Caraorman, 1.V1II.
1968) ; I. Drăghia (3
) ; A.
Carastate (2 o ). R.g . :
Fra nţa. Formă nouă pentru fauna R mânie i. La unul din
x em plare pi cioarele III au anomali (fig. 1).
1O. - f . niloticu Schm. 1
, pădurea Caraorman, 16.
A
VI.1967, leg. M.I. Const.antineanu . R.g. : Republica Arabă Unită, Italia. Fo rmă nouă pentru
fauna Rom ân iei.
11. - f. rufoannulus nova
f. - Holot1puJ
, păd ur a
Caraormain, 16.Vl. 1967, leg. M.
I. Const.antineanu (în colecţia
M .I. Constantineanu). Lungimea
c rpului. = 5,5 mm. Aoeastă
fo rm ă p rezintă cite un in el roşu pe tibiile p osterioare. Se as eamana ou f. turionelloides,
dar la aceasit.a din urmă ineiu l
Fig. 1.
P icioa r ele posterioa re
(A=stlni:t
şi
B = drept) de Coccygomomus s puriu s Grav . r.
de pe tibiile p osterioar e este
turlon ell oldes Aub .
.d eformate (cazuri
de
alb cu rat la mijloc.
anomalie) . (Ori gina !) .
V

1

J32

12. - - - - f. nigritegulis nova f. - Holotipul o , pădurea Caraorman, 16.VI.1967, leg. M. I. Constantineanu (în colecţia 1\1. I. Constantineanu) Paratipii 63«3', pădurea Caraorman, 13- 16.VI.1967. Lungimea
corpului= 5-7,5 mm. La această formă tegulele sînt negre.
13. - - - f . rufitibiis nova f. Holotipul .) , pădurea Caraorman,
16.VI.1967, leg. M. I. Constantineanu (în colecţia l\Ll. Constantineanu).
Corpul la această formă măsoară 6,5 mm lungime. Tibiile posterioare
sînt roşii, prevăzute cu cite un inel gălbiu.
14. C. arrticus Zett. 6 Q Q , pădurea Caraorman, 1~-16.VI.Hl67;
1 Q , 10.V.1967. Specie frec\'entă în restul ţării. Specie polifagă.
15. ltoplectis viduata (Grav.) (Pi111pla oralis Thoms.). 2 Q Q şi
1
pădurea Caraorman, 16.VI.1967. R.g.: Europa Centrală, Uniunea Sovietică, America de Nord. In R.S.R. a fost citată anterior din
trei localităţi dar sub 3 nume diferite (23).
16. It melanocephala (Grav.) (Pimpla melanocephala Grav„ Pimpla ephippium Brulle) 2 ~Q pădurea Caraorman, 12 şi 13 . VI 1967 ; 3 Q~
Crişan, 14 şi 20 VII 1970. Specie mediteraneană, rară citată sub numele
de Pimpla melanocephala de către Mas~iry (;J7) la Mehadia şi de M. I.
Constantineanu şi col!. (19) sub numele de Scambus melanocephala la
Valea lui David - jud. Iaşi; iar în 1968 Mihai şi Raoul Constantineanu
o citează sub numele corect de ltoplectis melanoaphal 1. din pădurea Letea
(Delta Dunării).
17. It. maculator F. (= Pimpla maculator F.). - 2 Q~ şi 1
pădurea Caraorman, 12.V.; 12 şi 16.VI.1967. Specie fr. în România. Specie

o,

o ,

polifagă.

18. It. alternans (Grav.). 1 0 , Crişan, 18.VIII.1967 ; 1 Q •
Caraorman, 5.Vll.1968. Fr. în România. Specie polifagă.
19. - - - f. ruficoxis Ulbr. - 3 ~~ , Caraorm:m, 16 şi 17.VI.
şi 16.Vlll.1967. R.g. : Europa. Specie rară în România, unde a fost citată numai din jud. Constanţa (16) şi Braşov. Gazde: Hyponomeuta
padella L. (7).
Trib. Scambini Constantineanu et Ciochia, 1967.

oo ,

20. Tromatobia variabilis Holmgr. 5
Caraorman, 15 şi
l 7.VI.1967; 11 şi 14.VIII.1968; 2d'o, Crişan, l 7.Vlll.1967 şi 22.VII
1969. Aceasta f'ste o specie holarctică, dar este rară în fauna României. Gazde : Araneus cornutus Clerck.
21. - - - f. ruficoxis nova f. Holotipul Q , Caraorman, 16.VI.
l 967, leg. M.l. Constantineanu (în colecţia M.I. Constantineanu). La această formă toate coxele sînt roşii, pe cind Ia form::l tipică acestea
sînt negricioase. Apoi marginea posterioară a primului segment abdominal, segmentele 2-5 în întregime şi baza segmentului 6 sînt roşii.
Segmentele 2-5 au marginea posterioară neagră pe o porţiune îngustă. Pe cînd la forma tipică abdomenul este negru, cu segmentele
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2-4

roşii,

acestea cu marginea

posterioară

neagră

pe o

porţiune

în-

gustă.

22. Tr. eoneors Kriechb. f. nigrifacies nova f. - Holotipul ~ ,
Caraorman, 6.VI.1967, leg . .M.I. Constantineanu (în colecţia M.I. Con5tantineanu). Această formă are faţa neagră în întregime ; pe cind la
forma tipică marginile interne ale feţii sint galbene. Apoi scutelul şi
postscutelul sînt negre în întregime - fără desene galbene ca la forma tipică. Ei ii lipsesc de asemenea, liniile galbene de dinaintea şi de
sub baza aripilor anterioare, pe cînd la forma tipică aceste linii galbene sînt distincte.
23. Endromopoda arundinator F. - 1 ~ , colectată de pe frunze
de Phragmites communis L. de lingă o mlaştină în pădurea Caraorman, 15.VI.1967. Specie relativ mult răspîndită în fauna României, dar
ea se întîlneşte totdeauna numai în exemplare izolate. Este o specie
l iolarctică.
24. E. detrita Holmgr. - 1 Q , Caraorman, 6.X.1968. Este frecventă în fauna Românjei. Spede polifagă.
25. Seambus epeirae Bign. - 1 ~ , Caraorman, 16.Vl.1967, leg.
1\1.1. Constantineauu. R.g. : Anglia. Gazde: Epeira cornuta. Specie nouă
pentru fauna României.
26. Se. triangularis Verb. 1 Q , pădurea Caraorman, 13.VI.
1967, leg. M.I. Constantineanu. R.g. : R.F. Germania, Uniunea Sovietică. Gazde : Oberea linearis L., Rhyacionia buoliana Schiff. Specie
nouă pentru fauna României.
27. Se. bre\'icornis Grav. 1 2 , Caraorman, 8.X.1968. Este o specie frecventă în fauna RnmâniL·i. - Specie polifagă.
28. Se. sagax Htg. - 1 0 , Caraonnan, 15.VIII.1967. Fr. în fauna
Homâniei. Specie polifagă.
29. Zaglyptus varipes Grav. f. rufithorax Hab. -- 1 ~ şi 1
Caraorman, 13 şi 16.VI.1967, leg. l\l. I. Constantineanu. R.g. : R. F. Germania. In R.S.R. : Babadag, citată ca Polysphineta varipes Grav. var.
r ufithorax Hab. (15).
30.
subsp. albitegulis Const. et Cio. 1 si , Caraorman,
13.VI.1967, leg. M.I. Constantineanu. Subspecie cunoscută anterior în
România de pe malul Oltului, în apropiere de satul Araci, jud. Covasna.
31. Z. moldavieus Const. 1 ~ , Caraorman, 13.Vl.1967. Specie
cunoscută anterior in România din jud. Botoşani şi Suceava (2, 18).
Trib. Delome,ristini Const. et coll. 1960
32. Hybomischos septemcinetorius Thunb. 1 ~ , Caraorman
H>.Vl.1967. Specie palearctică. Fr. în fauna României. Specie polifagă (21).
Trib. Polysphinctini Cushm. and Rohw. 1920
33. Polysphineta drewseni Holmgr. 1 ~ , Crişan, 10.VI.1967, leg.
M.I. Constantineanu. R.g. : Europa Centrală. Gazde necunosC'Ute. In
R.S.R. a fost citată anterior numai de la Babadag.

o,
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34. Zabrachypus moldavicus Const. et Const. nova sp. 1
6 6 , Caraorman, 13 şi 16.VI.1967, leg. M.I. Constantineanu ( lotipul
6 şi paratiipul 6 în colecţia M.I. Constantineanu). In 1969
în lucrarea : ,Jchneurnonides nouveaux dans la faune d la Roumanie' (24) noi am stabilirt subspecia Zabrachypus gregari moldavicus,
bazîndu-n numai pe descoperire a fem elei. Acum pe lîngă f m lă noi
am descoperit şi două exemplare masoule, oare prezintă, de asem n a,
caractere deosebitoare faţă de Zabrachypus gregari S d .
, d aceea ridicăm subspecia la rangul de specie.
~ l.c. =
4,5-6 mm ; l.o. = 1-1 ,25 mm ; 1. ar.a. =-= 4-4,25
mm. 66 1.c. = 4-5 mm ; l.ar.a. = 3,25-3,75 mm.
6 . Oapul esrte neted şi lucios, îngustat înaipoia och ilor. V rtextul .prez intă o depresi'llil1e irnairntea coastei oodpirtale, car este proieminentă. Epistoma este proi,e min e ntă. Ochii sînt uşor scobiţi în vecinătatea bazei antenelor, prevă zuţi cu peri evi den ţi. Clipeul
ste distinct diferenţiat de faţă , prevăzut cu o depr siune apiicală şi cu marginea anterioară puţin ridiicată în sus. Mandibule! sînt pre vă z ute cu
cîte 2 dinţi egali. Flagelul anten lor este format din 23 a.rrticul .
P.rotor,acele este neted şi lucios, fără co.aste în partea poster i oară
(spre deosebire de Zabrachypus gregari). Epomiile sînt evid ente, dar
nu se înt ind pînă în partea superioară. Mezonotul este prevăzut cu
puncte fine. Notaulii sînt ev id enţi , adînci şi lungi, ei s unesc în partea pos te1iaară. Mezopl urel sînt neted şi lucioase. S gm ntul intermediar e te zbir.cit, nu pr zintă cîmp uri. Numai aria pcţiolară este distinJctă,
r eliativ
netedă
şi
lucioasă.
Ne!"Vulus este p ostfurical (spre deosebire de Zabrachypus gregori,
Uil1Jde este .iJnitJe.rsrt.iiţial, Nerve1lus este rupt puţim deias UJPra
jumătăţii, cu discoidella destul
de ev~d€!11ltă. Onlliohlliul es:te puţin
mai scurt decît metatarsul. Abdomenul este lucios, prevă z ut
cu punote des,e şi r elativ fine.
Segmentele abdominale 1-6 prez intă impresiuni (şanţuri) transvePsale mai mult sau roiai puţin
evidente .Valvele genHJale externe (fo!'cepsul) depăşe sc foarte
Fig. 2. -· Tarsul poste rior stîng de Zapuţin vîrful abdomenului.
Febrachypus moldavicus. Const. et Const.
m ela, se recunoaşte imediat prin
; B{ ), văzut pe partea latec onformaţia tJa(J."selor (fig. 2) .
rală (Original) .
Culoa!'e.a fundaimenitală a corpuJrui esbe neagră. Pa1pii şi tegu1

A

B
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le.le sînt albe, iar mandibulele sînt brune-galbene. Antenele sînt brune, cu partea ventrală roşietică. Picioarele sînt roşii, cu coxele anterioare şi toate trochanterele galbene-albicioase. Tibiile şi tarsele posterioare sînt negre, cu baza tarselor ş.i cite un inel lat înspre baza
tibiilor albe. Tibiile şi tarsele anterioare şi mijlocii sînt albe pe partea anterioară.
Zabrachypus moldavicus se aseamănă cu Zabrachypus gregori,
de care se deosebeşte prin lipsa coastelor longitudinale de pe protorace, şi, care se întind la Zabrachypus gregori pînă la calozităţile humerale, prin nervellus rupt puţin deasupra jumătăţii, pe cind la Zabrachypus gregoi nervellus este rupt sub jumătatea sa, etc. - Alotipul
şi paratipii
Q şi 0 se găsesc în colecţia f\U. Constantine-anu.
e. Trib. Pim.plini Ashm. 1894
:l5. Exeristes roborator F. 8 QQ
şi 1
0 , pădurea Caraorman,
13 şi 16.Vl.196i ; 21-26.IX.1967 şi 8.X.1968. Fr. în fauna României.

o

Specie polifagă.
36.
f. rugulosus nova f. 3
Q Q şi 2 0 0 , pădurea
Caraorman, 12 şi 16.VI.1967, leg. M.I. Constantineanu (în colecţia M.I.
Constantineanu); 14 2 ~ si 3 0 0 , Caraorman, 21-26.IX.1967 şi
24.IX. ; 6 şi 9.X.1968, leg. X. Scobiola-Palade.
(Paratipii
~ 2 şi

o

J in colecţia Muzeului de Ist.orie Naturală „Gr. Antipa" din
Bucureşti). La această formă segmentul intermediar este zbîrcit peste
tot împreună cu locul ocupat de aria supramediană, pe cind la forma
tipică suprafaţa ocupată de aria supramediană este netedă şi lucioasă.

o

oo

Holotipul 2
şi
alotipul
precum şi paratipii 2 ~
şi
în colecţia Mihai I. Constantineanu.
f. Trib. Rhyssini Oushm. and Rohw. 1920
37. Pseudorhyssa alpestris Holmgr. 1 2 , Caraorman, 27.IX.1967.
Specie rară in Europa şi in fauna României, unde a fost citată anterior din jud. Suceava, Braşov, Harghita şi Caraş-Severin. Gazde:
Xiphydria sp. (22).
g. Trib. Glyptini Cushm. and Rohw. I ~l'!O
38. Conoblasta fronticornis Grav. 1 2 , Caraorman, 13.Vl.1967.
Fr. în fauna României. Gazde necunoscute.
39. C. monoceros Grav. 1 2 , Caraorman, 13.Vl.1967 ; 1 2 ,
Crişan, 18.V.1968. R. g. : Nordul şi Centrul Europei. ln R.S.R. : jud.
Iaşi (19) şi Sibiu. Gazde necunoscute.
40. Apophua bipunctoria Thunb. ( = Glypta flarolineata Grav.).
C2 şi 4 .~
pădurea Caraorman, 13 şi 16.VI.1967; 11 şi 12.VIII.
1967. Fr. în fauna României. Specie polifagă.
41. A. evanescens Ratzeb. 2
13.VI. şi 11.VIIl.1967. Fr.
în România.
42. Glypta cubitoria Thunb. ( = Glypta cicatricosa Ratzeb.). 8 2 ~
şi 3
0 O' , Ca.raorman, 12 şi 13.VI. şi 11.VIII.1967; 6 şi 8.X.1968.
Fr. in faUJna României. Gazde : Tortri3: viridana L.
43. Gl. scutellaris Thoms. 2 ~ ~ , pădurea Caraorman, 16.VI.
1967, leg. M.I. Constantineanu. R.g. : Suedia, Uniunea Sovietică. Gazde

o ,

oo ,
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necunoscute. Specie nouă pentru fauna României.
44. Gl. breviventris Thoms. 1 0 , pădurea Caraorman, 16.VI.
l 967. R.g. : Nordul Europei şi Asiei. ln R.S.R. : Valea Siriniei (jud.
Caraş-Severin). Gazde necunoscute.
45. Gl. pedata Desv. 2 9- ~ , Caraorman, 13.VI.1967. R. g. :
Nordul şi Centrul Europei. ln R.S.R. : jud. Maramureş şi Mehedinţi.
Gazde: Phalonia alismana Rag., Sphaeroeca ocellana D.&S., Conchylis udana Gn., Epiblema tripunctana (S. V.) F., Pamene splcndidulana Gn.
46. Gl. rufata Bridgm. Fr. la Caraorman, ~ ~
şi
J J 15 şi
17.VI.1967. Specie rară, cunoscută numai din Anglia, dar fr. în fauna
României. Gazde: Homoesoma ninibella Zell., Phalonia manniana Fisch„
Conchylis notulana Zell.
47. - - - f. thoracalis nova f. Holotypus 0 , Caraorman, 15.VI.
1967, leg. M.I. Constantineanu (în colecţia M.I. Constantineanu). La această formă segmentul intermediar este roşu, cu excepţia jumătăţii
bazale a părţii dorsale, care este neagră. Picioarele sînt roşii în întregime. Numai onichiile posterioare sînt brunii la vîrf. Celelalte caractere sînt aceleaşi ca şi la forma tipică.
2. Subfam. Acaenitinae D.T. 1901.
Trib. Acaenitini Ashmead, 1894.
48. Phaenolobus terebrator Scop. ( = Phaenolobus ara tor
Rossi)
Td', pădurea Caraorman, 13.VI.1967. Specie răspîndită aproape in
toată Europa, fr, în fauna României.
Gazde: Synantedon (Conopia,
Sesia) formicaeformis Esp., Oberia linearis L.
3. Subfam. Lissonotinae D.T., 1901.
Trib. Lissonotini Ashm. 1894
49. Syzeuctus luniger Brauns. 1 d' , oădurea Caraorman, 16.VI.
1967. Specie de Europa sudică, care se întinde în Nord pînă în Anglia.
Jn R.S.R. : Se cunoaşte numai din Dobrogea (jud. Constanţa şi Tulcea.
Gazde necunoscute.
50. - - - f. braunsi Szepl. 1 ~ şi 1 0 , pădurea Garaorman, 13.VI.1967, leg. M. I. Constantineanu. R.g. : R.P. Ungaria. Gazde·
necunoscute. În R.S.R. : Techirghiol (jud. Constanţa).
51. Lampronota ( = Meniscus) setosa Fourcr. 1 ~ , pădurea Caraorman, 16.VI.1967., leg. M.I. Constantineanu. R.g.: Nordul şi Centrul Europei. ln R.S.R. : a fost citată anterior numai de la Oradea,
jud. Bihor de A. Mocsary (37). Gazde : Aegeria apiformis CI., Conopia
myopaeformis Borteh ; Cossus cossus L. şi Sphaecia crabroniformis
Lew.
4. Subfam. Collyriinae Tow. 1951
Trib. Collyriini Cushm. 1924
13T

52. Collyria oxator
ill.
(=Pachym.erus calcitrator G rav., P.
pwzcticeps Thoms. 1 Q , Caraorman, 12 . . 1967. Fr. în fauna Români ei .

5. Subfam. Banchinae D.T. , 1901

Trib. Exetastini Clement, 1938.
53. · x ta t
adp r
oriu Thunb. ( = Exetastes
E. gultif >r Thoms .). Specie fr. la Caraonna.n
ca ş i
ni i.
54. - - - f. ni rita r i Cons1. şi Pis. F o 1mă
In R.S.R. a fost citată anterior din jud. Neamţ, Ia.şi,
B. .·

guttatorius Grav .,
în fauna

Româ-

fr. la Caraonnan .

Tulcea

şi Braşov .

cţia

Tryplun i cla' D.T., 1 01
G. Su fam. Tryphoniri.ae Cress . 1887 (part.im).

Trib. Tryphonini

!im ad 18 94
nul P r bla
· novu m g nus .

oasta dintr pra<.•pectus şi peclu
foarte pro emin e ntă, car
lips 5 ' Ja mijloc; t iminindu -s acolo în rîte o proiemi.nenţă sub forma un or tub ·rcule sau C-('arne (fig. 3). !\leso ulcus este larg, adîn c , u
urme de coaste transv rsale pe
fund. lipeuJ es1te dif renţiat de
faţă pr:int.T~Wl şanţ foarte îngus t
şi puţin adînc.
roplţele Larteq- bazale ale clipeului sînt r elaii \'
mici, de aceeruşi cuiloare ca .şi
clipeul şi faţa. Noitaiulii lipsesc.
Ar :La este 1 lia li v ma 1e . scuiit
pectic lată.
Nervellus
este
rupt mult d asupra jumătăţii .
Parabla.stus n . gC'n. se aseamănă c u genrul J\!onobla.stus d
care se deos beşte uş r prin abdom nul peţiolat, lipsa notlaulilor nervellus aiup t mult d asupra jumătăţii, etc. Genotypus : Parabla.stus bituberculatus sp. nov .
55. Parablastus bituberculatu.s
novia sp. Holooilpul ~ , pă
Fig . 3. Part ea anterioarll a mezo torace lui
dure.a Cara.ormam, 16.VI.1967,
de Parablastu s bitubercu la tus nov. sp. ~ ,
de senat dupll înd e p ll rt a rea
pr otorace lu i
leg. M .I . Consta.ntineanu (în copentru a se putea ved ea ce le 2 tubercul
l c ţia M.I. Constlanrtineanu). ~
a le coastei, ca re delimit eaz pr ae pectus de
I.JuITTgimea
owpuihili.
6
pec tus (Original).
mm ; 1. o.
0,5 mm ;
J .ar.a. = 5 mm. Corpul este acoperit cu perişori d e.ş i , u.niform răs 
pîndiţi. Capul este transversal, puţin mai lat decît toraicele, neîngustat
îniapwa ochilor, prevăzut cu 1pulI1!Cbe diiine. Verlbexrul •este pwţin. lăsat
în jos in paJrtea p osterioară, di fe renţiat d e occiput prin carena occipi -
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tală

evidentă.

Fruntea este

puţin

lucioasă,

prevâzută

cu o carl'n;1 mL'-

dio-lcngitudinală destul de
pronunţată. Faţa Este plană, cu
cpistoma
foarte puţin proeminentă sub baza antenelor. ClipL'Ul LSte pl~m. fnark
puţin diferenţiat de faţă printr-un şanţ foarte îngust şi puţin adinc,
cu marginea anterioară rotunjită. Mandibulele sînt nonnak', prL·\·ă1.ute
cu cite 2 dinţi egali. Obrajii sînt lungi aproximativ cit baza mandibulelor. Antenele sînt lungi cit corpul, puţin ascuţite la \'îrf. Scapul
Este cilindric, subţiat puţin înspre bază. Flagelul anlenelor L·ste for-

mat din 44 articule.
Toracele este aproximativ atît dL' lung cit înalt, prcvO:i1.ut cu
pUJncte fine. Epomdile sînt puternice, proie;nint-."nte, oaire se întind în
sus pînă aproape de mezonot. Notaulii lipsesc. Scutelul esle aproapL·
pLan, mărgi1niit pe liatucri pînă dincolo de jumătatea sa ou eoa.-.te foarte
fine. Mezopleurele sînt fin punctate, lucioase, cu speculum mic, 1wted şi lucios. Segmentul intermediar este areolat, eu ecstula 1we\·identă. Aria supramediană este aproximativ atît de lungă cit lată, dLschisă posterior. Coastele medio-longitudinale
şi cele latero-postL'rioan..'
sînt distincte. Picioarele sînt mai mult sau mai puţin zvelte, cu t...:irst•le
puţin mai lungi deoît tibiile. Ghi1arele sînt simple, prevăzuite numaii cu
dte rnn şk de peri sub formă de pieptene. AiieoLa oote destul de mare, scurt
pedunculată. Nervura bazală este foarte oblică. Există numai un indice de fractură a nervurii discocubitale. Nervulus este oblic, foartt:
puţin pcstfurcal, aproape interstiţial. NerveLlus este rupt deasupra jumătăţii. Abdomenul este fusiform, peţiolat. Ovipozitorul este scurt,
dar depăşeşte evident vîrful abdomenului.
Culoarea fundamentală a corpului este neagră, cu palpii, mandibuJele af1ară de diinţi, cl~pell.Ll, fiaţa, obrajii, 2 pet(:' pe laturile vertexului, partea anterioară a protoracelui, subalarum, 2 pete în partea
posterioară a segmentului intermediar, tegulull'le (rădăcina aripilor),
roxele anterioare şi parţial trochanterele sînt galbene. Picio~rele anterioare şi mijlocii sînt roşietice, cu baza negricioasă. Abdomenul este
roşu-gălbui în întregime.
Masculul necunoscut.
,7. Suibfam. Thynwridinae Const. 1961

Genul Neliopisthus Thomson, 1883.
56. Neliopisthus elegans Ruthe. 2
Q 2 şi 2
0 '5 , nădurea
Caraorman, 12 şi 13.VI.1967, leg. M.I. Constar.tineanu. R.g. : Suedia,
R.D. Germania, China, Japonia. Gazde: Gelechia mulinella Zell., Pteronidea ribesii Scop. Gen şi specie noi pentru fauna României (fig. 4).
8. Subfom. Latibulinae Const. (=Crypturinae, Endurmae Const.~.
57. Latibulus argiolus Hossi. 2 ~ ~ , pădurea Caracrm3."', 13 şi
1 ~ , Crişan, l 7.VIII.1967. Specie rară în toată Europa

J 6.VI.1967,
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ca
el
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Fiq . 4 O poid n ă l n int ri orul pădurii Car ao r man, u nd
au foq co l ec l ale l chn 11 moniclu1•
printr
ca r
mcsi cu
<'am
' liopi thus
I g n Ru lhe
(Pholo :
A.
i rlin ~J).

l O.

şi

în fauna României Gaz: Polystes ninipha Christ ( Po-

listes opinabilis Kohl), P . biglumis L., P. gallicus L.
9. Subfam. Scolobalinae Tov.
1951 (partim) .
Trib. Perilissini T ow. 1965
58 . P rili u oxalis Thoms.
1 S , pădurea Caraonnan, 12 .
VI.19 7. Specie foarle rară, cuno cu ă nu mai din Suedia. In
. . R. : jud. faramureş, M hedinţi, Car~- ev rin. Gazde necunoscu .

ubfam. 111 soleiinae Tow. 1951 (partim).

Trib . .\! snle iini T ow. I ~IG5 {partim)
59. r
I iu m la nuru nova p. Holotipul ~ , pădurea Cararm an, 11.\'I.19 7, 1 g. J\f.I. Cons an in anu (în colecţia 1.I. Constantin anu ).
~. Lungim a corpului =
5 mm ; I.ar.a. = 4 mm. Ovipozitorul s e scur , dar depăşeşt · vid nt virful abdomenului.
~. Capul
ste trans\ rsal neîngustat înapoia ochilor. Timplesint pu .in umfla , n t d şi lucioase. Fruntea st fin punctată
şi alutace . Faţa
te trans ersală, cor iacee, cu e pistoma puţin proiemin ' ntă .
lip ul st difer nţiat d faţă printr-un şanţ puţin adînc.
Gropi ţ le lat ro-ba zal
ale clipeului sin mici, puţin adinci. Mandibu1 le pr zinUi dint l inferior pu in mai lun g decit cel superior. Obrajii sînt mai scurţi decit baza mandibulelor.
Antenele sînt filiforme,
puţin ascuţite la virf. Flag Iii sint formaţ i din cite 27 articul .
T orac le st pr vă z ut cu puncte rare, puţin luci os. Notaulii sînt
distincţi. Scut lul c.st
puţin corw x. nemărginit cu coaste pe laturi.
Tezopleurel sînt zbi r ci , dar Jucioas . Epicn miile sînt slabe, dar se
r idică în sus pină aproap
d subalarum. egmentul int rmediar ste
zbîrcit, cu ariile incompl ete. Picioar le sînt d li cate. Ghiarele sînt simple. ervulus este interstiţial. Nervellus ste rupt aproximativ la jumătat a sa. \bd omenu l ste alungit, oval, p eţ iolat. Primul segment ab-domin.al st€ aproap de 2 ori mai lung d cit lat în partea sa posterioară, prevăzut cu car ne longitud inale înspre bază.
Culoarea fundamentală a corpului este roş i e deschis, cu capu l
afară de clipeu, mandibule! , palpii şi segmentele abdominale 5-7
negr . T eaca o ipozitorului este de asemenea neagră.
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Mesoleius melanurus nova sp. se
dus Thoms, de care se deosebeşt e prin

aseamănă

cu Mesolcius rubiculoarea neagră a capului şi
vîrful abdomenului. Se as e amănă şi cu Mesoleius lituratu Holmgr. ,
dar se d eosebeşte de aceasta prin nervulus interstiţi al ş i a l tă culoar
a corpului.
11. Subfam . Neteliinae Const. 1961
Trib. Phytodietini T ow. 1944
60. Nete i ia pharaonum S chm . 1 ~ , pădurea Caraorman, 16.VI.
1967, leg. M . I. Constantineanu; 1 ~ , Crişan, 26.IX.1967, 1 g. Şt.
gru .
R. g. : Africa de Nord (Egiptul Inferior). Gazde n ecunoscute. Sp cie nouă
pentru fauna R om âniei.
61. l\e telia pharaonum S chm . 1"" ' Ca ra orman, 30.V.1969, I g. Vl.
Olaru . R. g. : Uniunea Sovietică, China , Iran . Gazde necunoscute. Sp cie nouă pentru faun a României.
62. N. gracilipes Th om s. 1 o, pădur a
araorman,
16.VI.1967.
Sp cie pal e ar c ti c ă . Fr. în fauna R om â niei .
63. N. capito Kok. 2 ~~ , păd ure a Caraorman , 12 ş i 16 .VI.1967, l g .
M.I. Consta ntineanu. R.g. : Uniunea Sovi ti că (Transcaucazia, Vest ul
Siberiei), Europa, Japon ia, China. Gazde necunoscu te . SpeciE
nouă pentru fauna
Român ie.i
(fig. 5) .
64. N. opacula Thoms. Fr. în
insula ~ao.rman şi res tul ţării.
De asemenea este larg răs pî n
dită în Europa, Asia ş i Africa
de Nord. Spocie polifagă.
65. N. rossica K ok. 1 ~ , Caraorman, 19.IX.1970. R.g. : Centrul, Est ul şi Sud-Estul U niunii
Fig. 5. Bio top din p ă dur ea Ca ra orm a n , di n
apro pi erea sa tu lui Ca r ao r man, u nd e
au
Sovietice Fr. în fauna R omâfos t colec ta te Ich neumo ni dae, printr e ca re
niei. Gazde : Biston hirtaria Cl, .
mai a les N e te lia capito Kok .
(Ph o to :
Phigalia pedaria F.
A. Gierling).
66. N. testacea Grav. 1 ~ , şi 1 rS pădurea Caraorman , 16 .VI.1967
şi 19.VII .1968. Fr. în fauna Români ei. Specie pol i fag ă.
67 . N. ocellaris Thoms. 1 2, p ă d urea Caraorm :in, 13.VI.1 967 . Fr.
în fauna României. Specie polifagă .
12. Subfarn. Exochinae D. T ., 1901.
Trib. Exoc hini Ashmead, 1894.
68. Colpotrochia elegantula Schr. 1 Q , p ădure:i Caraorm an, ] 6. VI .
196 7. Fr. în fauna României. Gazde : Hyperiodes (Leucania) turca L.
69. Chorinaeus cristator Grav. 1 Q , pădurea Caraorman , 12.Vl.1 96 7.
A fo s t ci tată anterior în 5 judeţe din România. Sp eci e p ol ifagă .
70. Exochus britannicus Morl.
nou 4 2 ~ şi 3 3 -j , păd urea

o
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Caraorman, 13 şi 16. VI.1967, leg. M. I. Constantineanu; 4 ~~ , Caraorman, 3. IX. şi 8.X.1968, leg X. Scobiola-Palade. R. g. : Anglia. Gazde
necunoscute. Specie nouă pentru fauna României.
0 Lur.gimea corpului = 5-6 mm ; 1. ar. a = 4-4,5 'mm. Nervulus
Q~te interstiţial. Abdomenul este negru în întregime. Celelalte caractere
sint aceleaşi ca şi la femelă. Allotypus o şi paratipii o ose află în colecţia M.I. Constantineanu.
71. - - - f . nigroscutellatus nova f. Holotypus ~ , pădurea Caraorman, 16.Vl.1967, leg. M.l. Constantineanu (în colecţia .1\1.I. Constantineanu). La această formă scutelul şi postscutelul sînt negre în întregime, pe dnd la forma tipi<ă \·irful şi laturile scutelului ca şi postscutL·lul sint galbL·ne.
72. Ex. mitratus Gra\'. 1 ~ , Caraorman, 8.V.1967. Specie de
Europa CPntrală. In R.S.R. : jud. Mureş, Caraş-Severin, Ialomiţa, rvleliedinţj, Uazcle: llypo1um1euta malinella Zell., Biorrhiza lanifica Hart.
î3. Ex. quadrimaculatus Schm. 1 0 , pădurea Caraorman, 12.Vl.1967.
leg. J\1.1. Con!>tantineanu. S~ie foarte rară, cunoscută numai din R.D.
Germania. In R.S.R. : a fost citată anterior numai de Ia Eşelniţa (jud.
:'\kliedinţi). Gazde Jh cunr sc:ute.
b. Trib. Schizopygini Schmiedeknecht, 1933.
74. Schizopyga coxator nova sp. Holotypus :) , pădurea Caraorman,
12.VI.1967, leg. :'\l.I. Constantineanu (în colecţia M.1. Constantineanu).
0. Lungimea corpului = 7 mm ; l. ar. a = 4,5 mm. Capul este rotunjor îngustat înapoia ochilor. Frun1ea, vertexllll. şi timplele sînt netede şi lucioase. Faţa este proieminentă, coriacee, aproape fără luciu
Ochii sint prnieminenţi. prevăzuţi cu peri de.şi şi destul de lungi.
Clipeul este convex, diferenţiat de faţă printr-o depresiune puţin adîncă ..
Antenele sint filiforme, puţin mai lungi decit jumătatea corpului ..
Scapul Pste excavat în partea exterioară. Flagelul este compus din
23 artkul('.
Toracele este neted şi lucios. Epomiile sint distincte. Mezeinotul
este trilobat în partea anterioară. Scutelul Este neted şi lucios, fără
coaste pe laturi. Aria supramediană Lste foarte lungă, cu laturile aproape
paralele, se uneşte înspre înainte cu aria bazalis făcind un singur corp
(fig. 6). EpicneJl'.liile sint evidente, dar scurte. Aria postica este foarte
scurtă. Femurele sînt îngroşate aproape ca şi la Exochinae. Onichiile.
însă sint relativ lungi şi îngroşate întocmai ca şi la UJTlele specii dePolysphinctinae. Areola este deschisă la exterior. Nervulus este puţin
postfurcal. Nervellus este pcstfurcal, rupt deasupra jumătăţii. Abdomenul este alungit, sesii cu laturile mai mult sau mai puţin paralele.
Primul segment abdominal prezintă 2 carene medio-longitudinale, care se
întind posterior pină aproape de virf. Marginile posterioare ale segmentelor 1-4 sint puternic proieminente.
142

...... „

Fig. 6. Segmentul

·""·

intermediar

de

Schlzopyga circulator Panz.

Schizopyga

)

(B),

nov. sp.
i
dorsal. (Original).

coxator

văzute

(A)

şi

de

Culoarea fundamentală a corpului este neagră, cu palpii, mandibulele, tegulele şi teguJuJele galbene. Picioarele sînit roşii, cu coxele
şi trochanterele anterioare şi mijlocii galbene. Vîrful femurelor posterioare, vîrful tibiilor posterioare şi mijlocii, precum şi virful articulelor
tarselor posterioare sînt negre. Abdomenul este roşu, cu partea dorsaW
a primului segment parţial, marginile posterioare ale segmentelor 1-2
şi segmentele 6-7 sint negre. Colţurile antero-externe ale segmentuluj
6 sint roşii. - Schizopyga coxator nova sp. se aseamănă cu Schizopyga
circu.lator Panz., de care se deosebeşte uşor prin conformaţia diferită a
segmentului intermediar şi mai cu seamă prin culoarea deschisă a coxelor
tuturor picioarelor.
13. Subfam. Orthocentrinae D.T., 1901
Trib. Orthocentrini Ashmead, 1894.
75. Orthocentrus stigmaticus Holmgr. 1 ~, pădurea Caraorman,
12.VI.1967. Specie rară din Europa Centrală şi Sc~pte111trion1Cli~ă. ln
R.S.R. : jud. Timiş şi Mehedinţi. Gazde: Hyponomeuta cognatella Hb.,
H. padella L.
14. Subfiam. Diplazontinae Hopper, 1959.
76. Diplazon laetatorius F. 5 ~~, Caraorman, 7. V. 13.VI.1967 ;
8.X.1968; 1 ~ . Sulina, 9.VII.1969; 1 ~ , Crişan, 26.VIIl.1969. Specie
ubicvistă. Fr. în fauna Româmiei. Speoie polifagă.
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77.
f. basirufus Const. şi Const. 1 ~, pădurea Caraorman,
17.VI.1967, leg. M.I. Constantineanu. Formă descrisă de pe Valea Mraconia, jud. Mehedinţi (28).
78. Syrphophilus bizonarius Grav. 1 ~, Caraorman, 12.V.1967.
Specie holarctică. Fr. în fauna României. Gazde : Syrphus sp.
79. Bomotropus signatus Grav. 1 ~, pădurea Caraorman, 16.Vl.1967 ;
1 ~ , Crişan, 18.VIll.1967. Specie higrofilă din regiunea holarctică In
R.S„R : jud . .Arad şi l\lehedinţi. Gazde: Brachycolus noxius Mordw. (42).
15. Subfam. J\1etopii11lle D. T., 1901
Trib. Metopiini Ashmead, 1894.
80. Tylopius (= J\1etopius) micratorius F. 3 â3, pădurea Caraorman,
13 şi 16.VI.1967, leg. l'\1.1. Constantineanu ; 1 o, Crişan, 18.V.1968, leg.
X. Scobiola-Palade R. g. : Toată Europa, Asia l\lică, Specie polifagă.
Specie nouă pentru fauna Rom[mici.
81.
f. fenestralis Clcm. 1 0 , pădurea Caraorman, 16.VI.1967,
leg. l\l. I. Constantineanu; l 0 , Crişan, 18.V.1968, leg. X. Scobiola-Palade.
R. g. : R.F. Germania. Gazde necunoscute. Formă nouă pentru fauna
României.
C.

Secţia

Ophionoidae D.T., 1901.

16. Subfam. Ophioninae D.T., 1901.
a. Trib. Ophionini Ashme-ad, 1894.
82. Enicospilus tournieri Voll. 1 ~, Crişan, 18.VIII. 1967. Specie
relativ rară, răspindită în Nordul şi Centrul Europei. Fr. în fauna
României.
83. E. ramidulus L. 5 ~~ şi 1 j, pădurea Caraorman, 15 şi 17. VI. ;
5.IX. 1967, Fr. în fauna României. Specie polifagă.
84. Ophion mocsaryi I3raur.s. 1 ~, Caraorman, 6.V.1967. Specie de
Europa Centrală. Fr. in fauna României. Gazde: Amphidasis betularia
L., Notolophus antiquus L., Cirrhoedia ambusta F.
17. SUibfam. Therioninae Vier. 1918 (= Anomali11lle D. T.).
b. Trib. Therionini Tow. 1965
85. Paranomalon latro Schr. 2 Q~, pădurea Caraorman, 14 şi 16. VI.
1967. Specie foarte rară, răspîndită izolat în toată Europa. ln R.S.R. : jud.
Sibiu şi Botoşani (3). Gazde : Diloba coeruleocephala L., Oria musculosa
Hb.,Thaumetopoea pityocampa Schiff. şi Perigrapha cincta.
86. Trichonotus (Labrorychus) tenuicornis Grav. 2 ~~. pădurea Caraorman, 17.VI.1967 şi 16.V.1968. Specie fr. în toată Europa ca şi în
fauna României.
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87. Tr. (AgryponJ varitarsum Wesm. 1 ~, pădurea Caraorman, 12.
VI.1967. Specie rară, răspîndită în Nordul şi Centrul Europei, dar fr.
în fauna României.
88. Agrypon anxium Wesm. 1 ~, pădurea Caraorman, 13.VI.1967,
leg. M.I. Const:antineanu. Specie rară, răspînd1tă în Nordul şi Centrul
Europei, Asia. In R.S.R. a fost citată anterior numai din jud. Iaşi (27).
Specie polifagă.
18. Subfam. Compopleginae D.T. 1901
a. Trib. Compoplegini Ashm. 1894
89. Dusona pugillator L. 1 ~ , Caraorman, 13.V.1968. Fr. în R.S.R.
Specie polifagă.
90. D. spinipes Thoms. 1 ~, pădurea Caraorman, 12.VI.1967. Fr.
în fauna României. Gazde necunoscute.
91. Campoletis incisa Bridgm. 1 ~. şi 3 JJ, pădurea Caraorman, 12
şi 15.VI.1967, leg. M.I. Constantineanu. R. g. : Anglia. In R.S.R.: Foarte
rară, fiind citată anterior numai din jud. Satu Mare (31). Gazde: Alsophila aescularia Schiff, Bombycia viminalis F., Eupithecia (Tephroclystia) denotata Hb. şi Orgyia gonostigrna L.
92. C. brachycera Thoms. 2Jd', pădurea Caraorman, 12 şi 17. VI
1967. Specie fr. în fauna României. Gazde necunoscute.
93. C. agilis Holmgr. 1 ~ B !~ , pădurea Caraorman, 12-17.VI, d'
1967, leg. M.I. Constantineanu. R. g. : Nordul şi Centrul Europei. Foarte
rară în fauna României, unde a fost citată anterior numai o singură
dată (3).
94. C. maculipes Tschek. 1 J, pădurea Caraorman, 12.VI. 1967.
Specie cunoscută din Nordul şi Centrul Europei. In R.S.R. a fost citată
anterior din jud. Cluj, Sibiu, Botoşani, Neamţ (3, 6, 12, 31).
95. C. ebenina Grav. 1 ~ şi 1 ~ , pădurea Caraorman, 12 şi 15.
VI.1967. Specie de Europa Centrală. In R.S.R. : jud. Cluj, Sălaj, Neamţ
(4, 31).
96. C. crassicornis Tschek. 1 ~ şi 8 j
pădurea Caraorman, 1217.Vl.1967. R. g. : Europa Centrală. Specie foarte rară în fauna României, unde a fost citată anterior numai din munţii Bucegi şi corn. Orlat
(jud. Sibiu).
97. C. annulata Grav.--2 QQ, pădurea Caraorman, 1~.VI.HJ67.
Specie rară în fauna României.
98. Cymodusa petulans Holmgr.--1 ~şi 1 o, pădurea Caraorman,
l 2 şi 16.VI.1967. Specie destul de răspîndită în fauna României. Gazde
necunoscu1e.
99. Casinaria alboscutellaris Thoms. 1 ~, Caraorman, 16.VI.1967.
Specie rară în fauna României, unde a fost citată anterior numai din 2

s,

localităţi.

100. C. varians Tschek. 2,

pădurea

Caraorman, 16.Vl.1967, leg.

M.I. Constantineanu. R. g. : Europa Centrală. în R.S.R. : a fost citată
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numai o singură dată din jud. Satu l\fare (44). Gazde: Anarta myrtilli L.
101. C. tenuiventris Grav. 1 o, Caraorman, I :L VI.1967 ; 1 0 , Crişan
18.VIII.1967. Specie mult răspîndită în fauna României.
102. Sinophorus (=Eulimneria) pleuralis Thoms. 1 ~. pădurea Caraorman, 16.VI.1967. Specie foarte rară în Europa ca şi în fauna României. Gazde : Loxostege stictical.is L., Pyrausta nubilalis Hb.
103. S. geniculatus Grav. 1 o, Caraonnan, 15.Vl.1967. Specie relativ rară în fauna României. Specie polifagă.
104. S. rufifemur Thoms. 1 '2 şi 1 d' , Caraonnan, 16.VI. şi 11. Vili.
1967. Specie polifagă, fr. in fauna României.
105. S. xanthostomus Grav. 6 ~~ şi 1 0 , Caraorman, 17.VI. 1967;
12.VI. şi I.VII. 1969. Specie polifagă destul de frecventă in fauna României.
106. Bathyplectis cingulata Brisch. 330-, 13-15. VI.1967, leg.
l\1.1. Constantineanu. R. g. : Europa Centrală. In fauna României a fost
citată numai o singură dată din jud. Bistriţa-Năsăud. Gazde necunoscute.
107. B. curculionis Thoms. 4~2, pădurea Caraorman, 13 şi 14.VI.
1967. Specie relativ rară în fauna României. Gazde: Hypera murina F.,
H. rariabilis Hbst.
108. Campoplex diffonnis Gmel. 1 2, Caraorman, 13.Vl.1967. Specie larg răspindită in 1--:uropa, dar relativ rară în fauna României. Specie polifagă.
109. C. fusciplica Thoms. lo, pădurea Caraorman, 13.VI.1967.
Specie relativ rară în fauna României. Gazde: Etiella zinckenella Tr.
110. C. procerus Brisch. 1 2 ,pădurea Caraorman. 12,VI.1967. Specie destul de rară în fauna României. Ga7.de necunoscut<.>.
111. Nepiera collector Thunb. 1 '.:..', Caraorman, 9.V.1967. Specie
rară în fauna României, fiind citată anterior numai din jud. Neamţ şi
Mehedinţi. Gazde: Adaina microdactyla Hb., Polychrosis botrana Schiff.,
Telphusa notate/la Hb.
112. Meloboris rufiventris Grav. 1 ~ , pădurea Caraorman, 17.VI.
1967; 1 !ţ , Caraorman, 12.VIII.1967, leg. x Scobiola-Palade; 1 Q, Caraorman, 17.VI.1967, leg. I. Drăghia. R. g.: Nordul şi Centrul Europei. ln
R.S.R. : Numai în zona lacului de acumulare de la Porţile de Fier. Gazde :
Orthotaelia sparganiella ThW1b.
113. Diadegma (=Angitia) fenestralis Holmgr. 3 0 , pădurea Caraorman, 12.VI.1967. Fr. in fauna României. Specie polifagă.
114. D. chrysosticta Gmel. 1 c!, Caraorman, 12.Vl.1967. Fr. în
fauna României.
115. D. cerophaga Grav. 2!ţ!ţ, Caraormain, 12 şi 16.Vl.1967. Specie
relativ rară in fauna României. Specie polifagă.
116. D. combinata Holmgr. 1 c! , Caraonnan, 15.VI.1967. Sperie
destul de rară în fauna României. Gazde necunoscute.
117. D. brevivalvis Thoms. 1 !ţ, Caraorman, LVII. 1969, leg. VI.
Olaru. R. g. : Suedia. In R.S.R. : Numai în Valea Mraconia, jud. Mehedinţi. Gazde necunosrute.
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118. D. vestigialis Ratzeb. 1 '.j?, pădurea Caraorman, 16.VI.1967.
Specie rară în fauna României. Specie polifagă.
119. Byposoter (=Anilastus) notatus Gra\'. 1 ~' Caraorman, 8.X.
1968. Fr. în fauna României. Specie polifagă.
120. B. tenuicosta Thoms. 1 ~'., pădurea Caraorman, 16.VI.1967.
R.g. : Nordul şi Centrul Europei. Specie rară în fauna României, fiind
citată anterior numai din jud. Tulcea şi Mehedinţi. Gazde necunoscute.
121. B.ebeninus Grav. 1 S, Caraorman. 7.X.1968. Fr. în fauna
României.
122. B. alienus Brisch. ~ nouă. Allotypus '{ , pădurea Caraorman,
13.VI.1967, leg. M.I. Constantineanu (în colecţia 1\1.I. Constantineanu). 6
R. g. : Europa Centrală. In R.S.R. : jud. Mureş, Satu Mare, Sălaj, Mehedinţi. Gazde necunoscute.
~ Al treilea segment abdominal este puţin turtit lateral începînd
de la baza sa. Mandibulele sînt albe-gălbui. Scapul este negricios pe
partea \·entrală, pe cînd la mascul el Este roşietic. Tegulele sînt albe.
Al treilea segment abdominal este negru pe partea dorsală, pe dnd la
mascul acesta este roşu în întregime. Tibiile posterioare sint negre la
exterior, cu baza şi mijlocul pe o porţiune lată albe şi cu partea lor
interioară roşie. Jumărtlaitea bazală a metatarselor posterioare, ca şi pintenii tibiilor posterioare afară de vîrful lor sînt albi. Ovipozitorul este
scurt, depăşind foarte puţjn virful abdomenului. Celelalte caractere sînt
aceleaşi ca şi la mascul.
123. B. didymator Thunb. ( = ruficinctus Grav.). 2 ~~şi 1
păd'UJ"ea
Caraorman, 14 şi 16.VI.1967 ; 6.X.1968. Fr. în fauna României. Specie

o.

polifagă.

124. B. albicrus Thoms. 1 2, Caraorman, 6.X.1968. Specie de Europa
anterior în R.S.R. în 5 judeţe. Gazde: Zephynts betulae L.
125. H. albicans Brisch.,
nou. Allotypus
pădurea Caraorman
l 6.VI.1967, leg. M. I. Constantineanu (în colecţia M. I. Constantineanu).
~ R. g. : R. P. Polonia. In R.S.R. : jud. Mehedinţi (Valea Mraconia). Gazde
necunoscute.
Lungimea corpului = 5,5 mm ; 1. ar. a. = 4 mm. Nervura radială
este curbată puţin la vîrf. Al treilea segment abdominal este aproximativ
atît de lung cit 'liart:. Coxele anrtreriolaTe şi mijlooii sînt gălbui, cu extrema
bază neagră, pe cînd la femelă toate coxele sînt negre în întregime.
Celelalte caractere sînt acele~i ca şi la femelă.
126. B. vulgaris, Tschek 1 ~ , şi 1 o, pădurea Caraorman, 12 şi 16.
VI.1967. R. g. : Europa Centrală. In R.S.R. : jud. Botoşani, Neamţ, Caraş
Severin, Mehedinţi şi Bllloogi. Gazde: Notolophus antiquus L., Pieris brassicae L.
19. SUJbfiam. Cremastirooe D.T„ 1901.
Centrală, citată

o

o,

o

Trib. Cremastini Ashmead, 1894.
127. Cremastus bellicosus Grav. 2~'.i?, pădurea Caraorman, 13
16.VI.1967. Specie relativ rară în fauna României.

şi
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128. Cr. schoenobius Thoms. 1 Q, pădurea Caraorman, 17.VI.1967,
1eg. M. I. Constantineanu. R. g. : Suedia. In R.S.R. : Numai în zona lacului
de acumulare de la P orţile de Fier. Gazde necunoscute.
129. Cr. partitus Szepl. 1 o , Caraorman , 15.Vl.1967. Specie rară în
România.
130. r. dalmatin
Strobl. 10 , pădurea Caraorman, 15.VI.1967. Spe·cie de asemenea rară în fauna României. Gazde : Depressaria depressela Hb.
131. r. ornatus Szepl. 1 Q , Caraorman , 15. I.1 967. Specie re lati v
.rară in fauna României . Specie p olifagă.
13 2. r. inflatip s no a p . Holotypus
, pădurea Caraorrnan (fig. 7),
12.VI.1 G7 , leg. L I. Constantineanu (în col cţia 1\1. I. Constantineanu).
o Lungimea corpului = 5 mm ; 1. ar. a. = 3 m m ; Cap ul ste
transversal, tngustat înapoia ochilor. Faţa este proieminentă la mijloc.
Ciipeul este diferenţiat de faţă
printr-un
şanţ îngust şi relativ
J
adî.nc. Mandibulele sint prevă
zute cu 2 dinţi aproape egali.
Obrajii sînt d istincţi, puţin mai
scurţi decît baza mandibulelor.
Carena occipitală este evidentă.
Antene le sînt puţin măciuc ate
La irf, cu flagelul format din
26 articule.
T oracele este mai lung decît
înal t. Notaulii sînt distincţi.
Fig. 7. M argin ea plid urli Caraorman, unde
Seu Iul
te
- · 't
au fos t co l ectate Ichn eumonide
x rofile,
te
es
convex, margini
printre care mai cu seamă
C remastus
cu coaste pe La turi numai la bainllalfpes nov. sp.
(Pholo A. Gierling)
ză . Segmentul in term ediar prezintă coaste fine dar
e idente. complet areolat. Aria su pramediană
est lungă închisă în partea p oste ri oară. Areola lipseşte . P terostigrna este mare. Ner ura bazală este verticală. nghiul infera-extern al
celulei discoidale este puţin mai mare decît un unghi drept. Nervulus
este antefurcal. Nen·ellus ste rupt puţin sub jumătatea sa. Discoidella
lipseşte. Nervura cubitală de la aripa posterioară lipseşte înspre bază
pîn ă aproape de nervellus. Picioarele sînt zv lte, numai tibiile sînt neobi şnuit de u mfl ate (fig. 8), asemănîndu-se în această privinţă cu Angitia
inflatipes Rom. Abdomenul ste alungit. Primul segm ent abdominal are
o grop iţă adîncă pe partea dorsală la bază , de la care p orneşte un şanţ
longitudinal adinc.
Culoarea fundamenta l ă a corpului este neagră, cu palpii, mandibulele
afară d e din ţ i, clipeul, margin ile frunţii şi ale vertexului, tegul ele ş i tegululele galbene. Picioarele sînt roşii, cu coxele şi trochanterele negre.
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Coxele şi trochanterele anterioare sînt gălbui pe partea ventrală. Toaite
tibiile sînt albe, cu partea interioară roşie . Vîrful femUTelor anterioare
şi mijlocii, ca şi partea externă a tuturor metatarselor sînt albe. Pterostigma este brună, cu baza şi vîrful albe.

A

B

Fig. 8. - Comparaţie intre tibiile şi femurele picioarelor (anterior (A} ; mediu (B)
ş.i. posterior (C) de Cremastus inflalipes nov. sp.
, văzu te pe partea laterală.
(Or iginal).

Cremastus inflatipes nova sp. se aseamănă cu Cremastus partitus
Szepl, de care se deosebe.şte' imediat prin forma îngroşată a tibiilor,
prin scutelul mărginit cu coaste numai la bază, prin aria p etiolaris neadîncită, precum ş i prin culoarea deosebită a corpului.
D. Secţia Trachysphyroidae Const. 1970 (=Cryptoidae D.T. 1901).
20. Subfam. Trachyspyrinae Const. 1966 (=Cryptinae Cress. 1887,
µ1rtim).
Trib. Trachysphyrini Const. et Ci o. 1961
133. Acroricnus seductor Scop. 3 ~~ şi 2 oo , pădurea Caraorman,
19. VI.1967; 2 ~ ~, Crişan, 14 şi 20.VII.1970. R. g. : Sudul Europei
pîPă în Elveţia,
UII"Linmiea Sovietkă, Tuircia, Siiriia, Palestina, Iran, ins.
Cipru, Maroc, Tunger (30, 46). In R.S.R. : jud. Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Mureş, citată ca Acroricnus seductorius F. Gazde : Sceliphron destillatorius Jll„ Se. spirifex L. (30, 36).
134. ltamoplex (=Cryptus) viduatorius' F. 3 ~~. Caraorman, 24.IX.
şi 6.X.1968. Fr. în fauna României. Specie polifagă.
16

şi

·1 49

135. Trychosis ( = Gmiiocryptu.s) abnormis Tschek. 1 ~ şi 3 o3, Caraorman, 12.V., 13.VI. şi 12.Vlll.1967. Specie de Europa Centrală.
136. Tr. simulator Tsclick. 3 0 0 , Caraorman, 12 şi 15.VI.1967. Fr.
în România.
137. Tr. legator Thub. ( = Tr. plebcjus Tsd1ek). 7 ~Q, Caraonnan,
13 şi 16.\'I.1967; 15.V. şi 1.Vll.1968; 17.VII.1969; 1 '.i!, Sulina, l:!.Vll.1969.
Fr. în fauna Homâniei. Gazele : :'lisumena calycina L.
138. Tr. inimicus Tschek. 1 0 , pădurea Caraorman, 16.VI.1967. Fr.
în Homânia.
139. Tr. neglectus Tschck. 1 J, pădurl'a Caraorman, 16.VI.1967. Fr.
în Romi\nia.
140. Tr. ingratus Tschck. 1 ~, Caraorman, 13.Vl.1967. Specie rară
în fauna României, unde a fost citată anterior numai din jud. ::\Iureş şi
Constanta.
141. Tr. tristator Tschek. 2oo, pădurea Caraorman, 12.Vl.1967;
1 â, Crişan, 22.VIl.1969. Specie destul de rară în fauna României. Gazde
n ecun oscu tl'.
142. Spilorryptus inrubitor Gra\·. 9 00, pădurea Caraorman, 13-16.
VI.1967. Specie destul d{.' rară in fauna Romfmiei.
143. - - - f. nigritarsis Const. et Const. Holotypus 0 , pădurea
Caraorman, 13.Vl.1967, leg. M. I. Constantineanu. Para.tipii 00 , Caraorman, l:l-16.Vl.1967, leg . .l\J. I. Constantinea.nu (in colecţia M. I.
Constant.itwar.u) şi Caraorman, 7.V.: 14.VIIl.1967 şi ll.V.1968, leg. X.
Scobiola-Pa'.adc (în C'olecţia Muzeului „Grigori Antipa"). Holotipul a
fost descris din pădurea Letea (Delta Dunării), jud. Tulcea (23).
144. Hoplocryplus confector Gra\". 1 3, pădurea Caraorman, 11.VI.
1967. Spedc n•lativ rară in faura H<'mflniL·i.
145. H. nigripes Grav. 1 7. şi 1 ,; , pădurea Caraorman, 13 şi 16.VI.
1967, leg . .M. I. Constantineanu. R.g. : Italia. Gazde: Lixus punctiventris
Boh. (Cureulionidae). Specie nouă pentru fauna României.
146. - - - f. rufifemur no\'a f. Holotypus o, pădurea Caraorman,
16.VI.1967, leg. M. I. Constantineanu (în colecţia l\l I. Constantine-anu),
şi paratypus cJ, pădurea Caraorman, 16.VI.1967, leg. M. I. Constantineanu
(în colecţia .M. I. Constantineanu) şi 11.VIII.1967, leg. X. Scobiola-Palade
(în colecţia Muzeului de Istorie Naturală : „Grigori Anti.pa'"). La această
formă toate femurele sînt roşii în întregime, pe cînd la forma tipică femurele sint negre, numai cu virful femurelor rmterioa.re roşii.
147. Gambrus inferus Thoms. 3 ~ 2 , şi 1 0 , pădurea Caraorman,
12-17.VI.1967 ; 1 cj, Crişan, 14.VII.1970. Specie frecventă în fauna României.
148. G. tricolor Grav, 1 ~, pădurea Caraorman, 16.Vl.1967. Specie
rară în fauna României, unde a fost citată anterior numai din jud. Bistriţa-Năsăud şi Timiş (31, 37). Specie polifagă (35, 47).
149. Bygrocryptus brevispina Thoms. (H. puhlmanni Ulbr.). 3 cJJ,
pădurea Caraorman, 14-18.Vl.1967, leg. M. I. Constantineanu. R.g. :
150

R. F. Germania. ln R.S.R. : Periprava, jud Tulcea (Delta Dunării). Specie foarte rară pentru România.
150. H. conjungens Tschek. 1 6, pădurea Caraorman, 16.VI.1967,
leg. M. I. Constantineanu. R.g. : Nordul şi Centrul Europei. Gazde necunoscute. S1pecie nouă pentru fauna României.
151. Hygrocryptus biannulator nova sp. Holotypus ~, pi1durea Caraorman, 17.\'THJ67, leg. l\J. I. Constantineanu (în colecţia M. I. Constan1.ineanu).
Q Lungimea corpului = 8 mm ; 1. t.o. = 1,25 mm ; 1. ar.a. = 6,5 mm.
Corpul esk acoperit cu peri albicioşi, fini şi deşi. Capul este transversal, rotunjor îngustat înc!-poia ochilor. Labrul se vede pe fundul
unei depresiuni adinci, mărginită anterior
de partea superioară a
mandibulelor, iar posterior de marginea apicală a dipeului. La baza
clipeului exis~ă un şir de peri lungi şi albicioşi, curbaţi puţin la vîrf
relativ rari. l\Ianclibulcle sînt mai late la bază decît la vîrf, prevăzute
cu dte 2 dinţi egali. Fruntea este aproape plană, coriacee şi cu puţine
zbîrcituri, prezintă un şanţ medio-longitudinal puţin adînc. Scrobes antenru:irum
sînt mari. Carena oocipitală este slabă da1·
distinctă. Obrajii sînt puţin mai lungi decît baza mandibulelor. Antenele sînt filiforme, subţiate la bază şi îngroşate puţin
dincolo de jumătatea lor (fig. 9). Scapul
este sc.,ur.t oval, puternic exoavat la partea exterirw-apioailă. PediceUus este cilindric, destul de lung. AnnelJus nu este diferienţiat. Flage1ul este format din 19 airticule, dintre care ulEmul şi penultimul
sînt ap:rioape oorutopite înitr--un singu;r .artioul mail lung.
Toracele este zbîrcit şi punctat. Notaulii
sînt distincţi, destul de lungi. Epomiile
lipsesc. Speculum este evident. Epicnemiile sînt fine, destul de lungi, întinzîndu-se
în sus pînă aproape de subal1arum. Scutelul prezintă puncte relativ dese, cu toate
acestea el este destul de lucios. Segmentul
intermediiar prez:iintă aria bazală mult mai
scrurită rdecîrt la Hygrocryptus
rufithorax
Const.. şi we ,1.arturile
pwalele (fig. 10 A)
•
~
..
'
' Fig. 9. Antena stingă de Hygrot'ryptus
nu d1verigenve mspre baza (frg. 10, B). biannulator nov. sp. <.f • vazuu1 lateral.
Apoi
coiasta
transveimailă
,8JI1/teriI ori~in:ol •
oară este distinctă numai pe partea dorsală a segmentului intermediar.
Coast:le laterale lipsesc ; iar coastele pleurale sînt distincte, dar destul
de slabe. Coasta transversală posterioară este întreruptă la mijloc pe o
porţiune mare. Stigmele segmentului intermediar sînt mici, puţin ovale,
aproape rotunde, situate lingă coasta mebaipleurală. Abdomenul este fusi151

fonn, cu primul segment ceva mai lung decît de d o uă ori lăţim ea sa
curbat şi prevăzut cu carene p e laturi şi cu puncte

p osterioară, puţin

o

.·

Fig. 10. Scgm nlul inlcrm diar
hi an11u lato r nov. s p . 0 şi B =

văzut

d

p c part a
H yg rocr tu

= d H ygrocry plu s
rufithorax Const. .f'. (Orig inal).

dorsală.

rare pe part.ea dorsală ; iar suprafaţa dintre puncte este coriacee. S egm nLEle abdominale 2-8 sint transversale. Nervulus la aripa dreaptă
' ste aniefurcal, iar la cea stingă este interstiţial. Nervura bazală este
foarl oblică. Nervura paralelă se inseră muilt dedesubtul iumătăţ ii
marJrn11
xterioare a celulei brachiale. Areola prezin tă latur ile para lele. Nervellus
te rupt a p roap e la mijloc fowte pu ţi n d easupra
.iu mcilă ţii sale. Discoidella este pute rnică şi ond ulată. Tibiile anterioare
sint lăţite şi mult s ub ţ i ate la bază. Ghiarele picioarelor sînit simple.
Capul este negru, cu labrul gălbui. Antenele sînt negre cu ariiculele
flag lului 6-8 şi jumătatea bazală a articulului 9 alb e pe pa.Dtea d orsală .
Apoi articulele 18 ş i 19 sînt a1b e-gălbui pe partea dorsală. T(c'\Cicel
est negru, cu segmentul intermediar roşu, şi m ezopleurele sînt roşii
n egri cio ase în jumătatea inferioară. S egmentele a bdomina~e 1- 3 ş i
jumăt.ate a b azală a segmentului 4
sînt roşii . Jumătatea apioală a segm en tului al 4-lea şi segm entele abdomina'le 5-8 sînt negre în întregime. Oviipozitorul ş i valve'le genitale exrterne sînt n egre. Partea internă a valvelor genitale externe este gălbuie mati. ales înspre vîrL
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Pterostigma este brună, tegulele sînt negre, iar tegululele sînt albiPicioarele sînt roşii, cu coxele anterioare aproape în
întregime negre. O pată pe partea "1.orsală a vîrfului femurelor posterioare, vîrful tibiilor posterioare şi tarsele posterioare în cea mai
mare parte sînt negre. Articulele tarselor posterioare 3-4 sînt albe,
cu vîrful negru pe o porţiune îngustă
Hygrocryptus biannulator nov. sp. se aseamănă mult cu llygrocryptus rufithorax Const., dar se deosebeşte de acesta din urmă prin
structura diferită a areolaţiei segmentului intermediar, prin flagelul antenelor format numai din 19 articule, ca şi prin altă corelaţie a corpului.

cioase-gălbui.

21. Subfam. Mesosteninae D. T„ 1901. Trib. Mesostenini Ashmead, 1894
152. Stenaraeus (=Mesostenus) transfuga Grav. 1 ~, pădurea Oa-:
raorman, 13.VI.1967. Specie fr. în fauna României. Gazde necunoscute.
153. St. crassifemur Thoms. 1 0 , pădurea Caraorman, 15.VI.1967.
R.g. : Suedia. Este o specie rară. în România a fost citată numai din jud.
Bistriţa-Năsăud şi Mureş. Gazde necunoscute.
154. St. dentifer Thoms. 1 o, pădurea Caraorman, 16.VI.1967. R.g. :
Suedia. In fauna României de asemenea este rară. Gazde necunoscute,
'22. Subfam. Phygadeuorutlinae D. T ., 1901.
Trib. Phygadeuonini Ashmead, 1894.
155. Gl~·phicnemis (=Stylocryptus) vagabundus Grav. 1 ~, pădurea
Caraorman, 12.VI.1967. Fr. în fauna României. Gaide necunoscute.
156. Endasys (=Stylocryptus) kriegeri Hab. f. femoralis I-Tab. 1 0 ,
pădurea Caraorman, 12.VI.1967, leg. l'vl. I. Constan1incanu. R.g. : R.F. Germania. In România a fost citată anterior numai din jud. Sibiu (10). Gazde necunoscute.
157. Phygadeuon rugipectus Thoms. 1 2, pădurea Caraorman, 16.VI.
1967. R.g. : Suedia. Specie rară şi în fauna României. Gazde necunoscute.
158. Ph. cylindraceus Ruthe. 1 rj, pădurea Caraorm:in, 13.VI.1967,
leg. M. I. Constantineanu. R.g. : Nordul şi Centrul Europei. Gazde necu-:.
noscute. Specie nouă pentru faun:i României.
159. Ph. grandiceps Thoms. 1 0 . pădurea Caraorman, 17.VI.1%7,
leg. M. I. Constantineanu. R.g. : Numai Suedia. ln R.S.R. a fost citată anterior numai o singură dată din jud. Suceava (41). Gazde necunoscute.
„
160. Ph. vagans Grav. 13', pădurea Ca:riaorman, 16.VI.1967. Fr. în
fauna României. Gazde: Pammene gallicolana Zell., P. germana Hb., Panolis flammea Schiff ., Panzeria rudis Fall.
161. Ph. leucostigmus Grav. 13', pădurea Caraorman, 12.VI.1%7,
leg. M. I. Constantineanu, R.G. : Nordul şi Centrul Europei. ln R.S.R. :
citată anter:or numai o singură dată din jud. Sălaj. Gazde necunoscute.
162. Ph. fumator G1"av. 2 ţ,J, pădurea Cariaorman, 13 şi lp.VI.1967.
Fr. în fauna României. Specie polifagă.
15~

23. Subfam. Hemitelinae D.T., 1901.
Trib. He1nitelini Ashmead, 1894.
163. Hemiteles phlaeas Bo:e. Q nouă, 1 ~. părdurea Caraorman,
12.VI.1967, leg. 1\1. I. Constantineanu. R.g. : Europa Centrală. Gazde:
Lycaena (Polyommatus) phlaeas L. Specie nouă pentru fauna Rcmânit'i.
~.Se aseamănă cu masculul, dar prezintă segmentele abdominale
1--3 şi aproape mai mult de jumătatea bazală a segmentului 4 roşii. Tibiile anterioare şi femurele posterioare sînt roşii în în:regime. Lungimea
corpului = 5 mm ; lungimea ovipozitorului = 1 mm. Celelalte caractere sînt aceleaşi ca şi la mascul. Allotypus
Q se află în
colecţia
::\I. I. Constantineanu.
164. H. stagnalis Thoms. 32 ~, pădurea Caraorman, 17.VI.1967.
R.g. : Europa Centrală. In R.S.R. a fost citată anterior numai din jud.
Arad (33) şi Constanţa. Gazde necunoscute.
24. Subfam. Stilpninae D.T., 1901
Trib. Stilpnini Ashmead, 1894.
165. Mesoleptus (=Exolytus) laevigatus Grav. 1 Q şi 8 ,.) 0, Caraorman, 12.V. ; 12-16.Vl.1967. Specie destul de fr. în fauna României.
166. M. marginatus Thoms. 1 o, pădurea Caraorman, 16.VI.1967.
leg. M. I. Constantineanu. R.g. : Suedia. Gazde necunoscute. În România
a fost citată anterior din jud. Tulcea şi Constanţa.
167. M. petiolaris Thoms. 25'o, pădurea Caraorman, 16.VI.1967, leg.
M. I. Constantineanu. R.g. : Suedia. Specie cunoscută în România r.umai
din jud. Constanţa. Gazde necunoscute.
168. M. incertus Forst. 1 o, pădurea Caraorman, 12.Vl.1967,
leg. M.I. Const.:::intirear.u. R.g. : Nordul şi Centrul Europei. Specie
foarte rară în fauna României, unde a fost citată anterior numai din
jud. Tulcea.
169. M. flavipes Thoms. 3Q~ şi 906, pădurea Caraorman, 12-16.VI.
1967, leg. M. I. Constantineanu şi 11.V.1!?68, leg.X.Scobiola-Palade. R.g. :
Suedia. ln România a fost citată anterior numai de la Hasmaeul Mare
(Delta Dunării).
'
170. M. transversor Thunb. (Exolytus splendens Grav.). 230, Caraorman, 11. V. şi 16.VI.1967. R.g. : Nordul şi Centrul Europei. In R.S.R. :
jud. Constanţa şi Tulcea în pădurea Letea (23). Gazde necunoscute.
171.
f. rufotrochanteratus nova f. Holotypus ~, pădurea
Caraorman, 16. VI. 1967, leg. M. I. Constantineanu (în colecţia M. I. Constantineanu). La această formă toate trochanterele sînt roşii, pe C'ind la
forma tipică trochanterele sînt negre.
E. Secţia lchneumonoidae D.T., 1901
25. Subfam. Jchneurruminae Aslun. 1900 (partim).
Triib. Ichneumonini Ashmead, 1894.
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172. Cratichneumon trifarius Berth . I ~ l O, pă d urea Caraorman, 13.
VI. 1967, leg. M . I. Constantineanu. R. g. : E uropa C e nt ral ă, Uniunea Sov i etică . In Rom âni a a fost c ita tă anterior n umai din jud. Arad (In e u) .
Gazde : Bupalus piniarius L.
173 . - - - f. nigriscaposus nova f. H olotypu s ~ , p ăd ur ea Caraorman, 16.VI.1 96 7, leg. M . I. Cons tanti ne:in u (î n co l e c ţ ia M. I. Cons lan t inea n u) . La a ce a s tă fo rm ă sca pul este neg ru, pe cînd la forma ti pi că scapul
este r osu .
174. Cr. culex
D.11. (= Cr . annulator F .). 1 ~ , ~i 2 oo, Caraorm an,
16.VI.1967 ; 11 ş i 15.V.1968. Fr. în fauna R omâni i.
175. Cr. fugitivus Grav . 1 d' , p ădur e a Cara r om a n, lG .VI. 1967. R g. :
Nordul şi Centrul Europe i. In R. S .R. a fo st ci t a t ă anteri or n um ai clin jud .
Arad şi B otoş:ini . S pecie p olifagă .
176. Cr. dissimilis Grav . 2 d'd' , pă dure a Caraorman, 16.VI.1 967 ş:
12.V.1968 . Spe cie destu l de rară în fauna R om â niei.
177. lchneumon melanosomus Wesm . 1 ~ , p ă d ur a
Can or m an,
16.VI.1 967. Specie rară în fauna R omâ nie i. F em ela i e rn e a ză în la r e de
adult în pă d uri.
178. I. coniger Tisch b. 1 ~ , p ă dure a Cara orman , 16.VI. 196 7 R.g . :
Europa C e n t rală . În R. S.R. : jud . Arad , Ia ş i. F emela i er n ea z ă . Gazde necu noscute.
179 . I. zonalis Grav . 3 ~~ . şi 2 cS' , pă dur e a Caraorma n, rn .VI. 1% 7:
3.IX. ş i 6.X. 1968 ; 1 ~ , Sulina, 30.IX .1968. Fr. î n fa u na R om â n:ei .
180. I. lautatorius Desv. 1 ~ , p ădu re a Caraor m a n, 16.VI.1 96 7. S pecie destul de răs.pî ndi tă în T rans il van ia şi Banat, dar n eci ta tă î nc ă în
Mold ova .
181. I. proletarius Wesm . 2 ~~ . Carao rman, 12.V. ş i 12.VI.1 9G 7:
1 d'. Cri şan, 26 .VIII .1 969 . Fr. în fau na Româ nie i. F emel a i c r n c :i ză. Gazde
necun oscute.
182.
Auritus
dogrogicus
Const. 1 ~ , .p ă dur ea Can orman, 13.Vl1 967, leg . M. T.
Constantine.anu. Gen ş i specie
noi .pentru şt i Lnţă, descrise ~~ i
puibUoaite de căttr e M.I . Constiantineainu în Llllc ră ri le StaţLunii
de Ce rce·tăr i M aTine
„Prof. Ioan Borrcea" d e la
" ',....I
Agigea, t. III, p . 255-258,
1969 , I.a ş i (1 3) (fig . 11).
b. Trib. A mblytelini Heinr.
183. Amblyteles armatorius
Forst. 1 ~ , pădure.a Oaraorm·m, 16.VI 1967. Fr. în fauna
R omâ ni·ei. Specie polifiagă.

Fi g . 11 Bio t op n u rl e pa rl e de
ma rgi n ea p ă d u r i i Cara orman,
de
unde au fost co le cta te . Ichne u mc1 nid e , da r ma i ales Auritus dob ro gicus Con st.
(Ph o to : A . Gi e rlin g)
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iM. Ctenlchneumon meianotastantis Grav. i ~.pădurea Caraorman,
16.Vl.1967. Specie polifagă, rară în fauna României.
185. DiphJ•us quadripunctorius Muli. 1 ~, pădurea Caraorman, 16.VI.
HJ67. Fr. în fauna României. Specie polifagă.
186. Barichneumon deceptor Grav. f. nigrofaciatus Const. şi coL
9î cj 0 , Caraorman, 7-15.V.1967, leg. X. Scobiola-Palade şi M. Weinberg ;.
12-16.Vl.1967, leg. M. Constantineanu şi 8.X.1968, leg. X. Scobiola-Palade. R.g. : România, lunca Rogoaza, comuna Hoceni, jud. Vaslui (14).
187. B. derogator We~m. 1 ~, Caraorman, 6.X.1968. Fr. în fauna României.
188. B. bilunulatus Grav. 1 S, pădurea Caraorman. Fr. în fauna României.
189. B. distincticornis Schm. 4 00, pădurea Caraorman, 12-16.VL
1967. Fr. în fauna României, dar rară în Europa, unde a fost citată numai
din Croaţia (R.S.F. lugosla\'ia). Gazde necunoscute.
190. B. lepidus Grav. 19 .).) , Caraorman, 8 şi 12.V.; 12-16.Vl.1967;
11-15.V.1%8. Specie foarte rară în fauna României.
191. B. ar.gustatus \Vasm. 1 0 , pădurea Caraorman, 16.\TI.1967. Fr.
în fauna României. Gazele necunoscute. Femela iernează în stare de adult
în ascunziş.
192. - - - f . nigrifacies no\· a f. I Iolotypus o, pădurea Caraorman.
12.VI.1967, kg. 1\1. I. Cnnstantincanu (în colecţia M. I. Constantineanu).
La această formă faţa este neagră în întregime. pe cinci la forma tipică
marginile feţii sint albe.
193. B. Iunuligcr Kriecl1b. 1 ,J , pădurea Caraorman, 16.Vl.1967.
R.g. : Europa Centrală. Gazde necunn::cutL•. Specie nouă pentru fauna
Rom;îniL·i.
c. Trib. Platylabini Heinr. 1934
ID4. Platylabus fornicatus Kriecl1b.
1 ~, pădurea
Caraorman,
12.VI.1967, leg. l\J. I. Constantineanu. R.g.: Austria. Specie foarte rară
în fauna României, unde a fost semnalată anterior numai din pădurea
Letea (Delta Dunării). Gazde necunoscute.
ln5. PI. pumilio Holmgr. 1 ~, pădurea Caraorman,
lG.VI.1967.
R.g. : Nordul şi Centrul Europei, Uniunea Sovietică.
Aceasta este o
specie foarte rară în fauna Rcmâniei, unde ea a fost citată anterior de
două ori (pădurea Ţigăneşti, comuna Munteni, jud. Galaţi şi Haşmacul
l\lare din pădurea Letea, jud. Tulcea. Gazde: I/armodia carpophaga
Borkh., Hydriomena sagitata F.
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196. Linycus (=Platylabus) exhortator F. 1 6, pădurea Caraorman, 13.VI.1967. Aceasta este o specie destul de rară în fauna României. Femela iernează.
26. Subfam. Listrodrominae D.T. 1902

T·rib. Listrodromini Ashm. 1894
197. Anisobas cingulatorius Grav. 1 ~, Caraorman, !).X.1968. Fr.
în România. Gazde necunoscute.
27. Subfam. Phaeogeninae D.T., 1902.

Trib. Phaeogenini Ashmead, 1894.
198. Ischnus (=Rhexidermus) truncator F. 1 ~, pădurea Caraorman, 17.VI.1967. Fr. în fauna României.
199. Diadromus albinotatus Grav. 1 ~, pădurea Caraorman, 17.Vl.
1967. R.g. : Nordul şi Centrul Europei. Specie foarte rară în România,

unde a fost citată anterior numai din jud. Neamţ şi Braşov. Gazde necunoscute.
200. D. rufiventris Strobl. 3 ~~-pădurea Caraorman, 12-17.VI.1967,
leg. M. I. Constantineanu. R.g. : Europa Centrală. In R.S.R. a fcst citată
anterior numai o singură dată din jud. Mureş (11). Gazde necunoscute.
201. Aethecerus dispar Wesm. 5 oo, pădurea Caraorman, 16.VI.1967.
Fr. în faurua României. Femela iernează. Gazde: Olethrelltes pentinana
Guen.
202. Ae. nitidus Wesm. 9 oo, pădurea Caraormc:in, 12 şi Hi.VI.1967.
Specie relativ rară în fauna României. Gazde : Calimnia diff inis L„ Depressaria depressella Hb.
203. Phaeogenes nigridens Wesm. 1 J. pJdurea Caraorman, 13.VI.
1967. Fr. în fauna României. Gazde: flrchips prnnu/Jana I lb., Pyrausta
nubilalis Hb. ~i Epiblema cana Haw.
CONCLUZII
In lucrarea de faţă autorul menţioneazc":t 203 specii ~i forme de
lchneumonide, cuprinse în 78 genuri, incluse în 27 subfamilii. Din aceste
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Ichneumonide 5 specii sînt noi pentru ştiinţă, descrise în această lucrare,
s.i anume : l.Parablastus bittlberculatus ~ , 2. Mesoleius melanurus ~, 3.
Schizopyga coxator .j, 4. Cremastus inflatipes 6 şi 5. Hygrocryptus
biannulator '.2. Specia Auritus clobrogicus Const. ~ a fost descrisă în
lucrarea (13), i:ir Zabrachypus gregori subsp. moldavicus Q , descrisă de
Mihai şi Raoul Constantineanu în 1969 în lucrarea (24), a fost ridicată
acuma la rangul de spC'Cie prin descrierea şi a masculului nou pentru
ştiinţă. Genul Parablastus Const. este nou pentru ştiinţă, găsit în pă
dureCl Caraorrnan.
Următoarele 13 fo~me sînt noi, descrise în prezenta lucrare, şi anume:
1. Coccygominius contemplator Mi.ill. f. nigritegulis
,2. C. spurius
rius Grav. f. rufoannulus
,3. C. spurius Grav. f. nigritegulis
,4. C.
spurius Grav. f. rufitibiis 3, 5. Tromatobia variabilis Holmgr. f. ruficoxis
~ , 6.Tr. concors Kriechl. f. nigrifacies ~, 7. Exeristes roborator F. f.
rugulosus Q 3 , 8. Glypta ru.fata Bridgrn. f. thoracalis o, 9. Exochus
britannicus l\lorl. f. nigroscutellatus o, 10. Hoplocryptus nigripes Grav.
f. rufifemur .j, 11. Mesoleptus transversor Thunb. f. rufotrochanteratus
~, 12. Cratichnewnon trifarius Berth. f. nigriscaposus ~ , şi 13. Barichneumon angustatus Wesm. f. nigrifacies
Următoarele 16 specii şi forme sînt noi pentru fauna României,
şi anume : l. Coccygominms spurius Grav. f. turionelloicles Aub. 0 ,
2. C. spurius Gr"'v. f. niloticus Schm. o, 3. Scambus epeirae Bign. o ,
4. Se. triangularis Verh. S, 5. Glypta scutellaris Thoms. ~, 6. Neliopisthus elegans Ruthe Q 3, 7. Paropheltes pharaonum Schm. ~, 8.
Netelia semenoici Kok. 0 , 9. N. capito Kok. Q, 10. Exochus britan·
nicus l'vlorl.
~ 0 , 11. Tylopius (=Metopius) micratorius F.
0 ,12. T.
micratorius, F, f. fenestralis Clem.
13. Hoplocryptus nigripes Grav.
~ J, 14. Phygadeuon cylindraceus Ruthe o, 15. Hemiteles phlaeas Boie2 şi 16. Barichneumon lunuliger Kriechb. 0
Autorul descrie pentru prima dată în ştiinţă femela de Hyposoter
alienus Brisch. şi Hemiteles phlaeas Boie, precum şi masculul de Zabrachypus moldavicus Const. et Const., Exochus britannicus Morl. şi
llyposoter albicans Brisch.
Următoarele 28 specii, subspecii şi forme sînt foarte rare, menţio
nate pînă acuma numa o singură dată în fauna României, şi anume : 1.
Zaglyptus varipes Grav. f. rufithorax Hab. Q 0 , 2. Z. varipes Grav. subsp.
albitegulis Const. et Cio. ~, 3. Polysphincta drewseni Holmgr. Q, 4.Glypta
breviventris Thoms. o, 5. Syzeuctus luniger Brauns f. braunsi Szepl. ~ 0 ,
G.Lampronota (=Meniscus) setosa Fourcr. ~, 7. Exochus quadrimaculatus

o

o

o.

o,
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Schm. 6, 8. Diplazon laetatorius F. f. basirufus Const. şi Const. ~, 9.
Agrypon anxiwn Wesm. ~, 10. Canipoletis incisa Bridgm. ~ 3, 11. C. agilis Holmgr. ~ O', 12. Casinaria varians Tschek ~, 13. Bathyplectcs cin
gulata Brisch. O', 14. Meloboris rufiventris Grav. ~ , 15. Diadcgma brevivalvis Thoms. ~, 16. Hyposoter albicans Brisch. 6, 17. Cremastus schoenobius Thoms. ~ , 18. Hygrocryptus brevispina Thoms. O', 19. Endasys
(Stylocryptus) kriegeri Hab. f. femoralis Hab. d', 20. Phygadeuon grandiceps Thoms.
21. Ph. leucostigmus Grav. 6, 22. Mesoleptus (=Exolytus) petiolaris Thoms. O', 23. M. incertus Forst. O', 24. M. flavipes Thoms.
~ O' , 25. Cratichneumon trifarius Berth. ~ 26. Barichneumon deceptor
Grav. f. nigrofaciatus Const. şi col. O', 27. Platylabus fornicatus Kriechb.
~ , şi 28. Diadromus rufiventris Strobl ~ .

o.

Autorul constaită că există o mare asemănare între fauna iclmeumonologică a grindului Caraorman cu aceea a grindului Pădurea Letea,
pentru că din cele 203 specii şi forme, care aparţin grindului Caraorman, 4 7 specii şi forme se găsesc şi în pădurea Letea. întocmai oa şi
pentru Ichneumonidele din insula Letea (Delta Dunării) autorul constată că ele cuprind un amestec de elemente mediteraneene, orientale
(siberiene), nordice (septentrionale), forme de Europa Centrală şi de:
Europa meridională. Există apoi elemente comune Europei Centrale şi
Septentrionale. Unele specii sînt comune în toată Europa. Alte specii
sînt holarctice, iar altele ubicviste.
Autorul constată mai departe că fauna grindului Caraorman prezintă legături de înrudire şi cu fauna din Asia Mică (Turcia, Siria, Palestina, Iran,etc.), ca de exemplu : Acroricnus seductor Scop„ etc. Prin numărul relativ mare de forme noi, autorul constată că ldmeumon~dele formează o ramură relativ tînără a insectelor. Aceste forme
noi nefiind altceva decît specii noi în devenire, specii născînde. Autorul este cije părere că speciile noi la Iolrneumonide (ca de altfel ha
toate vieţuitoarele din regnul animal şi vegetal) se formează pe mai
multe căi - nu numai pe cale alopa:trică (prin rasa geografică), ci şi
pe cale simpatrică. Adkă cum că în unul şi acelaş biotop pot lua naş
tere şi coabita specii noi (alături de cele vechi) pe cale de izolare biologică, fiziologică, ecologică, etologică, genetică (prin poliploidie), etc.
Şi că diferenţier2a speciilor, adică naşterea lor unale din alte~e nu
aparţine numai izolării geografice.
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RESUMf:
Dans le pre!>ent travail l'auteur mentionne 180 especes et 23 formes, reparties dans 78 genres, inclus en 27 sous-familles.
De ces 203 especes et formes differentes d'Ichneumonides, les 5 suivantes
especes sont nouvelles, decrites maintenant pour la premiere fois, a savoir:
Parablastus bituberculatus, Mesoleius melanurus, Schizopyga coxator, Cremastus inllatipes et Hygrocryptus biannulator. L'espece Auritus dobrogicus u ete decrite
dans le travail (13) (voir la bibliographie), mais Zabrachypus gregari moldavicus,

decrite par Mihai et Raoul Constantineanu en 1969 dans Ic travail (24) a ete relevee maintenant au rang d'espece (Zabrachypus moldavicus.
Les genres ParabJastus Const. et Auritus Const. sont nouveaux pour la Science. 13 formes sont aussi nouvelles, decrites maintenant pour la premiere fois,
et, 16 especes et formes sont nouvelles pour la faune de la Roumanie. L'autcur
decrit pour le premiere fois la femeile pour 2 especes et le mâle pour 3 autrcs
especcs, et, ensuite ii signale 28 especes, et formes tres rares tant pour la faune
de !'Europe, qu'au~;si pour la faune de la Roumanie.
En conclusion l'auteur presente quelques considerations sur la repartition
geographique des Ichneumonides dans l'île de Caraorman, en demontrant qu'ici
en existent, en laissant de câte Ies formes endemiques, des elements mediterran~
ens, eurosiberiens, des elements d'Europe Centrale, du Nord de l'Curope, du Sud
de l'Europe. Les unes des especes se trouvent en deux ou plusieurs parties differentcs
de !'Europe, tandis que Ies autres se trouvent communement repandues dans toute
!'Europe. Quelques unes d'entr'elles sont holarctiques et mcme ubiquistes. L'auteur
cite 47 especes et formes communement repandues tant dans l'île de Caraorman
qu'en l'île de Letea.
A la fin du chapitre Conclusions l'auteur essaye d'expliquer en peu de
mots que la naissance des especes nouvelles chez Ies Ichncumonicles doit sc reali'>cr comme chez tous Ies ctres organises. du regne animal et vegetal. C'est-ti-dire
soit par la rasse geographique, soit par la voie sympatrique, par des formes
et sous-especes nouvelles, lesquelles peuvent naitre dans l'un et meme biotope,
ct en pou,·ant coexister avec leurs ancetrcs. Cela se peut realiser par l'isolation
biologique, physiologique, ernlogique, ethologiquc, genetique et ml;me par ]' vbridite entre Ies especes et meme entre les genres tres eloiqnes Ies uns des autres
au point de \'Uc systematique.
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ACARIENI PLUMICOLI (ANALGESOIUEA) COLECTAŢI
DE LA PASARILE DIN DOBROGEA (JUDEŢUL TULCEA)
Ion

Rădulescu

!ntreprinzind U1I1ele cercetări prazitologice în Dobrogea am avut
ocazia să adunăm şi un număr de acarieni plumicoli. In lucra1Ta de
faţă dăm cîteva date asup:r:a materialului acarologie deja prelucrat colectait de la trei specii de păsări capturate în luna s~ptembrie 1969 în
preajma Sarichioiului. Găsim firească publicarea acestor rezultate deoarece considerăm că orice informaţie cu privire la Analgesoide este
binevenită fiindcă astfel se completează datele asupra stabilirii fie a
speciilor fie a răspîndirii acestui interesant grup de paraziţi încă insuficient cunoscut în fauna românească.
Privitor la Dobrogea în literatura românească Macle-Firă .şi Cristea (3, 5) menţionează speciile Ptiloxenus niajor colectat de pe Pociiceps nigricolis vînat la Eforie Sud în 1956 şi Trouessartia corvina gă
sită la Motacila flava la Eforie Sud în 1956 şi la Sturnus vulgaris capturat la C.A. Rosetti în 1960.
Menţionăm şi lucrarea lui Vasiliev (6) care în anii 1955-1956 cfectuînd cercetări în Bulgaria în jurul Silistrei (deci în preajma graniţei româneşti) găse~te la 20 specii de păsări acvatice 27 specii de
acarieni plumicoli.
Materialul colectat de noi aparţine la cinci specii dintre care două
deja citate pentru ţara noastră (Gabucinici delibata .şi Proctophyllodes
pinnatus) şi trei încă necunoscute în România (Pterolichus sp, A.llop-

tes oxylobus

şi

Zachvatlcinia sternae).

Fam. Pterolichidae Megnin

şi

Trouessairt 1883

1. Gabucinia delibata Robin 1877
Această specie
semănătură (Corvus

am găsit-o destul de frecvent parazitînd cioara de
frugilegus). Locul de fixare remigele dinspre vîrful aripelor (primare). După aprecierea noastră G. delibata este o specie cu o arie de răspîndire destul de întinsă. In România a fost colecta.tă de Mack-Firă şi Cristea (2) în judeţul Ialomiţa la Gîldău de la
cioara de semănătură în 1956 şi la Jegălia în 1955 de la cioara cenuşie
(Corvus cornix). In 1963 noi, am putut găsi acarianul G. delibata pe
cioara de semănătură la Salonta.
Dimensiuni : Lungimea maximă a corpului la femelă 0,60 mm iar
la mascul 0,43 mm.
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2. Pterolichus sp.

Colectarea acestui Pterolichid s-a efectuat de pe remigele din
mijlocie a aripelor unui cadavru de prigorie (Merops apiaster). S-au găsit numai cîteva femele care erau fixate intre barbele de
la mijlocul penelor.
.
Paraziţii sint oval alungiţi cu marginea posterioară rotundă sau
uşor escavată şi prevăzută cu patru peri dintre c.a.re doi mai lungi.
Lungimea corpului 0,57-0,62 mm iar lăţimea maximă 0,22-0,25 mm.
Pici<>arele destul de robuste sint de egală mărime. Perechea a IV-a nu
depăşeşte marginea posterioară a corpului.
Deoan.."(_·c s-au găsit numai femele încă nu s-a putut determina
specia căreia ii aparţine. Dintre speciile de Pterolichus se citează la
prigorie P. cucu.li Megnin şi Trouessart 1884. In literabura consulta:tă
cu privire la ţara noastră nu am găsit citat la prigorie nici un acarian
plumicol.
porţiunea

Fam. Proctophyllodidae I\legnin

şi

Trouessart 1883

3. Proctophyllodes pinnatus Nitzsch 1818
Acarianul acesta s-a găsit destul de frecvent la vrabie ( Passer
dom.esticus) fixat în porţiunea bazală pe bar:bele remigelor 4-8.
S-au putut colecta at.it exemplare adulte (masculi şi femele) cit
şi larve ş.i ouă. Raportul dintre adulţi şi larve a fost de 3 : 1. Pe o singură pană de obicei se colectau cite 2-5 paraziţi.
Mărimea ouălelor 0,18X0,05 mm. Lungimea larvelor 0,18 mm iar
lăţmiea 0,09 mm. Lungii.mea femelelor 0,43 nun, im lăţime-a maximă
0,17 mm. Lungimea apendicelor caudale 0,10-0,11 mm.
Lungimea
masculilor 0,33 iar lăţimea maximă 0,14 mm.
După observaţiile noastre acarianul P. pinnatus este o specie destul de comună pentru vrabie. Astfel Mack-Firă şi Cristea (4) îl găsesc
în 1955 la Jegălia. Noi, l-am putut colecta la Nucet judeţul Dîmboviţa
în 1968, la Cefa jud. Bihor în 1969 şi în preajma Bucureştiului în 1969.
4. Alloptes oxylobus Dubinin 1951
Parazitul acesta l-am găsit infestind în asociaţie cu Zachvatkinia
sternae remige le primare şi scapulare la pescăruşul riză tor ( Larus ridibundus). Acarienii masculi şi femele, în raport de 1 : 3 erau fixaţi
pe barbele lamelei inferioare în număr destul de mic (3-4 pe o pană).
Dimensiuni : Femela: lungimea corpului 0,39-0,40 mm; lătimea
maximă 0,17 mm.
'
Masculul : lungimea corpului 0,33-0,35 mm ; lăţimea maximă
0,19 mm.
Specia Alloptes oxylobus după aprecierea noastră pare destul de
frecventă în Deltă. Noi am colectat-o în luna noiembrie 1969 de la acee~i specie de larid şi la Stipoc.
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Pentru bazinul

Dunării

este indicat A. oxylobus în 1955 de

către

Dubinin (1).

Vasilier (6) în 1955 şi 1956 găseşte acarianul amintit la Popina
în apropiere de Silistra.
Pentru fauna românească semnalăm pentru prima dată specia
A. oxylobus.
Fam. Analgesidae l'vlignin

şi

Trouessart 1883

5. Zach1 atkinia sternae Canestrini 1879
1

Analgesidul Z. sternae specific pentru pescăruşi, chirighiţe şi dre
l-am putut colecta de pe remigele scapulare de la pescăruşul rizător
(La:rus ridibundus) unde parazita în asociaţie cu Alloptes oxylobu.s.
S-a găsit un număr relativ redus de paraziţi fixaţi între barbele lamemei externe aproximativ la mijlocul penelor.
Dimensiuni : Femela : lungimea corpului 0,49-0,55 mm ; lăţimea
maximă 0,30-0,35 mm.
M2sculul : lungimea corpului 0,55 mm ; lăţimea maximă a corpului 0,33 mm.
Z. sternae este o specit::> destul de comună pescăruşului rîzător.
Astfel, noi l-am găsit şi la Stipoc în anul 1969 luna noiembrie. \/ asiliel'
(6) identifică acarianul în Bulgaria în preajma Silistrei la Popina şi
lacul Srebrensk în anii 1955-1956.
Pentru fauna românească cităm pentru prima dată specia 7.. sternae.
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Re sume

Dans l'ouvrage on cite 4 especes d'acariens trouves sur Ies ailes du Corvus
frugilegus, du Merops apiaster, Paser domesticus et du Larus ridibundus. Les
oiseaux ont ete pris au mois de septembre 1969 aux environs de la commune de
Sarichioi.
Les parasites trouves sont des especes communes aux oiseaux qu'on a cites.

167

CONTRIBUTII LA STUDIUL BIOLOGIEI, ECOLOGIEI
ŞI COMBATERII SPECIILOR DE HYPONOMEUTA DIN REGIUNEA
DELTEI DUNARII, CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA
HYPONOMEf J.TFI RORELl,US Hb. (sinonim HELICl•:Ll~A FREY),
DEFOLIATOR AL SALCIILOR.
log. N. I. Dragomir

Familia Hyponomeutidae este răspîndilă pe întregul glob auprinzînd peste 1 OOO de specii.
Aceste microlepidoptere au fost în decursul timpului grupate, fie
în o familie mare a Hyponomeutidaelor fie în familii mai mici. In
prezent, această problemă comportă încă multiple discuţii. Friese (1960)
a procedat la o revizuire a familiei, propunind ca Argyresthiinaele să
fie încadrate ca familie.
Problema nu este incă rezolvată şi s-a acceptat deocamdată o împărţire a familiei Hyponomeutidaelor, în patru subfamilii : Hyponomeutinae, Argyresthiinae, Plutellinae şi Acrolepiinae.
Hyponomeutidaele sînt în principal dăunătoare atît speciilor de
arbori şi arbuşti fructiferi şi forestieri (Hyponomeuta, Argyresthia) cît
şi plantelor din cultura mare (Plutellinae) şi culturilor de
zan:avat
(Acrolepiinae ).

Subfamilia HYPONOMEUTIN.1IE.
Această subfamilie înglobează foarte multe specii, <ăspîndite în toaregiunea palearctică.
Printre genurile care cuprind specii d:'l.unătoare, răspîndite în
toată Europa, menţionăm : Hyponomeuta Latr; Prays Latr. ; Swammerdamia Hb şi Scythropia Hb.
tă

Genul HYPONOMEUTA.
re~e

Acest gen reprezintă o grupă destul de omogenă
exterioare şi cele morfologice ale organelor genitale.

după

caracte-
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Genul Hyponomeuta cuprinde peste 50 de specii, răspîndite în
regiunea eurasiatică, indo-malaeză şi Africa. Speciile semnalate în America si111t de origine palearctică, Ulllele fiind introduse recent (Par:rot
~i Schoene 1912).
Speciile de Hyponomeuta se recunosc din punct de vedere morfologic după fruntea păroasă şi îngustată intre inserţia antenelor. Ocel ii
sînt absenţi, palpii maxilari sînt rudimentari şi nearticulaţi iar trompa este bine dezvoltată şi lipsită de solzi. Aripile sint late avînd an\·ergura între 16-26 mm.
Aripile anterioare, de culoare variabilă, de cele mai multe ori
alb-mătăsoase. lucioase, sînt punctate cu puncte mici negre şi franjuri apicali albi sau alb-cenuşii.
Aripile posterioare sînt de culoare cenuşie cu franjuri de aceeaşi
culo.an·.
Omizile ating la completa lor dez\"oltare 18-25 mm şi se caracterizea.Lă după pigmentarea capsulei cefalice, placa protoracică şi segmentul anal diferit colorat la diversele specii : negru, la Hyponorneuta
evonyrnellus Zell, Hyponorneuta cognatellus Hb, Hyponorneuta malinellus Zell, Hyponomeuta padellus L, Hyponomeuta rorellus Hb, şi Hyponomeuta irrorellus Hb, a căror corp este subcilindric; galben închis,
la Hyponorneuta vigintipunctatus Retz, şi Hyponomeuta plumbellus
Scl1iff, a căror corp este fusiform.
Corpul variază după specie în general, în ceea ce prh·~te culoarea.
Wiegand (1962) a distins criterii morfologice constante la omi'lill' în virstă şi la crisalide, diferenţiind astfel formele malinellus, rorellus .şi cognatellus de acelea de padellus.
La aceste specii de lepidoptere mici, variaţiile hranei a comportamentului larvar şi a ciclului evolutiv, constituie criterii biologi.oe importante care se suprapun criteriilor strict morfologice.
Regimul de hrană este caracterizat printr-o strictă monofagie la
spL•eiile : H. malinellus Zell. (Pirus malus), la H. plumbellus Sciff, H.
irrorellus Hb, H. cognatellus Hb. (Evonymus europaeus), H. mahalebellus Gw.:.•neL' (Prunus mahaleb) şi prin polifagie la H. padellus L. (Prunus domestica, Crataegus oxyacantha, Pirus malus), H. rorellus
Hb.
(Salix sp. - Populus sp.) - (Wiegand 1962, Vaclav (1962).
Numai în cazul înmulţirilor în masă puternice, cînd se produc
defolieri totale şi după o înfometare prelungită, omizile speciilor de
Hyponomeuta pot să migreze şi pe alte specii de plante pe care le
acceptă fie pentru hrană penrt;ru a supra.vieVUi pînă la maituriare fie aa
sUJport pentru cele mature spre a-şi ţese coconii şi a se împupa.
Thorpe (1929-1930) a stabilit că Hyponomeuta padellus are mai
multe rase biologice, afliliate fiecare la o plantă gazdă determinată.
Hrănirea omizilor de H. padellus se face individual sau prin grupe de
ciţiva i.ndivizi în timp ce <lJTlizile de H. malinellus se aliniază un.a
după alta pe frunzele mărului iar la H. rorellus omizile se hrănesc în
grupe mai mari în interiorul cuiburilor formate din o ţesătură de mă170

tase· rară. De asemenea, cuiburile de H. padellus prezintă o ţesătură
mult mai slabă decit a acelora de H. malinellus (Martouret 1957).
Se constată diferenţe importante în comportările Hyponomeutinado.r.
Omizile de H. malinellus Zell, în primul stadiu larvar pătrund
în interiorul frunzelor plantei gazdă, cărora le măn.încă numai parenchimul, lăsînd intacte cele două epiderme, în timp ce în acela?i stadiu omizile de H. irrorellus Hb, şi H. plumbellus Schiff, pătrund în
interiorul lăstarilor de salbă moale, săpînd galerii orientate la început
spre baza lăstarilor şi apoi spre vîrful acestora (Wiegand 1962).
Hyponomeuta padellus L, şi H. cognatellus Hb, atacă numai epiderma superioară şi parenchimul tinerelor frunze, în timp ce H. rorellus Hb, minează frunzuliţele mici ale mugurilor încă nedesfăcuţi consumînd la început numai parenchimul acestora.
La aceste ultime specii sînt caracteristice reunirea extremităţi
lor limbului frunzuliţelor prin fire de mătase într-o ţesătură slabă.
La unele specii (H. malinellus şi H. evonymellus) omizile ţes deodată <:·oconii unii peste alţii în grupe strînse în timp ce la H. cognatellus, H. padellus şi H. rorellus coconii atîrnă vertical într-un ţesut
colectiv. La Hyponomeuta irrorellus Hb. coconii sînt fixaţi pe frunze
ia.r fa H. plumbellus coconii sînt prinşi direct de ţesăturile de hrănire.'.
Cidul de dezvoltare al speciilor de Hyponomeuta arătate mai sus
este anual.
Faptul că diferitele faze ale ciclului de dezvoltare la Hyponomenta nu prezintă sincronism, favorizează diferenţierea speciilor care
se găsesc în acela<şi biotop sau pe aceeaşi plantă gazdă.
Speciile de Hyponomeuta sînt atacate de foarte mulţi paraziţi şi
prădători care au un rol important în reducerea populaţiilor. Liste detahate cuprinzînd paraziţii naturali au fost publicate de
Thompson
(1946) şi de Friese (1963).
De 1asemenea, s-iau îrntrepr1ns 5">tudii aprofUJndate de către Voukassovitch, Bauer, Junnikala şi alţii.
Printre duşmanii naturali mai activi - paraziţi - se enumeră Hymenopterele (lchneumonidae: Angitia armilata Grav, paraziţi ai larvelor; Herpestomus brunneicornis Grav, paraziţi ai pupelor - Tetrastichidae, paraziţi ai puipelor şi Encyrtidae, paraziţi embrionari şi larvari), apoi Dipterele (Tachinidae din genul Bessa (R. D.) şi în special
Sarcophagidaele, care parazitează larvele).
Paraziţii au un rol foarte important, putînd distruge din popu}aţii pînă la 45 % }ia H. padellus (Junnikala 1960) şi 1pînă la GG ~ 10 la
H. malinellus (Popov 1956).
Prădătorii cei mai activi (Hemipterae) distrug foarte multe ouă,
larve şi pupe.
Activitatea păsărilor. insectivore este încă slab studiată la genul
Hyponomeuta.
Geruri·le mari din timpul iernii, pot reduce, de asemenea, mult
populaţiHe ca şi ploile reci din timpul dez·voltării larvare.
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In regiunea Deltei Dunării au fost semnalate speciile din genul
Hyponomeuta descrise mai sus, ca producind pagube în culturile de
arbori şi arbuşti, fructiferi şi forestieri atît în plantaţiile din interiorul
Deltei Dunării cit şi în acelea limitrofe braţelor Dunării din localită
ţile situate pe grindurile filuviatile şi de pe horstul Dobrogean.
Din punct de vedere economic, importanţă de-Osebită prezintă
Hyponomcuta malinellus Zell. care produce pagube evidente în livezile de meri din zonele : Periprava, Chilia, Tulcea, Nufărul, Mahmudia şi l\Iurighiol. Urmează H. padellus care produce defolieri totale în
unii ani, în livezile de pruni şi corcoduşi din zonele : Letea-Rosseti,
Periprava, Chilia, Pardina, Ceatalchoi, Gorgova, Crişan, Sulina şi Sf.
Gheorghe, ca şi în livezile de pe horstul Dobrogean limitrofe Dunării
din : Tulcea, Nufărul, Beştepe, ~lahmudia, Murighiol şi Dunavăţ.
Combaterea omizilor acestor specii în timpul stadiului larvar sau
in iarnă pentru distrugerea ouălor embrionate, nu a constituit încă
r, problemă specială în regiunea Deltei Dunării, din care cauză recoltele de fructe sînt foarte slabe iar din cauza defolierilor repetate an
de an, arborii şi arbuştii fructiferi, se usucă la vîrste foarte mici, atribuindu-se aceste uscări condiţiilor pedoclimatice.
Hyponomeuta mahalebellus Guen. a fost semnalată numai în ca;.i.uri izolate în oraşul Tulcea şi în plantaţiile de vişin turcesc din zona
~lahmudia.

Hyponomeuta plumbellus Schiff., H. irrorellus Hb. şi H. cognatellus Hb., au fost semnalate numai în insula Letea, în plantaţiile ti1wrc cu arbuşti de sal.bă moale, producind defolieri slabe.
Speciile de Hyponomeutinae din genul Swammerdamia, nu au
fost semnalate în regiunea Deltei Dunării.
Cea mai importantă specie însă din punct de vedere al economiei
forestiere, Hyponomeuta rorellus I-ib. specifică speciilor de Salix şi
Populus este prezentă, în fiecare an, în tot cuprinsul deltei şi deocamdată produce pagube evidente arboretelor de sălcii fiind depistată numai sporadic pe plopi (Dragomir-1960).
Hyponomeuta rorellus Hb.
produce defolieri totale în arboretele de Salix alba L. din lungul braţelor Dunării, situate în delta inferioară spre Marea Neagră. Din cauza
acestor defolieri repetate în ultimii ani, arboretele prezintă uscări avansate ale coronamentelor sau chiar şi uscări totale a unor pilcuri de
sălcii de pe ambele maluri ale braţelor Dunării care sînt puternic însorite şi preferate de dăunător.
Din aceste considerente, vom insista în mod special asupra speciei Hyponomeuta rorellus Hb, care prezintă din punct de vedere economic în prezent, o importanţă deosebită pentru pădurile din Delta
Dunării cum şi pentru faptul că din cauza înmulţirilor în masă posibile în viitorii ani, ar putea ataca tinerele arborete de plopi euramericani care se preconizează să se extindă pentru a acoperi nevoile de
materie primă pentru fabricarea celulozei.
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HYPONOMEUTA RORELLUS HVBN (sinonim
HELICELLA FREY)

Date privind
de dezvoHare :

morfologia

şi

biologia

insectei la diferite stadii

Adultul.
Fluturaşii au capul de culoare albă cu fruntea păroasă şi î:ngustată
inrtcr-e ~n.serţ:iJa an/tenielor simple .şi :filiforme oare în Tlepaus sînt lipite
în lungul corpului. Capul este lipsit de oceli şi prezintă 2 ochi mari,
cite unul pe cele două faţete ale obrazului. P2lpii maxilari sînt rudimentari, neartkulaţi iar cei labiali sînt scurţi şi îndoiţi in sus. Trompa este bine dezvoltată şi este Hpsită de solzi. Abdomenul este prevă:;mt cu trei perechi de picioare articulate, terminate cu ghiare dispuse în coroană. Tmacele prezintă o serie de puncte negre specifice.
Aripile sînt late şi în repaus ambele perechi sînt lipite de abdomen. Anvergura aripilor este de 21,5-'27,0 mm ; la femele fiind puţin mai dezvoltate ca la masculi.
Aripile anterioare sînt albe şi prezintil cîte un fascicol longitudinail cenuşiu, îngustat în aripa subdistală ; au franjuri apicali albi iar
citeodată aripile anterioare prezintă variabilitate de culoare chiar şi
la indivizii din acelaşi cuib. Pe fiecare aripă anterioar:1, se găsesc cite
25-3(1 de puncte negre, din care 7 puncte mai mici se găsesc .repartizate neuniform în apropierea extremităţii distale iar restul sînt dispuse în 3 serii longitudinale.
Aripile posterioare sînt de culoare gri-cenuşie uniformă, prezentînd franjuri de aceeaşi culoare.
Lungimea co~ului la fluturii masculi este de 9,5-12,8 mm (media fiind 10,98) iar la fluturii femeli este ele 8,9-12,7 mm (media fiind 10,78 mm).
Fluturii de Hyponomeuta rorellus Hiibn, prezintă activitate numai nocturnă, între apusul şi înainte de răsăritul soareilui, ziua stîn<l
nemişcaţi pe pînzele dese în apropierea cuiburilor cu pupe de unde
au ieşit, înşiraţi în lungul tulpinei cum şi pe frunzele din porţiunile
de la baza coronamente'lor cu expoziţie sudică.
Ethologic la fluturi este specific fenomenul de proterandrie. Astfel din observaţiile făcute s-a constatat că fluturii masculi apar întotdeauna cu 1-3 zile mai devreme <lecit fluturii femeli. Deşi în primele
zile fluturii masculi predomină ca număr, în final proporţia între masculi şi femele este aceeaşi. Sexele sînt bine diferenţiate, organele sexuale mascule şi femele prezentînd deosebiri evidente.
Organul sexual la masculi este acoperit de 2 teci albe pubescente, observîndu-se o mică despicătură gălbuie la apăsarea abdomenului
în partea inferioară. La femele organul sexual este deschis, de fo·rirnă
ovală, de culoare galben-portocalie şi mai slab pubescent. Imperecherea are loc în timpul zborului nocturn.
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Oul.

Paruta î.noope în jumăta:tea a doua a hmil W!Lie, ouăle firind depuse
grurpate în ooplăci, pe ramurile tinere de salcie, de 1-2 ani, la inserţia acestora pe axe cum şi la subţioara mugurilor.
Preferă pentru depunerea pontelor ramurile cu diametru între
0,5-1,5 cm, care au expoziţie sudică şi situate la baza coronamentutlui.
Numărul de ouă depus intr-o ooplacă variază destujl de mult fiind
cuprins intre 19-47 bucăţi. Insecta manifestă o grijă deosebită pentru progenituri, căptuşind foarte bine ooplaca cu solzi şi acoperindu-le
cu o substanţă secretată de femelă care se întăreşte în contact cu
aerul, oferind o protecţie foarte bună împotriva temperaturilor scă
zute din timpul iernii.
Ooplăcile au formă oval-a.lungită avînd diametrul maxim de 1,732
mm şi cel minim de 1,276 mm. Culoarea ooplăcilor la incepurt este
albă-gălbuie iar cînd începe eclozarea ouălor devine galben închis spre
roşu. Depunerea pontelor durează pînă spre sfîrşitul lunii iulie.
Lan-a :
Embrionarea ouălor sub ooplacă începe la sfîrşitul lunii august.
La începutul lunii septembrie apar tinerele omizi care rămîn şi iernează sub ooplacă apărate de învelişul protector al acestora.
ln primăvară, omizile hibernante apar de sub ooplăci la începutul lunii
aprilie, cind temperatura medie zilnică depăşeşte +7°C şi se introduc în
mugurii cei mai apropiaţi, la baza acestora, cînd sînt încă ncdesfJ.{:uţi,
minînd primele 2-3 frunzuliţe de la baza lor. Omizile pătrunzînd în
interiorul frunzelor, se hrănesc la început numai cu parenchimul frunzelor, desăvîrşindu-şi primul stadiu larvar. ln această perioadă, orni.:ile
stau grupate în pachete de cite 7-12 bucăţi între cele două epiderme
ale aoolciaşi frn.mze. Prima năpîrliire are loc în iruteriorul mugurHor. Prezenţa omizilor în muguri, în vîrsta a doua este trădată de apariţia primelor frunze scheletizate la baza mugurilor cum şi de apariţia ţesă
turei slabe de fire de mătase e:u care sînt legate vîrfurile frunzuliţelor,
la care acum omizile încep să roadă limbul la margini, de la virful mugurilor.
lncepînd cu vîrsta a doua a omizilor, se observă apariţia fenomenului de gregarism, acestea deplasîndu-se în grup în căutarea hranei,
la mugurii vecini. Hrănirea omizilor este mai activă în perioada din zi
cînd este mai caW, intre orele 9-14.
Mugurii în care omizile şi-au desăvirşit primul stadiu larvar nu
se mai desfac în general. De fiecare dată cînd omizile se deplasează şi-.şi
stabilesc un nou loc de hrănire îşi construiesc un nou cuib, legînd frunziele 'la vârl cu fire de măltase, hrăni.Tea făciîndu-se numai m d1niteriloooil ouiburilor. ln general cuiburile cu omizi sînt situate la virfurile ramurilor
de la extremităţile coronamentJului cu e~poziţie sud-estică. Numai la
arborii cu coronamentul foarte rar se găsesc cuiburi în interior.
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ln timpul cit

durează năpîrlirea, omizile nu se mai hrănesc şi stau
în inrteriorul cuiburilor.
La început omizile au culoarea brun-gălbuie. Cu fiecare nou stadiu
larvar, după fiecare năpîrlire, omizile se deschid la culoare devenind
galben-verzui. Dezvoltarea larvară continuă pînă la mijlocul lunii iunie,
în ţesături de cuiburi colective.
Dezvoltarea larvară cuprinde 5 stadii a căror durată totalizează
!'i4-58 de zile, în funcţie de condiţiile climatice.
Durriata fiecă.Tuilla d.iirutre cele 5 sbadii de dezvolrtare ·18ir'Vlară este de :
- stadiul I : 13-15 zile ; stadiul II : 12-13 zile ; stadiul III :
9-10 zile; stadiul IV: 9-10 zile .şi stadiul V: 10-11 zile.
La completa lor dezvoltare, omizile au lungimea de 18-23,5 mm
(media 20,5 mm), au co!l)ul subcilindric, cu segmentele colorate în galben
deschis-verzui şi punctate cu cite două pete dorsale de culoare gri inclus-negre, formînd 2 şiruri paralele de cite 11 pete.
Capul, protergum şi tergitele anale sînt de culoare brun-închis şi
nemişcate

strălucitoare.

Gregarismul la omizi se manifestă ·În ultimele 4 stadii larvare. La
dezvoltării larvare, omizile mature coboară de la virfurile
ramurilor spre tulpină, unde se adună în grămezi pentru impupare, învelind ramurile pe care s-au hrănit şi tulpina în timpul deplasării, în
o pînză de mătase foarte densă de culoare alb-strălucitoare.
sfirşitul

Crisalida.
Pentru impupare omizile aleg locurile cele mai adăpostite şi însorite, de sub inserţia ramurilor pe tulpină, de preferinţă situate în jumătatea inferioară a arborilor. Cînd sînt înmulţiri în masă se preferă
pentru impupare chiar porţiunile de tulipini dintre coronament şi solr
sub cioturi, în locuri cu exipoziţie sudică. Sub învelişul de pînză densă~
care le protejează împotriva ploilor, omizile se grupează <le la cîteva
zeci pînă la cîteva mii (uneori şi peste zece mii bucăţi). In aceste locuri
alese de omizi pentru impupare, acestea to:ric un cooon slab pe care-l
leagă cu fire de mătase de scoarţa tulpinii sau ramurilor şi se împupează în interiorul acestuia. Pupele se găsesc aşezate în pachete, unele-lingă altele, suspendate vertical cu capul în jos protejate de învelişul
de ţesătură densă care înconjoară tulpina şi ramurile. Impuparea durează 7-15 zi1e, în funcţie de umidirtate şi temperatură.
La început pupele au culoarea verzuie iar pe măsură ce se maturează (se coc) devin castanii ro.şietiice-brune deschis.
Pupele femele au greutatea medie cuprinsă, intre 0,0263 gr. 0,0438 gr. Greutatea maximă o au pupele la începutul impupării, scă
zînd treptat pînă la apariţia fluturilor.
Pupele mascule au greutatea între 0,0348-0,0224 gr.
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ln regiunea Deltei Dunării au fost identificaţi ca paraziţi ai larvelor şi pupelor, specii de lcneumonddiae (Heripestomus brunneioom:i5
Grav) şi d1ntre prădători specii de Dermestes (Dermestes La!rda.rius L.)
oare distr:ug omizile din cuiburile de impupare.
De asemenea s--au semnalat îmbolnăvki în masă la omizile din
cuiburile de impupaire care devilll rigde, moribalirtlatea iaitiingînd 30°/o·
Activitatea pasărilor insectivore s-a semnalat la cuiburile cu pupe,
unde graurii distrug pînă la 36°,'0 din numărul pupelor, în special de la
cuiburile situate spre baza tulpinl'lor.
S-a înregistrat de asemenea distrugerea pupelor din cuiburile situate la baza tulpinelor, pină la 0,65 m de către porci care cut.reiieră delta
pe grindurile fluviatile şi care mănîncă cu plăcere pupele suculente.
GeruriL· din timpul iernii produc uneori pierderi omizilor de sub
ooplăci însă în deltă aceste fenomene se înregistrează mai rar.
Ploile reci din timpul cit durează stadiul larvar produc pierderi
omizilor în special în primele stadii. ln 19il s-au semnalat pierderi la
fluturi în perioada apariţiei acestora dnd survenind ploi reci cu vînt
puternic (I.VII) solul era alb de fluturii căzuţi şi care au murit în majoritate.
RASPINDIREA GF,OGR../1.FICA IN REGIUNEA DELTEI DUNARII

Hyponomcuta rorellus Hb., este răspîndită în toată Delta Dunării,
producînd an de an defolieri repetate speciilor de Salix. Atacuri mai puternice cu defolieri tot<:ile s-au identificat în treimea inferioară a deltei
spre Marea Neagră în lungul celor trei braţe ale Dunării (Chilia, Sulina
şi Sf. Gheorghe) unde arboretele prezintă uscan m masă ale coronamentelor sălciilor şi chiar uscări totale ale pilcurilor de sălcii puternic
însorite.
Atacul scade în intensitate în delta mijlocie şi superioară. De asemenea intensitatea atacului scade proporţional cu depărtarea de la malul
Dunării spre interiorul arboretului. ln interiorul braţelor Dunării sînt
atacate foarte puternic pilcurile de Salix alba ş.i Salix cineraea răspîn
dite în toată delta. Creşterea anuală a arboretelor este redusă cu 40
pînă la 600/o.

Specii atacate.
Salix alba este cea mai puternic atacată urmînd apoi Salix vimidin răchitării şi pepiniere şi pilcurile de . Salix cineraea
răspîndite în deltă. Dintre speciile ornamentale, Salix Matsudana var.
Tortuosa este foarte puternic atacată iar Salix babilonica este atacată
foarte slab. Foarte rezistent la atacul omizilor este zălogul alb din deltă.
Omizile transportate pe această specie au murit în întregime, refuzînd
hrana oferită.
nalis
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COJ\IBATEREA DĂUNĂTORULUI HYPONOlVIEUTA RORF.LLUS Hb.

ln anul 1971 s-au executat combateri prin stropiri fine cu preparachimiioe de tWpULl. : Detox 25, lfrriOfthion 50, Wodiatox, Dipterex, Phosdrin, Carbetox 37, Fosfotox R 35 cum şi cu produse biologice de ti:pul
Thuringin, în doze şi concentraţii diferite.
Rezultatele obţinute cu unele din aceste preparate au fost excelente. Urmează ca diUlpă rruai expertimerutări dn dmnJa "?i primăvara 1972,
să se tragă concluzii definitive, cînd se vor indka producţiei substanţele,
dozele, concentraţiile, metodele cele mai eficiente pentru combatere cum
şi e>poci.'le optime cînd trebui.ie 1aiµldicalte itaiart:amenrt:ele, legiate de biologia insectei, pentru a se obţine eficienţă maximă.

te~e

BIBLIOGRAFIE
1. AGENJO, R. Dos plagos de loc; alamos (Populus)
ariginadas por „aranuelos"
(Yponomeuta Latr.). Bol. Serv. Plagos Forest V.III pp 97-114 1960.
2. BILIOTTI, E. Mise au point d'une methode du lutte bilogique utilisant des suspensions de spores de Baccillus thuringiensis (Berliner) souchc Anduze.
Rev. Entomophaga I pp 95-98. 1956.
3. BONNEMAISON, L. Les ennemis animaux des plantes cultivee el de f6rcls. Paris
1961-1962.
4. BALACHOVSKY, A. S. Entomologie appliquee a l'agriculture. II Lepidopteres pp 99-247 - Traile. Edt - Masson et Cie Editeurs. Paris 1966.
5. CONST ANTINEANU, M. I. PISICĂ, C. PETCU, I. GA VRILESCU, E şi CONST ANTINEANU R., Atac masiv provocat de Hyponomeuta mahalebella Guenee
în plantaţiHe de Prunus mahaleb din Sud Ec;tul Dobrogei şi duşmanii săi
naturali.
Analele St. Univ. „Al. I. Cuza" laşi, s. II Şt. Nat. şi biologie X ( 1) pp.
113-120. 1964.
6. DRAGOMIR, N. Experimentări de combatere a omizilor de Hyponomeula cu
isecticidul indigen Detox-25. Revista Pădurilor Nr. 1. Bucureşti 1961.
7. FINŢESCU, G. Contribution a l'etude biologique d'Hyponomeula malinellus en
Roumanie. Revue Sciet. Bourbon 27 pp. 78-80. 1914.
8. MANOLACHE, C. BOGULEANU, GH. Entomologie agricolă. pp 372-373. Ed.
Didactică şi Pedagogică. Buc. 1967.
9. JUNNIKALA, E. Life historyan insed enemies of Hyponomeuta malinellus Zeii
(Lep. Hyponomeutidae) in Fin land. Ann. Zoo!.
Soc. Vanamo XXI ( 1)
pp. 1-44. 1960.
10. MELCOM, P. A. Plaga de orugas del Yponomeuta rorellus Hb. Bol. R. Soc, Espan.
Hist. Nat. X, pp. 269-271.1910.
11. MILES (H. W.) The Agricultural Entomologu of the Holland Division of Lincolnshire. Lincs. Nat. Union Trans. pp. 129---148 1926. Voi. XVI Ser. A.
Part. 1 pp. 9 January 1928.
12. PARROT, P, J. şi SCHOENE, J. The apple and chery Ermine Moths. Techn. Bull.
New York XXIV, pp. 1---40. 1912.
13. TERESCENKO, V, E. (Hyponomeuta rorella a dangeurs pest of the floodplain
standa of the Lover Dnieper). Lesn. Z. Arhangel'sk. 1968-11 (2) (34-4)
U.R.S.S.
14. SERVADEI, A. Contibuto alia conoscenza delie Hyponomeuta padellus L., cognatellus Hb., vigintipunctatus Hb. Boli. Lab. Ent. Bologna III. pp. 254-301.
1930.

177

15. KARASEV, V, S. Biology and distribution of Hyponomeuta rorella in Sud Ukraina.
Zoo!. Z. Moskwa. 1968----47 (12) 1862---4. URSS.
16. TERESCENKO, V, E. Control of Hyponomeuta rorella-on Wilow-in the LowN
Dnieper flood-plain. Abstracts 2863 pp. 350. Lesn. Z. 1970. 13 (3) (&-----9).

Urss.
17. UV AROV, B. P. GLAZUNOV, V, A. - Obzorî vreditelei. - Otcet o Deiatelnosti
Stavropolskago Entomologiceskago
Biuro za 1914 God. Petrograd 191 G,
pp. 13-54.
18. VOUKASSOVITCH, P. Sur la biologie du Dibrachys
affinis, Masi Parasite de
I'eudemis-Rev. Zoo!. agric. appl. XXIII nos. 4 şi 5 pp. 92-98 şi 119-131.
Bordeaux, April şi Mai 1924.
19. WILLAUME, F. Selection des principaux types de formulles adaptes au traitements
d'hiver des arbres fruitiers. C. R. Acad. Agricol. France, XVI, Nr. 5, pp.
184-190. Paris 1930.
20. ALKAN, B. Sitoks ilâci ile zararli boceklere Karşî Yapilan denemelN. Ankara
Yiiks. Ziraal Enst. Dergisi 9 Nr. 1, pp. 43-46. Ankara 1947.

Re sume
L'ouvrage presente d'une maniere syslematique les Lepidopteres petits de la
familie Hyponomeutidae en se guidant d'apres les dernieres classifications faites
au niveau mondial.
On presenle Ies aspects de morphologie, de biologie et d'ecologie des e'ipeces nuisibles du genre des Hyponomeutes de la ramiile Hyponomeutinae, especes
c:onsiderees prejudiciables aux arbres et aux arbustes fruitiers et forestiers des
regions du Delta du Danube.
On mentionne Ies ennemis naturels, biotiques et abiotiques et on reduit la
zone de la repartilion geographique des epeces du Hyponomeute de la region du
delta.
Pour l'espece Hyponomeuta rorcllus Hb. qui presente une importance economique parliculiere pour Ies forels de saules et de peupliers du Delta du Danube,
on donne des dates exactes concernant la morphologie la biologie et !'ecologie de
celle in5ecte.
On fait la description des ennemis naturels, biotiques et abiotiques et on
donne en pourcentage Ies resultats enregistres relativement a la contribution de
ceu x-ci dans Ia reduction des populations d l'insecte.
L'ouvrage presente l'image de la repartition geographique de l'espece Hyponomeute rorellus Hb. dans le Delta du Danube, les especes attaquees et l'importance economique de !'insecte nuisible, en calculant en pour cent Ies dommages
de masse ligneuse des peuplements attaques.
On menlionne Ies resultats positifs des traitements fait au cours de I' annee
1971 il l'aide des preparations chimiques et biologiques et on explique qu'on a obtenu de bons resultats qui seront mis au service de la production au cours de
l'an 1972.
On fait des remarques en ce qui concerne l'importance economique de la
decouverte de l'espece d'Hyponomeute rorellus Hb. et aussi la necessite de combattre celte espece car, pour l'avenir, on prevoit des reproductions en masse des
populations dans le dalta, populations qui faute de nourriture, pourrait attaquer
massivement Ies plantations de peupliers euramericains qui vont s'etendre encore
dans le dalta pour satisfaire Ies besoins de mati„re premi.re necessaire pour la produclion de Ia cellulose.
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FACTORI LIMITATIVI IN DEZVOLTAREA FOCARELOR
DE DAUNATORI XYLOFAGI IN PLANTAŢIILE DE PLOPI NEGRI
HIBRIZI DIN DELTA DUNARII.
Ing. N. I. DRAGOr.-UR

ln reg1ilunea Deltei DU1I1ării, ,pliamitaţiile de plopi negri hibrizi (euramericani) constituie în prezent problema de bază a economiei forestiere.
ln contextul măsurilor ce se întreprind pentru valorificarea intensivă a resurselor naturale din Delta Dunării, extinderii suprafeţelor cu
plantaţii de plopi euramericani i se acordă din ce în ce mai multă atenţie.
Aceasta şi din cauză că producţia de stuf ce se recoltează anual, nu acoperă necesarul de materie primă pentru celuloză şi din experimentările
întreprinse încă din anul 1965, se preconizează că plantaţiile tinere de
plopi exploataibe 1a virate mrci (în jur de 10-12 ani), vor fi în măsmă să
acopere în viitor deficitul de materie primă pentru celuloză.
De asemenea, datorită faptului că o serie de suprafeţe din incintele stuficole unde din cauza colmatării şi a degradării rizomilor, au
mevenit improprii pentru regenerarea stufului, se urmăreşte folosirea
acestora prin reintroducerea lor în circuitul economic, destinindu-se
a fi plantate cu plopi euramericani.
Extinderea suprafeţelor plantate cu plopi euramericani şi în special destinaţia specială a acestor arborete care urmează să se exploateze la vîrste mici, sub 12 ani, ridică probleme speciale de combatere
a dăunătorilor xylofagi care preferă numai arboretele tinere pentru a-şi
depune ouăle, ceea ce înseamnă că odată ou extinderea suprafeţelor plantate se vor extinde şi focarele acestor dăunători existenţi deja în arboretele create în uJltimii 10-15 ani în stare oarecum latentă.
Prin cercetările întreprinse în arboretele de plopi eurramer.iicani
instalaţi în Delta Dunării, se constată că acestea sînt infestate de dău
nătorii xylofagi ; Paranthrene taibaniformis Rott, Saperda populnea L,
SapeOO.a carcharias L, Lamia texor L şi Cossus Cossus L.
Dintre aceşti dăunători xylofagi numai speciile Paranthrene tabanifonnis Rott şi Saiperda populnea L, au format focare în arborete care
uneori au produs pagube evidente fiind necesar să se sacrifice suprafeţe întinse prin tăierea arboretelor ca să se lichideze focarele în care
aceşti dăunători se aflau în progradaţie. Se menţionează că aceste două
specii se găsesc simultan în aceleaşi focare.
·
Celelalte specii se găsesc în cantitate foarte m1că, depistîndu-se
numai atacuri la arbori izolaţi, fapt ce nu prezintă în viitorul apropiat
un pericol care să impună măsuri speciale, - de protecţia ariboretelor.
In schimb Paranthrene tabanifiormis Rott şi Saperda populnea L.,
au furmat focare în majoritatea plantaţiilor tinere şi deşi dăunătorii
1
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găsesc în
progradaţie,

prezenrt în stare de latenţă există perico1uJ. oa să init.re în
fapt care ar duce la compromiterea plantaţiilor tinere.
Din aceste considerente s-au luat în studiu aceşti doi dăunători
pentru a se cunoaşte situaţia apariţiei focarelor şi a stabili influenţa
pe care o au factorii limitativi (biotici şi abiotici) în reducerea populaţiilor acestor două specii de dăunători xylofagi.
In Delta Dunării primele focare ale speciilor Paranthrene tabaniformis Rott şi Saperda populnea L., au fost depistate în vara anului 1959,
în plantaţiile tinere de plopi euramericani din U.P.-urile. ; Beiu, Ivanova, Uzlina şi Tudor Vladimirescu, atacurile avînd intensitate slabă.
ln anul 1961, se constată extinderea focarelor în U.P.-urile; Săl
cieni, Lascăr Cataa-giu, Letea, Ada :rvlarinesru, Oarasuhat, Pestriţele, Dranov ş.i Dunavăţ, atacul av:ind intensitate mijlocie.
ln anii 1966-1967, atacul creşte brusc în intensitate şi sint necesare
măsuri radicale, ceea ce a dus la sacrificarea unor arborete în care cei
doi dăunători produsese pagube importante compromiţînd culturile (Litcov şi Carasuhat).
După 1967, intensitatea atacurilor în focarele depistate, scade continuu, în prezent dăunătorii găsindu-se în stare de latenţă.
Pentru cunoaşterea cauzelor care au contribuit la scăderea intensităţii atacurilor celor doi dăunători xylofagi, s-au întreprins cercetări
de profunzime în următoarele plantaţii de plopi euramericani, unde se
depistaseră existenţa focarelor;
- Plantaţia din U.P., Pestriţele
- Plantaţiile din U.P. Beiu, Ivanova
- Plantaţiile din raza satului Dunăvăţ.
ln fiecare plantaţie s-au instalat pieţe de studiu analizîndu-se amă
nunţit cite 10-30 arbori şi determinîndu-se pentru fiecare dăunător următorii parametri ;
- poziţia dăunătorului în arborete şi pe arbore
- numărul de gale cu larve vii
- numărul de gale din care au ieşit insecte
- numărul de gale cu larve parazitate
- numărul de gale cu larve distruse de ciocănitori.
Rezultatele cercetărilor se dau separat pentru fiecare dăunător,
astfel;
A. Saperda populnea L.
1. Plantaţia - Pestriţele; arbori analizaţi 30 buc.
Total gale inventariate ; 24 din care ;

se

Repartiz în %

Nr.

-

gale noi cu larve
„ din care a ieşit insecta
cu larvă parazitate
cu larve distruse de ciocănitori

"
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o

o

1

4,2
37,5
58,3

9

=14

2.

Plantaţiile

de la

Dunăvăţ;

arbori

anaJizaţi

15 buc.

Total gale inventariate; 176 buc. din care;
Nr.
gale noi cu larve
„ din care a ieşit insecta
„ cu larve par.azitate
,, cu larve distruse de ciocănitori
3.

Plantaţiile

Arbori

Repartiz. în

- o

o

=15
=55
106

8,5
31,2
60,3

%

Beiu lvanova

analizaţi

10 buc.

Totale gale inventariate; 155 buc. din care;
gale noi cu larve
,, din care a ieşit insecta
,, cu larve parazitate
cu larve distruse de

Total arbori

analizaţi

ciocănit.

=5
= 6
=24
120

3,2
3,8
5,4
77,6

= 5

1,12
6,19
24,78
67,60

55 buc.

Total gale inventariate 355 buc. din care ;
-

gale cu larve vii
,, din care a ieşit insecta
„ ou larve parazitate
„ cu larve distruse de ciocănit.

=22
=88
240

Din analizarea rezultatelor obţinute se constată că dăunătorul xylofag Sperda populn€sa L. a inbiat în stare de latenţă, i!'e'Il1arcin1du-se o
foarte slabă intensitate numai în plantaţiile Beiu Ivanova.
In ceea ce priveşte cauzele care au readus atacurile în stare de
latenţă, reiese pregnant în evidenţă activitatea factorilor limitativi naturali; acţiunea paraziţilor care au distrus 24,780;0 din numărul larvelor
existente în galerii şi în special acţiunea păsărilor insectivore, ciocăni
torile (Picus Viridis, Picus Canus şi Dendriooopos major).
Dintre paraziţii identificaţi pe larvele de Sape:r:da populnea L„ se
enumeră; Bracon discoidens Wesm; Eiphialtes
masocentrus Grav şi
Ephialtes detritus Holmagr. - Insumînd activitatea limitativă a păsărilor
insectivore cu aceea a paraziţilor rezultă că împreună reuşesc să distrugă anual un procent de 92,30; 0 din populaţiile insectelor ceea ce explică în prezent reducerea dăunătorului în stare de latenţă.
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B. Paranthrene tabaniformis Rott.
1. Plantaţia Pestriţele : arbori analizaţi : 30 buc.
Total gale inventariate 199 buc. din care ;

Repartiz. în %

Nr.
3
1

gale cu larve viabile
,, din care a ieşit insecta
„ cu larve parazitate
,.. cu larve distruse de

193
2

1,1

ciocănitori

')

Plantaţia Dunăvăţ;

Arbori

analizaţi

i,6

0,5
96,9

15 buc.

Total gale inrentariate; 565 buc. din care ;
gale cu larve viabile
ditn oarre au ieşilt i.n&eotele
,," cu larve parazitate
„ cu lar\'e distrusl' de
ciocănitori

:l.

Plantaţiile

Beiu /rnnoz-a; arbori

101
40
385

] 7,8

39

6,9

analizaţi

7,2
68,1

10 buc.

Total gale inrentariate; 69 buc. din care;
gale cu larve viabile
,, din care a ieşit insectele
,, cu larve para7Jtare
cu larve distruse de
ciocănitori

Total arbori

analizaţi

4
1

5,9
1,4

46

66,6

18

26,1

108
42
624

12,9

59

7,0

55 buc

Total gale inventariate 833 buc. din care ;
gale cu larve viabile
din care a ieşit insecta
,,"' cu larve parazitate
„ cu larve distruse de
ctocăni tari

5

74,9

Din analizarea rezultatelor cercetărilor întreprinse se constată că
xylofag Paranthrene Tabaru.:f ormis Rott, poate fomlla şi în
continuare focare active, în special în plantaţiile tinere sub 5-6 ani,
unde activitatea păsărilor insectivore ca şi a paraziţilor, este mai slabă.
Tn plantaţiile în vîrstă de peste 6 ani, unde masivul este încheiat, acti-

dăunătorul
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vita<tea paraziţilor şi a cio:cănitorilor creşte simţitor tinzînd să localizeze
focarele. La acest dăunător activitatea paraziţilor este mult mai intensă
dooît la Saiperda populnea L.
ln plantaţiile din staţiuni necorespunzătoare (cazul nisipurilor dela
Dunăvăţ cu consistenţă redusă şi vegetaţie lîncedă) dăunătorul îşi intensifică activitatea.
Insumînd activitatea paraziţilor cu aceea a păsărilor insectivore
(ciocănitorile verzi şi roşii), rezultă că împr2ună reuşesc să distrugă
anual un procent de 81,9 % din populaţia insectei ceea ce evidenţiază că
numai c.ceşti factori limitativi nu reuşesc să menţină focarele în stare de
latenţă şi este nevoie a se interveni cu măsuri ajutătoare de combatere
cum şi măsuri de îngrijirea arboretelor.
Dintre paraziţii identificaţi la Paranthrene tabaniformis Rott, (cn"~
teri în laborator), se enumeră ; Apanteles levigatus Ratz. Bracon discoidens \Vesm şi Pristomerus Wulnerator Panz.
De asemenea ca faetor limitativ pot fi considerate şi inundaţiile
mari, cind apek acoperă galeriile de pe tulpinile puieţilor plantaţi, ca ~i
:riczistenţa unor specii de plopi la acţiunea dăunătorilor.
Se consideră necesar ca să se tină continuu Slllb observatie focarele
de Paranthrene tabanifonnis Rott., ~are pot evolua rapid atun·ci cînd activjlbartea faatorliloT limli:batfi.vi biotici se dimiJnuează.

Concluzii
Din analizarea rezultatelor obţinute prin cercetările întreprinse,
;
a) Sapercla populnea L. se instalează în general în plantaţii cu consistenţă redusă şi vegetaţie lîncedă preferînd arborii însoriţi de la marginea masivului. Pe arbori instalarea dăunătorului are loc în general, în
treimea inferioară a coronamentului şi la vîrful lujerilor de un an.
b) Paranthrene tabaniformis, se instalează în general în plantaţii cu
consistenţă redusă şi cu vegetaţie lîncedă din staţiunile necorespunză
toare. Preferă în general arboretele tinere, - pînă la 5 ani vîrstă. Se instalen?ă în special pe axul principal al tulpinei la vîrf iar la puieţii peste
!i ani se instalează la vîrful lujerilor de 1-2 ani, în treimea superioară a
coronamentului.
c) Arboreitele de plopi euramericani trebuie oreate de la inceput,
în staţiuni COJr"esprunzălto.aire folosind puieţi de foruite bU1nă calitate din
sped:He .ce s""'aiu dorved~it ~ZJils.tenrte l.Ja abalou1rile dăUITTătqrillor xyJofiagi.
Este necesar să se execute la timp elagajul artificial, eliminînd
("răoile de lJa barza coronamenituJ1uii.
aaire cons1liltruiie hlaibirtlartJul favo:riabhl
pentru Saperda Populnea L.
- Opettia;ţ:irundlle ou[rbumlle trebwe ezeootiarne llia timp, fără a :rieduce
prea mult consistenţa fiindcă arborii luminaţi puternic sînt preferaţi de
n·zultă următoarele

dăună'tori.
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- Să se ducă o acţiune susţinută pentru protejarea păsărilor insectivore (ciocănitorile în cadrul acestor dăunători), care sînt un mijloc
foarte eficace în combaterea biologică a dăunătorilor.
Aceste măsuri sînt necesare de luat mai ales că în prezent în deltă
există peste 2300 ha. cu plantaţii de plopi euramericani, din care sub 5
:an!i cine.a 600 ha. In plus, urmează a se planta în acest Cincinal încă
2000 ha cu plopi euramericani ceea ce înseamnă atenţie deosebită pentru a menţine dăunătorii în stare de latenţă şi dacă este posibil să se
lichideze toate focarele existente în prezent din plantaţiile deja creiate.
Re sume

Dans l'ouvrage on presente Ies resultats des recherches faites au cour-> des.
dernieres annees dans Ies plantations â peupliers euramericains et qui ont voulu
etablir la contribution des facteurs limitatifs biotiques (parasites et oiseaux insectivores) et ce qui conserne la reduction des populations chez Ies insectes nuisibles
phyllophages Paranthrene tabaniformis Rott el Saperda populnea L.
II en resuite que chez Saperda populnea L., Ies oiseaux insectivores, Ies
pics (Picus Viridis, Picus Canus et Dendrocopos major) ont une activite considerable,
realisant une reduction de 67,60 % du total de la population d'insectss, tandis
que Les parasites ont une activite plus rcduite pouvant detruire seulement 24,78%
du total de celte population.
En echange, chez Parathrene tabaniformis Rott, l'activite des parasites est
tres active, ceux-ci realisant une reduction de 74,9 % de la population d'insectes.
Celte fois-ci Ies oiseaux insectivores ont une activite encore plus reduite. Du
point de vue biologique le fait est explique car Les oiseaux ne reussissent pas
de depister şi facilement et avant de la nymphase; dans la deuxi.me phase,
Les larves.
On presente successivement Ies apparilions des premiers foyers d'insectes
niusibles respectives dans le Delta, leur evolution et leur repartition geographique.
On formule des appreciations concernant Ies mesures prises pour proteger
Ies oiseaux insectivores ainsi que des remarques en ce qui concerne Ies mesures
qu'on doit prendre dans Ies plantations de peupliers pour leurs assurer Ies conditions phyto-sanitaires adequates.
.
J::.. ~a. fin de l'ouv,rage .on insiste sur Les conditions essentielles qui doivent
etre reahsees lors de l etabhssement des plantations nouvelles afin d'obtenir des
peuplements â croissance vigoureuse et qui soient resistants â, l'action des insectes nuisibles.

REPARTIŢIA: ŞI COMPONENŢA

ORGANISMELOR ANIMALE
DIN BIOCENOZELE BENTONICE ŞI FITOFILE, lN BRATELE
DUNARII ŞI DELTA DUNARII ")
Dr. VIRGINIA POPESCU-MARINESCU

Cercetările hidrobiologice (3 ; 5 ; 6 ; 11 ; 13 ; 15 ; 16 ; 21 ; 22 ;
24 ; 25) .şi sistematice (1 ; 4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 17 ; 18; 19 ; 20 ; 23)
efectuate de diferiţi autori în braţele Dunării şi Delta Dunării au permis acumularea unui bogat material.
Unele lucrări cuprind chiar sinteze, cum este cea a lui Aurelia
Nicolau şi Ecaterina Popescu (11) referitoare la componenţa cantitativă
a faunei de fund şi a planctonului în bălţile din lunca inundabilă şi
Delta Dunării. Datele sînt foarte interesante, însă ele se referă - a~a
cum subliniază şi titlul publicaţiei - la aspectul cantitativ.
O altă lucrare de sinteză, însă mai completă, este aceea a lui Tcodoresicu-Leonte R. şi colab. (24), interesîndu-ne în special prin ref eririlc
la diferiţii biotopi şi biocenoze din Delta Dunării.
Deoarece studiile efecuate pînă în prezent asupra braţelor Dunării
şi Deltei Dunării au accentuat fiecare dintre ele fie aspectul sistematic
sau ecologic, asamblarea datelor, pentru a reliefa componenţa faunei
biocenczelor bentonice şi fitofile din cei doi mari biotopi - în depenJienţă de condliţiile ecologice este destul de dificilă.
Ţi1nînd seama de caraoterul studiilor sistematice anterioare, în care
un grup de organisme sau altul au fost mai bine sau mai puţin studiate,
'lucrarea de faţă este doar o încercare de a priezenta o listă sintertică
(tabelul nr. 1) a faunei nevertebratelor bentonke şi fitofile din zonele
amintite, listă cu totul incompletă, - în realitate numărul taxonilor
fiind ou mult mai mare decît cel prezentat de către noi (tabelul nr. 1).
In componenţa biocenozelor bentonice şi fitofile a celor doi mari
biotopi studiaţi, s-au identificat pînă în prezent - aşa cum reiese din
tabelul nr. 1 şi cum este sistematizat în tabelul 2, - un număr total
de 647 taxoni de nevertebrate. Dintre ace.ştia n'l1IT1ai în biocenozele

•) Prr~n Delei Dlllllăirii Î·nţelegem
această zooă în afara braţelor Dtllil.ării.

tioate baziiinele acvarttke (ghi oluri, gîrle, et!c) din
1
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Tabelul nr. 1
Componenţa
şi
----

----------

taxonilor de nevertebrate din biocenozele bentonice
fitofile în braţele Dunării şi Delta Dunării•

---

BIOCENOZELE
BENTONICE
FITO FILE
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Sponglllidae

+

+
+

+

+

+

+
+
+

_!_

I. l p/Jydatia l/uviatilis L.
'.L Lusµrmgi/la /acustris L

Coelenterata
I. <:ordy/op/1ora /acust rh Allm.
'I
//\ clra viridis L.

-~

+

Turbe Ilaria
I. Dcndrococ/um /acteum (0.f.M.)
L. Dugcsia /ugubris O. Schmidt
3. Dugesia sp.
4. Planaria torva 0.F.M.

+
+

--L

Polychaela
I. 1-lypania invalida Grubc
2. Hypanio/a kowalewskii Grimm
3. Manayunkia caspica Ann.

--L

+

+

+
+

+

Oligochaela
I. Allolobophora sp.
:l. Aulophorus lurcatus Muli.
3. Dendrobaena rubida Savigny
4. Branchiura sowerbyl Beddard

+
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-

prezenta speciei
absenta speciei
C/ile//io arcnarius MullPr
Dcro digitata (Muller)
Dcro obtusa D'Udekem.
Eisenie/la letraedra (Sav).
Enchyt raeus argenteus Michaelsen
Euilyodrilus hammoniensis Mich.
Fridericia biselosa Levinsen
Haemonais weldvoge/i (Bretscher)
Homochaeta naidina Bretscher
Homochaeta setosa Morszinski

+

+

+

+

~

·1 Tabel întocmit
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după

bibliografie.

+

+

--L

--L

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
--L

+

+
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15. llyodrilus vejdowskii (Mich.)
16. llyodrilus sp.
17. Limnodrilus claparedeanus Rat.
18. Limnodrilus helveticus Pig.
19. Limnodrilus hof/meisteri Clap.
20. Limnodrilus udekemianus Clap.
21. Limnodrilus sp.
22. Lumbriculus variegatus (Muller)
23. Nais communis Pig.
24. Nais elinguis Mii.li.
25. Nais obtusa (Gewais)
26. Nais pardalis Piguet
27. Nais simplex Pig.
28. Nais variabilis Piguet
29. Ophidonais serpentina Muller
30. Paranais botniensis Sperber
31. Puranais Jrici Hrabc
32. Paranais Jiloralis 0.F. Muller
33. Paranais simplex Hrabc
34. Pcloscolex ferox Eisen.
35. Pc/osco/cx sp.
36. Pristina aequiseta Bourne
37. Pristina Jongiseta Ehr~nberg
38. Proppapus va/Iii Michaelsen
39. Psammoryctes albicola Mich.
40. Rhynchelmis limosella Hoffmeister
41. Rhynchelmis tetratheca Mich.
42. Slavina appendiculata (Od.)
43. Stylaria lacustris L.
44. T richodrilus sp.
45. Tubifex albicola (Mich.)
46. Tubifex barbatus Grube
47. Tubilex tubifex (Mii.li.)
48. Uncinais uncinata (Orsted).

+
+
+
+

:~

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
-i+I

+

-l-

+
+
+

_j_

+
+

+

+

+

+

+

5

+

+

+
+
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-+-

+

+
+

+

+

+
+

+

-+-

+

+

+
+
+

+

+

HIRUDJNEA
1. Ralrachobdella paludosa Carena
2 Glossiphonia comp/anala Linne
3. Hacmenteria costala Muller
4. Hacmopis sanguisuga Linne
5. Helobdella bioculata Berg
6. Hemiclepsis marginala O.F.M.
7. Herpobdella octoculata Linne
8. Piscicola gcometra Linne

+
+
+
+
+

+
+

+

-1-

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

ROTATORIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Collotheca ambigua Hudson
Collotheca bilfingeri Berzins
Collotheca ca/va Hudson
Collotheca heptabranchiata Schoch.
Col/ol heca hoodi Hudson
Dissotrocha aculeata Ehrbg.
Flascu/aria conifera Hudson

+
+
+
+

+

+
+
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Flascu/aria janus Hudson
Flascu/aria melicerta Ehrbg.
Gastropus styliler Imhof
Lacinularia Jlosculosa 0.F.M.
Macrotrachela mullispinosa Tompson
Philodina cit rina Ehrenberg
Ptygura Jongipes Wills
Ptygura spongicola Berzins
Ptygura velata Gosse
Rotaria magna ca/carata Persons
Rotaria rotatoria Pallas
Rotaria tardigrada Ehrbg.
Rotaria lrisecata Weber
Stephanoceros limbriatus Goldfuss
Squalinella rostrum Schmarda

;3

+

+
+
+

+
+

·I

5

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+

GASTROTRICHA

+
-1-

1. Chaelonotus maximus Ehrbg.
Chactonotus schultzei Metschnikoff
Chitonodytes Jongisetosum Metschnikort
Polymenurus serralicaudatus Voigt
Setopus dubius Voigt

2.
3.
4.
5.

-1-

+

+

TARDIGRADA

+

1. Hypsibius angustis var. mega/onyx
Thulmin
2. Macrobiotus ambiguus J. Murray
3. Macrobiotus dispar J. Murray
4. Macrobiotus J1ulelandii I. Schulze
5. Macrobiotus macronyx Dujardin

-1-

-1-

+
+
+

+
+

+

BRYOZOA

1. Plumatella repens L.

+

+

+

+

+

+

KAMPTHOZOA
1. U rnatella gracilis Leidy

GASTROPODA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Acro/oxus Jacustris L.
Ancylus Jluviatilis 0.F.M.
Anisus Jeucostomus Millet
Anisus septemgyratus (Zgl.) Bielz
Anisus spirorbis L.
Armiger crisla L.
Armiger crista forma spinulosus
Clessin
Bilhynia Jeachi Sheppard
Bithynia tentaculata L.
Biltium reliculatum C. Pfeiffer
Carychium tridenlatum Risso
Cepaea vindobonensis C. Pfeiffer
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+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
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13. Cythara (Mangelia) pontica
Milaschewich
14. Divaricella divaricata L.
15. Fagotia (M) acicularis Ferussac
16. Fagolia (F) esperi Ferussac
17. Galba truncatu/a Muller
18. Gyraulus albus Muller
19. Gyraulus gredleri E.A. Bielz
20. Hippeulis complanatus Drep.
21. Hydrobia ventrosa Montagu
22. Limnaea stagnalis L.
23. Lithoglyphus apertus Kiister
24. Lithoglyphus nalicoides C. Pfeiffer
25. Loripes lacteus L.
26. Mesodesma cornea Poli
27. Micromelania caspia Eichwald
28. Micromelania /inela Milaschewich
29. Physa acuta Draparnaud
30. Planorbis corneus L.
31. Radix ovata Dreparnaud
32. Radix peregra Miill.
33. Retusa (C.) variabilis Milaschewich
34. Rissoa euxinica Milaschewich
35. Rissoa sp.
36. Segmenlina nilida 0.F.M.
37. Sphaerium riviculum Lamarck
38. Spiralina vortex L.
39. Spiru/a subt runcata
40. Spiru/a subt runcata var. triangula
Ren ier
41. Stagnicola palustris Mii!!.
42. Succinea pleifferi Rossmăssler
43. Succinea putris L.
44. Theodoxus danubialis C. Pfeiffer
45. Theodoxus Jluvialilis L.
46. Theodoxus transversalis C. Pfeiffer
47. Tropidiscus planorbis L.
48. Tropidiscus carinatus Mii!!.
49. Turboniella delicata Monterosato
50. Valvata (V.) cristala 0.F.M.
51. Valvata (B.) nalicina Menke
52. Valvata (C.) piscinalis Miill.
:53. V iv iparus ace ro sus Bourguignat
54. Viviparus danubialis var. penchinali
Bourguignat
:55. Viviparus danubialis var. rumaenicus
Kobelt
.56. Viviparus Jasciatus Miill.
57. Viviparus viviparus L.
'58. Zonitoides nitidus Muller

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

LAMELLI BRANCHI A

1. Anodonta sp.
2. Cardium edule L.

+

+
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Corbula mediterranea Da Costa
Dreissena polymorpha Pallas
Monodacna colorata Eichwald
Monodacna pontica Eichwald
Musculium lacustre Muller
Mylilus galloprovincialis Lam.
Pisidium obtusale C. Pfeitrer
Pseudanodonta sp.
Unio pictorum L.
Unio tumidus Philippson
Unio sp.

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

'..!

3

4

5

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

COPEPOD1\

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

Acanthocyclops bicuspidatus (Claus)
Acanthocyclops gigas (Claus)
Acanthocyclops robustus (Sars)
Acanthocyclops vernalis (Fischer)
Acanthocyclops viridis (Jurine)
Alheyella crassa (Sars)
Atheyella (B.) trispinosa (Brady)
Canthocamptus slaphylinus (Jurine)
Canuella perplexa Scott.
Ectocyclops phaleratus (Koch)
Elaphoidella gracilis (Sars)
Eucyclops macruroides (Lillj.)
Eucyclops serrulatus (Fischer)
Eucyclops serrulatus cf. spcratus
(Lillj.)
Eucyclops serrulatus proximus (Lillj.)
Eudiaptomus vulgaris (Schmeil)
Eurytemora vclox (Lillj.)
Macrocyclops albidus (Jurine)
Megacyclops viridis (Jurine)
Mesocyclops crassus (Fischer)
Mesocyclops leuckarli (Claus)
Microcyclops bicolor (Sars)
Microcyclops varicans cf. rubcllus
(Lillj.)
Nitocrella hibcrnica (Brady)
Onycrocamptus mohamed (BI. et R)
Paracyclops allinis (Sars)
Paracyclops limbriatus (Fischer)
Paracyclops poppei (Rehb.)
Phyllognathopus paludosus (Mrazek)
Schizopera sp.
Termocyclops oithonoides (Sars)

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

CLADOCERA

1.
2.
3.
4.
5.

Acroperus harpae Baird
Alona allinis Leydig
Alona costala G.0.S.
Alona gullata G.0.S.
Alona rectangula G.O.S.
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6. Alona tenuicaudis G.O.S.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alona quadrangularis 0.F. Muller
Alonella excisa Fischer
Alonella exigua Lillj.
Alonella nana Baird.
Camplocercus lilljeborgi Schod.
Camptocercus rectirostris Schod.
Chydorus globosus Baird
Chydorus sphaericus O.F. Muller
Euricercus Jamellalus O.F. Muller
Graplolcberis tesludinaria Fischer
Ilyocryplus sordidus Liev.
Oxyurella tcnuicaudis G.0.S.
Peracantha truncata 0.F.M.
Pleuroxus aduncus Jur.
Pleuroxus Jaevis G.0.S.
Pleuroxus lrigonellus 0.F.M.
Pleuroxus uncinatus Baird
Polyphemw; pediculus Linne
Scapholeberis mucronata 0.F.M.

+
+

+

var. cornuta Schod.
26. Sida crystalina 0.F. Miiller
27. Simocephalus serrulatus (Koch)
28. Simocephalus vctulus var. spinosu/us
O.F.M.

I
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+
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+
+
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+
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+

+
+
+

AMPHIPODA

GAMMARIDAE
1. Chaelogammarus placidus G.O. Sars
2. Chaetogammarus tenellus Mart.
3. Chaetogammarus tenellus behningi
Mart.
4. Chaetogammarus warpachowskyi
G.O.S.
5. Dikerogammarus haemobap/Jes Mart.
6. Dikerogammarus haemobaphes
Iluvial ilis Mart.
7. Dikerogammarus villosus Mart.
8. Dikerogammarus v illosus bispinosus
Mart.
9. Gmelina costala aestuarica O. Grimm.
10. Niphargus tatrensis hrabei Karaman
11. Niphargus valachicus E. Dobreanu şi
C. Manolache
12. P.onlogammarus crassus Grimm.
13. Pont<Jgammarus robusloides Grimm
(Mart.)
14. Pontogammarus obesus Mart.
15. Ponlogammarus robustoides aestuarius
Derj.
ţ.6. Ponlogammarus sarsi Mart.
17. Stenogammarus compresso simils Căr.
18. Synurella ambulans Mull.

+

+
+

t--

+
+

+

+

+
+
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+
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COROPHIIDAE
1. Corophium chelicome G.O. Sars
2. Corophium curvispinum G.0. Sars
3. Corophium nobile G.0. Sars
4. Corophium robustum Sow.

+

+
+

+
+

OSTRACOD A

+

1. Candona crispata Klie
2. Candona llabaeiormis Fisch.
3. Candona harthwigi G.W.H.
4. Candona Jobipes Hartwig
5. Candona prozi Hartwig
6. Candona wellneri Hartwig
7. Cyclocypris ovum (Jur.)
8. Cypria exsculpta (Fischer)
9. Cypria ophtalmica O.F.M.
10. Cypria reptans Broust.
11. Cypridopsis aculeata
12. Cypridopsis vidua 0.F.M.
13. Darwinula stevensoni Brady el Ro-

+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

bertson
14. Metacypris cordata Brady el Robertson
15. Psysocypria sp.

+

+

ISOPODA

+
+

l. Asellus aqualicus L.
2. ldothea ballhica Pallas
3. /aera sarsi sarsi Walk.

+

+
+

MYSIDACEA
I. Diamysis pengoi (Cern.)
2. Hemimysis anomale G.0. Sars

3.
4.
5.
6.
7.
8.
"9.

Katamysis warpachowski G.0. Sars
Limnomysis benedini (Cern.)
Paramysis baeri bispinosa Mart.
Paramysis intermedia Cern.
Paramysis kessleri sarsi Derj.
Paramysis lacuslris Cern.
Paramysis lacu st ris kowalewski Cern.

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

CUMACEA

l. lphinoe

maeolica

(Sowinschi) emend
Băcescu

2. Pseudocuma cercaroides G.O. Sars
3. Pterocuma peclinatum Sowinschi
4. Schizorhynchus scabriusculus f. danubialis Băcescu
5. Stenocuma cercaroides G.0. Sars
6. Stenocuma cercaroides s. sp. lluvialilis (Mart.)
7. Stenocuma Jaevis G.O. Sars
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CIRRIPEDA

1. Ba/anus improvisus (Darwin)

+

+

DEC APODA

l. Astacus leptodactylus Esch.

2. Crangon crangon L.
3. Diogencs sp.

+-

+

+

+

+

ARANEIDA

1. Araneus cornutus Clerck
2. Argyroneta aqualica (Clerck.)
~I. Clubiona phragmites (C. L. Koch)
4. Clubiona sp.
5. Dictyna arundinacea (Linnaeus)
G. Eucta kaestneri Crome
7. Gnathonarium dentatum (Wider)
B. Lycosa sp.
~. Milhion canestrinii (Caneslrini şi Pavesi)
10. Occtol11orax agreslis (Blackw.)
11. Pellcnes nigrociliatus (L. Kocl1).
12. Pirata sp.
13. SilUcus litoralis (Hahn)
14. Tetragnatha extensa (Linnaeus)
15. Tetragnatha striata L. Koch

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
\-

+

HIDRACARINA

I. J\rrcnurus albator (Miill.)
2. Arrenurus globator (Mii li.)
3. Arrenurus maculator (Muli.)
4. Arrcnurus stecki Koenike
5. Arrcnurus truncatellus (Miill.)
6. Brachipoda versico/or (Muli.)
7. Caspihalacarus hyrcanus
danubialis
Motaş-Soarec

8. Hydrachna sp.
9. Hycirochareutes ungu/atum (Koch )
10. Hydrodroma despiciens (0.F.M.)
11. Hydrophantes ruber (de Geer)
12. Hydrozetes Jacust ris (Michael)
13. Hydrozetes palustris (Michael)
14. Leberlia (Pilo.) insignis Neuman
15. Leberlia (Pilo.) violacea Viets.
16. Limnesia connata Koenike
17. Limnesia Julgida Koch
18. Limnesia maculata (Miill.)
19. Limnesia undulata (Miill.)
20. Lohmannella Jalcata (Hodge)
21. Malaconothrus sp.
22. Neumania vernalis (Muli.)
2:1. Oxus longisetus (Berlese)
24. Oxus ovalis (Mflll.)

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
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25.
26.
27.
28.
29.

Piona coccinea Koch
Pontarachna sp.
Porolohmanella violacea (Kromer)
Unionicola crassipes (O.F.M.)
Umonicola gracilipalpis Viets

2

3

4

5

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
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+
+

EPHEMEROPT ERA

1. Caenis horraria L.
Caenis Jactea Pict.
Caenis robusta Etn.
Cloeon dipterum L.
Heptagenia llavipennis (Dufour)
Heptagenia sullurea (Muller)
Oligoneuriella rhenana Imh.
Palingenia Jongicauda Oliv.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

ODONAT A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Agrion pulchellum Van der Linden
Aeschna (A.) mixta Latr.
Aeschna sp.
Anaciaeschna (A.) isosce/es (Muli.)
Anax imperator Leach
Anax parthenope Selys
Crocothemis erythraea Brulle
Enallagma cyathigerum Charpentier
Erythromma najas Hansemann
Gomphus vulgatissimus L.
lschnura elegans Van der Linden
lschnura elegans pontica E. Schmidt
Lestes sp.
Onychogomphus torcipatus L.
Orthetrum cancellatum L.
Platycnemis sp.

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
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+
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+
+
+

HETEROPTERA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corixa sp.
Naucoris cimicoides L.
Nepa sp.
Notonecta sp.
Plea minutissima Fuesaly
Sigara sp.
Velia sp.

+

+
+
+
+
+

+
+
+

COLEOPTERA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agalus sp.
Dityscus marginalis L.
Gyrinus sp.
Heliplus sp.
Hydrophillus sp.
Noterus clavicornis Deg.
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LEPIDOPTERA

1. Acentropus niveus Oliv.
2. Hydrocampa sp.

3. Paraponyx straliolala L
TRICHOPTERA

1. Agraylea mullipunclata Curtis
2. Agraylea sp.

3. Agrypnia pragetana Curtis
4. Cymus crenolicomis Kol
5. Cymus trrimacularus Curtis
6. Cymus sp.
7. Economus tenellus Rambur
8. Erolesis baltica Mc. Lach.
9. Holocenlropus dubius Rambur
10. Holocentropus picicomis Stephens
11. Hydropsiche contubernalis Mc Lach.
12. Hydropsiche guttata Pict.
13. Hydropsiche ornatula Mc. Lach.
14. Hydroptila sp.
15. Leptocerus lineiformis Curtis
16. Limnophilus ilavicornis Fabricius
17. Limnophilus sligma Curtis
18. Mystacides Jon.;icornis L.
19. Mystacides sp.
20. Neureclipsis bimaculata L.
21. Oecetis Jurva Rambur
22. Oecelis Jacustris Pictet
23. Oecetis ochracea Curtis
24. Oecelis sp.
25. Oxyethira Jagesii Guinard
26. Orthotrichia tetensii Koble
27. Setodes interrupta Fabricius
28. Setodes sp.
29. Stactobia sp.
30. Triaenodes bicolor Curtis
31. Thremma sp.
32. Ymymia Uneilormis Curtis
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+
+
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+
+
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DIPTERA
CHIRONOMIDAE

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Ablabesmyia gr. Jenliginosa Fries.
Ablabesmyia gr. monilis L.
Ablabesmya gr. tetraslicta Kieff.
Ablabesmyia Skuze
Anatopynia plumipes Fries
Brillia immaculata Botn. Cure
Cricotopus gr. algarum Kieff.
Cricotopus gr. silvestris F.
Corynoneura sp.
Clynotanypus nervosus Mg.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-+
+
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11. Cryptochironomus

2

gr.

burganadzeae

Tshern.
12. Cryptochironomus

gr.

+

Kieff.

19. Cryptochironomus zobolotzkii Gaetgh.
20. Einleldia gr. carbonaria Mg.
21. Endochironomus gr. dispar Mg.
22. Fndochironomus gr. tendens F.
23. Eukiel/eriella Jongipes Tshern.
24. Eukielleriella Jongicalcar Kielf.
25. Glyptotendipes gr. gripekoveni Kiell.
26. Lauterbornia Kieff.
27. Limnochironomus gr. nervosus Staeg.
28. Limnochironomus gr. tritomus Kieff.
29. Limnophyes gr. pusillus Ectrn.
30. Orthocladius potamophilus Tshern.
31. Orthocladius gr. sexicola Kieff.
32. Paratendipes I. 1. albimanus Mg.
33. Pe Io pia Juan/ zi Kiefl.
34. Pelopia punc/ipennis Mg.
35. PC'/opia villipennis Kielf.
36. Pcntapedilum cxseclum Kiclf.
37.
38.
39.
40.
41.

Polypedilum
Polypedilum
Polypedilum
Polypedilum
Polypcdilum

breviantennatum Tslwrn.
gr. convictum Walk.
gr. exsectum Kic!f.
gr. scalaenum Schr.
gr. (Tendipedini „gcnnui·
noe nr. 3") Li pin a

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Procladius Skuze
Psectocladius gr. psilapterus Kiefl.
Ptenochironomus Kieff.
Sergentina longivcnlris Kielf.
Tanytarsus gr. gregarius Kielf.
Tanytarsus gr. exiguus Joh.

48.
49.
50.
51.
52.
53.

Tanytarsus gr. Iauterborni Kicll.
Tanytarsus gr. mancus v. d. Wulp.
Tendipes f. J. plumosus L.
Tendipes I. I. semireductus Leng.
Tendipes I.I. thumi Kieff.
Tendipedini g?I halophila Botn. Cure

54. Tendipedini g ?I. macrophtalma, Tshern
55. Tendipedini g?I. monoculata Botn. Câdea
56. Polypedilum gr. nubeculosum Mg.
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camptolabris

13. Cryptochironomus gr. conjugens Kieff.
14. Cryptochironomus gr. delectus Kieff.
15. Cryptochironomus gr. lridmaneae
T:.hern.
16. Cryptochironomus gr. luscimanus Kiell.
17. C ryptochlronomus
gr.
para rost ratus
Lenz.
18. Cryptochironomus gr. vulneratus Zeit.
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bentonice sînt un număr de 303 taxoni, dintre care în braţele Dunării
169 şi în Delta Dunării 192. In biocenozele fitofile - existente numai
în Delta Dunării, numărul total al taxonilor este de 296 din care 231
pe macrofitele emerse· şi 185 pe macrofitele submerse (tabelul nr. ~).
TABELUL Nr. 2
Componenta grupelor de nevertebrate din biocenozele
bentonice şi fitofile în bratele Dunării şi Delta Dunării.
Număr

de specii

-=--·--În biocenozele
fit o file

în biocenozele bentonice
Unităţi

s1stemaitice

Din Delta

"'3
.....

cu
~ cu
c::

<I Q.J "'

E .....
.-::::

c::.::::

·~

-

c..

-

1
1
3
23
1
1
43
10
-8
3
3
7
5
1
3
5
G

l
1_

1
3
12
1
1
9
5
'l

2
-

13
8
7
5
4
1
1
21
5
11
6
8
-t

1
3
2
l
l
3
1

I
4
I
-l
1
1n
5

u

Q.J

C,)

2
1
3
27

r.

16
4
1
13
I
2'1
22
4
2
12
l
15
24

t?.

5
4
1

7
32
165

~

u o E

::l

"O CJ1

Spongillidae
Coelenterata
Turbellaria
Polychaeta
Oligochaeta
Hi rudi nea
Rotatoria
Gastrotricha
Tardigrada
Briozoa
Kampthozoa
Gastropoda
Lamellibranchia
Copepoda
Cladocer a
Gammaridae
Corophiidae
Ostracoda
Isopoda
Mysidacea
Cuma cea
Cirripeda
Dec apoda
Araneida
Hidracarina
Ephemeroptera
Odonata
Heteropter a
Coleoptera
Lepidoptera
Trichoptera
Chironomidae
TOTAL GENERAL

Dunării

Q)

I

2
6
56

?.O

1
21
25
231

2
1
3
12
8

2
2
4
3
4!1
8
22
5
fi

25
1
16
22
8
3
8
1
2
2
1
2
I5
4
11
3
1
t

20
13
18.5

l
I
58
13
31
28
18
'1

15
3
9
7
I
3
15
29
8
1fl
7
6
~

32
56
647

32
·----------------- -----1-----1------- -1---192
*) Precizăm faptul

c<l atunci cînd vorbim despre taxonii determinati din biocenc:zele acvatice de pe macrofitele emerse, ne referim la biocenozele ce se
instalează în portiunea submersă a vegetaţiei emerse (vegetaţiei dure ca : Phragmiles,
Typha, Scirpus).
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Numărul mai mare de taxoni din Delta Dunării, atît din biocenozele fitofile cit şi din cele bentonice se datoreşte condiţiilor ecologice de aici mult mai variate <lecit cele din braţele Dunării.
Analizînd mai în amănunt dezvoltarea organismelor animale din
diferitele bazine studiate, în dependenţă de condiţiile de mediu, prezenţa sau absenţa unor specii apare justificată.
Astfel, referindu-ne la braţele Dunării, înglobate în mod curent
în Delta Dunării, din punct de vedere faunistic acestea se aseamănă
mult mai mult cu Dunărea deşi primesc influenţa elementelor deltaice. Prin caracteristica lor de ape curgătoare, braţul Sulina şi braţul
Sf. Gheorghe se deosebesc net de Delta Dunării. Ambele braţe au tră
sături comune ca : viteza curentului scăzută, cantitatea de suspensii
ridicată, în special în perioada viiturilor, - depunerile de fund
nisipoase sau miloase crescute (constituind faciesul milos la maluri şi
nisipos pe şenal), adîncimile mari şi lipsa vegetaţiei acvatice.
In asemenea condiţii se dezvoltă biocenoze bogate cantitativ, atît
c:a număr de exemplare cit şi ca număr de taxoni. Printre principalele
earacteristici ale biocenozelor bentonice dunărene este existenţa unui
r~umăr mare de relicte ponto-caspice. Policheţii Hypania invalida, Hypaniola kowalewski ~i J\Ianayunkia caspica
deţin un loc de frunte
(graficul nr. 1) (tabelul nr. 1), primele 2 în biocenozele peloreofile de
pe ambele braţe, iar ultima în special în biocenoza litoreofilă de pe
braţul Sulina.
Dintre relictele ponto-caspice importante sînt şi speciile de lamelibranchiate ca : Monodacna colorata, M. pontica şi gasteropodele din
genul Theodoxus.
Numai în zona de vărsare a celor două braţe dunărene se întîlnesc, însă rar, lamelibramchiatele marine : Cardium edule, Corbula
mediterranea, Mytilus gallopi ovincialis etc.
Ca grup moluştele sînt foarte bine reprezentate în cele două braţe
dunărene, (graficul nr. 2, tabelul nr. 1).
Remarcăm, de asemenea, amfipodele relicte ponto-caspice prezente atît prin gamaride cit şi prin corophiide. Tot dintre crustacei
misidele şi cumaceii sînt în număr relativ mare de taxoni (graficul nr.
3, t,"1.belul nr. 1) cuprinzînd şi relicte ponto-caspice.
Menţionat în lista noastră ciripedul Balanus improvisus (tabelul
nr. 2) se găseşte doar în zona de vărsare a celor două braţe, iar decapodele Crangon crangon şi Diogenes sp. numai la intrarea în mare a
braţului Sulina.
Insectele sint şi ele bine reprezentate în braţele Dunării în special prin numeroasele specii de larve de chironomide (graficul nr. 5,
tabelul nr. 1) ; efemerele sint în număr mai restrins iar speciile de trichoptere ca.:acteristice apelor Dunării I-!ydropsiche contubernalis,
H. guttata ş1 H. ornatula - au o cantitate mare de indivizi.
De semnalat este lipsa aproape totală, din biocenozele bentonice
ale braţelor Dunării, a hirudineelor, gastrotrichiilor şi tardigradelor
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(graficul nr. 1, tabelul nr. 1), organisme frecvente în apele stătătoare
şi cu vegetaţie submersă a:bundenrt:ă.
De asemenea, trebuie amintită slaba prezenţă a rotiferelor, cladooerelor şi oopepodelor bentoruiice (cladooorele şi copepodele aiu un
număr restrîns chiar în planctonul apelor Dunării). Lipsa totală a rotiferelor, cladocerelor şi copepodelor din listele noastre (pentru biocenozele bentonice ale braţelor Dunării) se datoreşte pe de o parte nedeterminării lor (din aceste cenoze) pînă în prezent (graficul nr. 3,
tabelul nr. 1). Şi hidracarienii sînt o grupă de nevertebrate ce se dez,-oltă în special în apele cu multă vegetaţie, aceasta explicînd slaba lor
existenţă în braţele Dunării (5 taxoni în braţul Sulina) dar rămînînd
de reţinut în braţul Sulina prezenţa lui Caspihalacarus hyrcanus danubialis - specie tipică pentru Dunăre.
Odonatele slab reprezentate în braţele Dunării îşi afirmă existenţa doar prin specia Gomphus vulgatissimu.s, care preferă apele încet curgătoare cu maluri împădurite (Kiihlmann, 1965).
Trecînd la analiza celuilalt biotop, Delta Dunării, aceasta are
caracteristici foarte diferite de cele ale braţelor Dunării. Astfel, în diversele ghioluri apa nu este totdeauna de bună calitate, lipsa de primenire <lucind adesea la vicierea ei. Transparenţa apei este de obicei
totală şi implicit cantitatea de suspensii mică. Adîncimile sînt în general reduse, depunerile de pe fundul giolurilor în majoritatea cazurilor slab mineralizate, iar vegetaţia acvatică submersă şi plutitoare
foarte bine dezvoltată iar cea emersă (vegetaţia dură) adesea formînd
o centUTă marginală a ghiolurilor sau gîrlelor.
In asemenea condiţii biocenozele principale despre care vom vorbi, sînt cele bentonice şi cele de pe vegetaţie. Referindu-ne la cantitatea de biomasă produsă de organismele bentonice, aceasta este mică.
Mai dezvoltată este cantitatea organismelor care trăiesc pe plantele
acvatice, biocenozele fitofile cuprinzînd şi multe elemente din epifaună, care se deplasează pe vegetaţie.
Ca număr de taxoni însă, majoritatea grupelor de organisme sînt
bogat reprezentate în biocenozele bentonice dar în special în biocenozele plantelor acvatice. Astfel, oligochetele, în special micile specii
fitofile ca Aulophorus furcatus, Dero digitata, Dero obtusa, Nais communis, N. elinguis, Pristina longiseta, P. aequiseta, Stylaria lacustris,
abundă în număr de indivizi pe plantele acvatice. O biomasă ceva mai
ridicată o dau însă tubificidele ca Limnodrilus udekemianus, L. hoffmeisteri, Tubifex tubifex. Lipsesc total cele trei specii de polichete
relicte ponto ....caspice (graficul nr. 1, tabelul nr. 1), ele fiind caracteristice pentru Dunăre.
Abundă însă ca număr de indivizi hirudineele, iar cei 8 taxoni
citaţi pînă în prezent (tabelul nr. 1) sînt larg răspîndiţi în special în
biocenozele plantelor submerse şi emerse.
De remarcat este prezenţa unui număr mare de icotifere în biocenozele de pe stuf şi un număr mai restrîns în biocenozele bentonice.
Important este că din toate speciile citate de L. Rudescu (20) pentru
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aceste categorii de biocenoze doar una singură şi anume Philodina
găsim atît în bentosul Deltei Dunării cit şi pe stuf. Gastrotrichii au fost întîlniţi doar în bentos neexcluzîndu-se posibilitatea
ca să existe în număr cel puţin tot atît de mare şi în vegetaţie. Tardigradele găsite atît în bentosul Deltei Dunării cît şi pe vegetaţie în
număr egal de taxoni abundă ca număr de indivizi pe stuf.
Moluştele reprezentate prin numeroşi taxoni în biocenozele bentonice şi fitofile din Delta Dunării nu ating <lecit aproximativ jumătate
din numărul citat pe braţul Sulina, dacă ne referim la gasteropode, pe
cînd lamelibranchiatele nu ajung decît la a 5-a - 10-a parte (graficul
nr. 2, tabelul nr. 1).
Crustaceii sînt aceia care domină ca număr de taxoni în ambele
categorii de biocenoze-bentonice şi fitofile - în special prin cladocere.
copepode, amfipode ş.i ostracode. Dintre copepode sînt prezente numl'roase exemplare ale genului Acanthocyclops, Eucyclops, Paracyclops.
De reţinut însă Phyllognathopus paludossus, Schizopera sp., Acanthocyclops gig as existente numai în biocenozele de pe stuf, iar Atheyella crassap
A. trispinosa etc. pe macrofitele acvatice submerse şi emerse lipsind din
bentos. Cladocerii foarte bine reprezentaţi pe macrofitele emerse şi submerse, cuprind un număr restrîns de taxoni în bentosul Deltei Dunării
(grafiC'ul nr. 3, tabelul nr. 2).
Amfipodele prin gamaride cît şi corofiide sînt bine reprezentate
în biocenozele bentonice şi fitofiJe deltaice. De reţinut este prezenţa lui

citrina o

Niphargus tatren.sis hrabei, N. ralachicus, Gmelina costala aestuarica
Synurella ambulans doar în deltă, lipsind din braţele fluviului.

şi

Ostracodele, grup bine reprezentat aproape prin acelea.<?i specii
(tabelul nr. 1) în biocenoza plantelor acvatice submerse şi emerse este
prezent în bentos doar prin specia Candona protzi.
Isopodele, cu singura lor specie existentă în Delta Dunării, Asellus
aquaticus, abundă numeric în special în biocenoze!~ fitofile ş.i de obicei
în apele cu tendinţa de viciere.
Cumaceii sînt prezenţi în bentos doar prin Schizur hinchus scabriusculus f. danubialis care lipseşte din biocenozele fitr,f:le. La acestea
din urmă singurul cumaceu citat este Stenocuma cercaroides s.sp. fluviatilis de pe plantele submerse (23).
Araneele, organisme iubitoare de vegetaţie, sînt indicate în lista
noastră doar în număr de 13, toate găsite ps stuf, deşi I.E. Fuhn (7)
menţionează pentru Delta Dunării şi Razelm 64 de taxoni. Explicaţia
constă în faptul că araneele nu sînt în majoritatea lor animale tipic
acvatice.
Numărul mare de taxoni de hidracarieni existenti atît în bentosul
Deltei Dunării dar în special pe macrofite, atestă faptul că sînt organisme tipic acvatice. Cel mai bine reprezentat dintre toate genurile este
Arrenurus cu cele 5 specii ale sale (tabelul nr. 1) abundînd pe stuf. Tot
cu valoare mare este Hydrodroma despiciens, Lebertia violacea, Piona
coccinea şi Limnesia niaculata, găsite atît în bentos cit şi în biocenozele
fitofile.
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Dintre insecte, odonatele au o largă răspindire în biocenozele bentonice ca şi pe plantele acvatice. Totuşi numărul de 16 taxoni citaţi pînă
în prezent existenţi prin larvele lor în apele Deltei Dunării, este mult
inferior celui de 29 specii adulte enumerate de Kuhlmann pentru Delta
Dunării. Faptul că numărul restrîns de larve citate pînă în prezent se
datoreşte numai unor insuficienL-t ':~rcetări, este atestat de afirmaţia
lui Kuhlmann referitoare la adulţi şi anume : „Aproape toate speciile
identificate preferă apele stătătoare cu caracter de bălţi".
Un grup important de insecte atît ca biomasă cit şi ca număr de
taxoni în componenţa biocenozelor bentonice şi fitofile ale Deltei Dunării,
îl constituie trichopterele. Numeroasele specii ale genurilor Agraylea,
Cymus, Oecetis abundă atît în bentos cit şi pe plantele emerse şi submerse.
Cel mai numeros şi cel mai important grup pentru hrana peştilor îl
constituie chironomidele. l\Iajoritatea formelor larvare identificate pînă
în prezent sînt comune în bentos ca şi în biocenozele fitofile.
Ca o apreciere generală putem susţine cu fermitate că deşi ca număr
de taxoni şi uneori poate şi ca număr de indivizi, biocenozele fitofile din
Delta Dunării sînt mai bogate decît cele bentonice din braţele Dunării,
ca biomasă însă ultimele domină net, prin talia mare a organismelor
componente. In plus biocenozele bentonice dunărene constituie o excelentă bază trofică pentru peştii bentofagi, în special cenozele de polichete şi oligochete.
Comparînd însă biocenozele bentonice din Delta Dunării cu cele
fitofile din acelaşi biotop, primele sînt mult mai sărace şi cantitativ
(ca biomasă) şi calitativ (ca il11Uffiăr de specii) decît ultimi1e.
Comparaţia dintre biocenozele bentonice deltaice şi dunărene evidenţiază superioritatea ca biomasă a ultimelor, deşi numărul taxonilor
este uneori mai mare în biocenozele bentonice deltaice.

CONCLUZII

1. In cazul nevertebratelor din componenţa biocenozelor ce se
pe macrofitele acvatice, nu putem vorbi de o specificitate
a acestora.
- Pe majoritatea macrofitelor acvatice se instalează, în general,
acelea..µ grupe de organisme şi chiar aceleaşi specii.
- Remarcăm doar o abundenţă mai mare a unui grup de organisme sau a unor taxoni pe o plantă acvatică sau alta, în fW11Cţic de
suportul oferit de plantă.
- O mare parte din organismele componente ale biocenozelor
fitofile provin din epifaună, acestea ridicîndu-se pe vegetaţia pe care
o utilizează ca suport.
instalează
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2.
Dunării

Componenţa biocenozelor bentonice din braţele Dunării şi
este caracteristică pentru fiecare dintre aceşti biotopi.

Delta

- Referindu-ne la nevertebratele din biocenozele bentonice din
Delta Dunării, putem spune că un număr restrlns de taxoni sînt specifici pentru aceste cenoze.
- ln ceea ce priveşte fauna bentonică de nevertebrate a braţe
l.ar Dunării - Sulina şi Sf. Gheo:righe - ea se apropie mai mult de
cea dunăreană, deşi suferă şi influenţa elementelor faunistice deltaice.
- Accentuăm asupra existenţei relictelor ponto-caspice în bio-cenozele bentonice dunărene.

THE DISTRIBUTION AND COMPOSITION OF THE ANIMALS
FROM THE BENTHIC AND PHYTHOPHILOUS ZOOCENOSES
FROM THE DANUBE ARMS AND THE DANUBE DELTA.
by Virginia POPESCU-MARINESCU
The present paper intends to make a synthesis on the faunistic data published till now, concerning the aquatic invertebrates occuring in the benthic and
epiphythic biocenoses from the standing waters (lakes, ponds, etc) în the Danube
Delta and the Danube arms (Sulina and Sf. Gheorghe), in connection with the ecological conditions.
The total number of invertebrates occuring in the biocenoses from these
two main habitats is 647 taxa; în the benthic biocenoses there are 303 taxa ( 169
in the Danube arms, 192 in the Deltaic benthos). The aquatic macrophytic biocenoses are present only in the Delta proper ; 296 animal taxa were identified : 231
on emerged macrophytes, 185 on submerged ones.
A more detailed analysis of the development of aquatic organisms in different water bodies within the studied area, in correlation with the ecological conditions, explains the higher number of invertebrate taxa occuring in the deltaic
habitats, through the grater diversity of environmetal conditions.
Following facts are to be retained:
- One cannot speak of specialisation
în the case of invertebrates from
epiphytic biocenoses.
The same groups of
organisms,
even the same species
occur on most aquatic macrophytes; only the relative
quantities (abundences)
varies from one plant species to another. Many of the organisms belonging to the
·epiphytic biocenoses actually are originar from the epifauna, e.g. from the surface
benthic zoocenose, the respective species having gradually colonized the plants
which offer them an adequate support.
The composilion of the benthic biocenoses living in the Danube arms differ
from that of the biocenoses from the lacustrine habitats of the Delta proper.
A limited number of taxa are characteristic to the benthic biocenoses of the
Delta proper.
The fauna of benthic invertebrates occuring in both Danube arms (Sulina
and Sf. Gheorghe) is more similm to that living in the Danube upwards from its
branching, but was nevertheless slightly influenced also by the benthic fauna of the
deltaic lacustrine habitats.
The author insists on the presence of Ponto-Caspian relicts în the benthic
fauna of the Danube and of its arms.
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Graficul nr. 4. - Variaţia numărului speciilor de arachnide (araneida şi hidracarina)
exis te nte în biocenozele bentonice şi fitofil e din brat ele Dunării şi Delta
Dunlirii.
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Graficul nr. 5. - Variaţia numărului speciilor de larve de insecte (diferite grupe ~
existente în biocenozele bentonice şi fitofile din braţele Dunării şi Delta
Dunării.

..... „„.

207

BIBLIOGRAFIE
I. BOTNARIUC !\:. şi CINDEA V., 1953 -

Contributii la cunoaşterea larvelor de
Tendipedidae din Delta Dunării. Bui. St. Acad. R.P.R. Seci. de şt. bio!.
agr. geo!. şi geogr. 5, 3: 525-541.
2. BOT'.\:ARIUC N., CURE V., 1959. - Les associations de Chironomides. larves du
delta du Danude et l'evolution geomorphologique du Delta. Polskie Arch.
Hydrob. 6 (19): 9-32.
3. BREZEANU GH. und ELENA PRUNESCU-ARION, 1972 Beitrage zum hydrochemischen und hydrobiologischen Studium des St. - Georgarms (Donaudelta ), Revue de biologie, 1 : 159--168.
4. CURE V., 19G3. - Contribulii la cunoaşterea Tendipedidelor (larve) din sectorul
românesc al Dunării. St. cerc. bio!. ser. biol. anim. 15, 2 : 247-272.
5. ENACEANU VIRGINIA, 1967. - Fauna bentonică in limnologia sectorului romanesc al Dunării. Ed. Acad. Bucureşti. 288--307.
li. E.i'\JACEANU VIRGINIA şi BREZEANU GH., 1970. Repartitia şi componenta florei şi faunei Dunării de la izvoare la vărsare I. Fauna. Hidrobiologia. 11 :
227-2u4.
7. FUHN E. I., 1969 - Aranee din Delta Dunării şi Razelm. Peuce. Studii şi comunicilri de ştiintele nilturii. I, Muzeul Delta Dunării Tulcea : 365-368.
8. GROSSU AL. V., 1963. Noi contribuţii la cunoaşterea moluştelor din cursul
inferior al Dunării. Hidrobiologia, 4: 337-360.
9. KOHLMANN H.H.D., 1965 Contribu\ii la cunoaşterea faunei de odonate din
Deltu Dunării. Hidrobiologia 6: 195-206.
I O. !l.IURGOCI A., 1966 - Contribuţie Ia bioecologia Trichopterelor din apele românl'şti ale Dunării şi din regiunea inundabilă corespunzătoare. Hidrobiologia
7: 13-28.
11. '-.;!COLAU AURELIA şi POPESCU ECATERINA, 1956. - CNcetări cantitative de
plilncton şi faună de fund în băl!ile din Junca inundabilă şi Delta Dunării.
Bui. I.C.P. nr. 3 : 35-52.
I~- PLESA C., 1963. Ciclopide (Crustacea, Copepoda) din Delta Dunării. Hidrobiologia IV: 361-373.
13. POPESCU ECATERINA, VL. ZIEMIANKOWSKI, R. DIMITRIE, LUCIA POPESCU,
1956. Studiul hidrobiologic-piscicol al complexului Pardina (Delta Dunării). Analele I.C.P. I : 51-104.
14. POPESCU VIRGINIA. 1960. Contributii la studiul polichetilor din Dunărea
inferioară. Corn. Acad. R.P.R. X, 10: 847 ~52.
15. POPESCU VIRGINIA, 1962. Hydrobiologiffhe untersuchungen im Sulinaarm
(Donaudelta). Revue de Biologie VII, l : 149-157.
16. POPESCU VIRGINIA, 1963. Studiul hidrobiologic al bratului Sulina. Hidrobiologia IV: 215-257.
17. POPESCU VIRGINIA şi BOTEA FR., 1962. - Cercetări asupra oligochetelor din
Dunăre bratul Sulina. Revue de Biologie, VII, 2 : 273-281.
18. POPESCU-MARINESCU VIRGINIA şi V. ZINEVICI, 1968. Date calitative şi
cantitative asupra faunei filofile de pe vegetaţia acvatică dură din Delta
Dunării. Hidrobiologia 9 : 129-143.
19. PRUNESCU-ARION ELENA şi LUCREŢIA TALAU,
1965 Beitrag zum Studium der Fauna und der okologie der Gammuriden im rumanischen Abschnilt
der Donau. Arch. Hydrob. Suppl. Donauforsch. 30, 2 : 65-79.

208

20. RUDESCU L., 1968. - Die Rotatorien, Gastrotrichen und Tardigraden Schilfrohrge·
biete des Donaudeltas. Hidrobiologia 9: 195-202.
21. RUDESCU L. und POPESCU-MARINESCU VIRGINIA, 1970. - Vergleichencle Untersuchungen liber benthische und phytophile Biocoenosen einiger emerser
Makrophyten des Donaudeltas mit besonderer Berucksichtigung von Phragmites communis Trin. Arch. Hydrob. Suppl. XXXVI (Donauforschung IV)
2/3 : 279-292.
22. STAMATE C. 1969 - Date preliminare asupra productivitătii zoocenozelor de
pe macrofitele submerse din Delta Dunării şi avandellă.
23. STAMATE C., 1970 - Teza de doctorat. Tabelul 16 (manuscris Biblioteca I.B.T.S.).
24. TEODORESCU-LEONTE
RODICA, LUCIA POPESCU şi T. STOINA, 19Gli. Date privind hidrobiologia Deltei Dunării. Bul. I.C.P.P. nr. 3 : 5--35.
25. ZINEVICI V., 1971. - Date comparative asupra componenţei pe specii a faunei
bentonice din stufării şi zone neacoperite de stuf din Carasuhat, Ostrovul
Maliuc şi ghiolul Fortuna (Delta Dunării). Bui. I.C.P., 4:

209

VARIAŢIA

ANUALA A PLANCTONULUI DIN INCINTA ÎNDIGUITA
OBRETIN (DELTA DUNARII)
de Dr. S. GODEANU, Dr. M. GODEANU

şi

Dr. V. IONESCU

GENERALITAŢI

In

ultimul deceniu în Delta Dunării s-au întreprins numeroase lucrări hidroameliorative în scopul creşterii dirijate a producţiei stuficole
şi piscicole. Una din aceste lucrări a fost şi aceea realizată în ostrovul
Obretin, unde a fost îndiguită o suprafaţă de 3.200 ha, în care se realizează un volum circulabil anual al apei de cca. 34.000.000 mc. (Fig. 1).
Ostrovul Obretin este situat în partea de mijloc a Deltei, pe malul
stîng al braţului Sulina, în dreptul milelor 19-14 şi se compune din
terenuri de cotă joasă ( +0,9 şi -1,5 m rMN), alcătuite din nămoluri
organice şi argilo-lutoase.
Vegetaţia incintei se compune în principal din următoarele asecaţii vegetale : Typhaetum angustifoliae (Allorge, 1922)
care formează
un oordon relativ subţire de jur împrejurul incintei şi mici insule in
incintă, Scirpo-Phragmitetum medio-europeum Tx. 1941 şi Phragmitetum
natantis Borza 1931 pe toate suprafeţele neacoperite tot anul de ape, iar
în ghioluri şi japşe Nymphaetum alba-luteae Nowinschi 1928, Potametum
crispi So6 1927 şi alte asociaţii de Potametum. Practic pe suprafaţa incintei Obretin nu există suprafeţe lipsite de vegetaţie.
Principalii ecotopi din incintă, din care s-au şi efectuat prelevările
de probe, sînt ghiolurile, plaurul liber şi în curs de fixare şi terenurile
mlăştinoase.

A) G hi o 1uri1 e - (staţiile 8, 12, 13 şi 14) - se caracterizează
prin strat de apă permanent în tot cursul anului (Fig. 2), cota terenului
fiind înJtre - 1,5 şi - 0,5 m. rMN. Fundul apelor este aluviionar cenruşiu
milos şi nisiipos. !n ghioluri se dezvoltă o vegetaţie acvatică tipică, alcă
tuită din plante submerse şi naitante.
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B) P 1auru1 - (Staţia 9) - se află pe terenuri permanent acoperite de ape, avînd cota terenului sub O m. rMN. Substratul esbe
vegetal turbos. Plaurul nu ia contact cu fundul apei niciodată. Această
pătură plutitoare care ocupă suprafeţe întinse, nu este însă continuă, ci
lasă numeroase ochiuri de mărimi variate.
C) P 1iaruru1 în cu ir s de fix ia ,re - (staţiile 3 şi 11) - este
instalat pe terenuri aproape permanent acoperite de ape (Fig. 2), cu o
cotă a terenului apropiată de Om. rMN, mai frecvente fiind valorile negative. Substratul este vegetal turbos. Plaurul de pe aceste terenuri ia
contact iarna cu fundul apelor şi se poate fixa temporar în anii cu niveluri mai scăzute ale apelor.
·
D) Terenuri 1 e m 1 ăşti no ase - (staţiile 2, 4, 5, 6, 7, lOs
şi lOp) aru cota terenului deasupra nivelului Om. rMN. Caracteristica
lor o constituie alternarea unei perioade în care sînt acoperite de ape
(din martie şi pînă în noiembrie) şi a uneia în care ele sînt uscate sau
semiuscate (din noiembrie şi pînă în martie) (Fig. 2). Pe aceste terenuri
domină vara vegetaţia palustră şi în mai mică măsură cea tipic acvatică.
Ţinînd seama de condiţiile realizate prin scoaterea incintei din
regim h~drologic natural şi de varietatea ecotopilor existenţi, dar care
totodată se influenţează reciproc, ne-am propus să studiem planctonul
din apele acestei incinte, să cunoaştem prin intermediul lui productivitatea ei biologică (care este în prezent valorificată de om în interes
stuf.o-piscicol).
In acest scop au fost amplasate 14 staţii care au fost repartizate
în toţi ecotopii amintiţi, staţii din care, între mai 1966 şi iulie 1967 au
fost prelevate lunar (cu excepţia lunilor ianuarie-martie 1967) probe
chimice şi de plancton (probele de plancton au fost recoltate cu un fileu
planctonic cu sita nr. 25). Analizele chimice au fost efectuate la SESDD
Maliuc prin amabilitatea ing. M. Lixandru, căreia îi aducem şi pe această
cale viile noastre mulţumiri.
Placbnrul din Delta Dum.ării a constituit obiectuJ unor oeroetări
multiple şi variate, din care menţionăm
pe cele
întreprinse de
V. ENACEANU, 1953, R. TEODORESCU-LEONTE, şi colab., 1956, 1960,
G. MIRICA şi colab., 1964, V. ZINEVICI, 1971 (20), E. POPESCU şi
colab., 1956 (14), V. POPESCU-MARINESCU
şi colab., 1967 (15),
C. MORUZI şi G. A. VASILIU, 1956, 1968, C. MORUZI, 1968, G. A. Vi\.SILIU, 1968, M. OLTEAN, 1967, 1968, 1971 (20) ş.a. Deşi varietatea materialului studiat de autorii susmenţionaţi a fost mare, de planctonul din
apele ghiolului ObretLn nu s~aru ocupat decît unii dintre autorii citati
(10).
.
CHIMISMUL APELOR
Variaţia chimismu~ui apelor din incinta Obretin a fost urmărită
pe baza următorilor indicatori : oxigenul dizolvat, pH-ul, alcalinitatea,
oxidahiJ.iitatea ,dlN"Ltateia, calciul, magneziul, clorumle, rezidrUJul fix, ~o
taţii şi fosfoţiă..

Chimismul apei din incintă se caracterizează prin existenţa unor
valori mai ridicate în staţiile din estul incintei şi valorile minime în vest.
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Scopul acestei lucrări nefiind analiza chimismului, vom sublinia acl numai unele aspecte generale mai importante pentru înţelegerea rolului
chimismului în dezvoltarea planctonului.
Valorile oxigenului dizolvat au variat intre 0,5 şi 17 mg/l, maximele întîlnindu-se vara pe terenurile mlăştinoase, minimele toamna,
dnd se descompunea vegetaţia, (pe aceleaşi terenuri).
pH-ul a fost cuprins între 6,2 şi 8,2. Minimele au fost înregistrate
în luna noiembrie în staţiunile din zonele de plaur, iar maximele în ghiolurile Obretin şi Mazilo în luna iulie.
Alcalinitatea apelor este de 2,1-16,1 mval. Minimele caracterizează
perioada de primăvară, cînd are lor decalcifierea biogenă, iar maximele
toamna, pe terenurile mlăştinoase.
Valorile oxidabilităţii prezintă o variaţie mai mare şi anume între
23,21 şi 106,17 mg KMn04/l (Fig. 3). Cantităţile minime au fost găsite
primăvara în staţia 7 (deci în apropierea locului de pătrundere a apelor
Dunării în incintă), maximele toamna şi iarna pe terenurile mlăştinoase.
Cantitatea de substanţe organice variază destul de puţin în ghioluri.
Duritatea a oscilat între 3,66 şi 45,08 g. germ. Cea mai redusă duritate o au tot anul apele din ghioluri, iar cea mai ridicată pe terenurile
mlăştinoase, în cursul toamnei.
Limitele de variaţie ale calciului în apele incintei Obretin sînt
24-194 mg/l. Valorile maxime au fost găsite pe terenurile mlăştinoase,
iarna, minimele primăvara, în ghiolul Obretin la sfîrşitul perioadei de
decalcifiere biogenă.
Magneziul se întîlneşte în cantităţi mici, între 2 şi 64 mg/1, cu maximele în toamnă pe terenurile mlăştinoase, iar minimele, ca şi ale calci ului, la începutul verii, în lacuri.
In apele din incinta Obretin cantitatea de cloruri este relativ crescută (17,01-55,30 mg/l), ele acumulîndu-se în partea de vest a incintei
{ceea ce face ca aici să existe pericolul începerii fenomenului de sărătu
rare a solului).
Variaţia rezidiului fix urmează fluctuaţiile nivelului apelor şi pe
cel al cantităţii de calciu, magneziu şi cloruri.
Azotaţii şi fosfaţii (Fig. 4 şi 5) sînt prezenţi în tot cursul anului,
dar în cantităţi frnrte variabile : vara ei apar doar ca urme abia decelabile de către analizele chimice, iarna valorile lor atLngînd 5,35 mg/l şi
respectiv 0,5 mg/l. Explicaţia acestor oscilaţii este dată de faptul că iarna
are loc descompunerea şi mineralizarea vegetaţiei, deci eliberarea acestor
săruri. Primăvara şi toamna ele sînt consumate intens de către plante.
Prezenţa alternativă a unora sau altora în cursul verii se explică prin
faptul că nu coexistă, aşa incit conform legii minimului a lui Liebig, elementul în exces nu este consumat în lipsa celuilalt. Cantităţile minime
au fost găsite în ghioluri, maocimele pe terenurile mlăştinoase din centrul
:-şi vestuJ. incintei.
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Un rol important în variaţia anuală a chimismului îl joacă apele
Dunării, care diluează, transportă şi uniformizează apele rămase peste
iarnă în incintă. Unele detalii asupra celor arătate vor fi date ulterior,
cînd se vor discuta rezultatele cercetărilor noastre.
REZULTATE
Consideraţii

OBŢINUTE

generale

ln planctonul incintei Obretin a fost depistat un n u mă r ele 585
taxoni (142 fitoplanctonte - tab. 1 - şi 443 zooplanctonte - tab. 2 -).
Dintre aceştia, taxonii prezenţi frecvent şi totodată şi în număr man•
este relativ reduşi. Foarte mulţi taxoni au fost întîlniţi o singură dată (37
de fitoplanctonte şi 135 de zooplanctonte), sau de două ori (21 de fitoplanctonte şi 55 de zooplanctonte), ceea ce arată că aproape jumătate dintre
taxonii întîlniţi au apărut sporadic.
Numărul zooplanctontelor variază foarte
mult în cursul anului,
atît de la o lună la alta, cît şi de la o staţie la alta. Limitele extreme ale
acestei variaţii sînt 2.500 şi 4.733.400 ex/m 3 • Planctonul cel mai numeros
trăieşte în ghiolurile Obretin şi Mazilo, ca şi pe terenurile din imediata
lor vecinătate (în staţiile 11, 2, 4 şi 5), pe cînd planctonul cel mai sărac
st- dezvoltă la capetele extreme - de est şi de vest - ale incintei (Fig. 9).
Planctonul este domin a t numeric de crizofite, clorofite şi cianofite dintre fitoplanctonte şi de rotifere şi testacee dintre zooplanctonte,
ele însumînd peste 2/3 din numărul taxonilor întîlniţi. Acestora le urmează
m ordine euglenofitele, piirofitele, cladocerele şi copepodele. Datorită nivelului redus al apelor din incintă, aproape toate probele au fost întîlnitc
şi diferite plante şi animale tipic bentonice (cel mai ad1c·s dintre oscilatoriacee, euglenacee, unele naviculacee, desmidiacee, nematode, gastrotrichi şi chironomide).
Formele dominante, atît din punct de vedere cantitativ cît şi calitativ sîn1t cele consmopoliite şi euritope.
In probele planctonice prelucrate au fost întîlnite următoarele g r u pc
e c o 1 o g i c e de organisme :
Organismele eu planctonice, numeroase, ocupă în incinta
Obretin locul întîi ca frecvenţă între organismele vegetale şi al doilea între organismele animale. Ele sînt primăvara răspîndite relativ uniform
pe toate terenurile (în timpul cînd apele acoperă toate terenurile) şi
se acumulează toamna în ghioluri (odată cu apele rămase în incintă cinci
acestea sînt evacuate de pe celelalte terenuri). De obicei fitoplanctontele
sînt întîlnite cu precădere în ghioluri (mai ales clorofitele - clorococalele
- şi cianofitele în ceilalţi ecotopi avînd o răspîndire mai mult sau mai
puţin uniformă. Testaceele euplanctonte domină în mlaştini (?), rotiferek·
în ghioluri, copepodele şi cladocerele în zonele de plaur şi în mlaştini.
Algele pseudo p 1 an c tonice sînt mai puţin reprezentate calitativ faţă de cele euplanotonice. Ele populează în mod aproximativ egal
ghiodlllll!ile şi zonele de plaur în curs de fixiare, iar ceilalţi eaotopi într-o
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mai mică măsură. In această grupă ecologică remaTcăm abundenţa diatomeelor. Animalele pseudoplanctonice (oare trăiesc în masa apelorr puţin adînci,
bogate în vegetaţie, relativ mici) sînt predominante, tocmai ca urmare a
întinderii mari ocupate de ecotopul caracteristic lor în incinta Obretin,
dar totdeauna ele sînt prezente şi în ecotopii învecinaţi. Dintre organismele zooplanctonice caracteristice acestei grupe ecologice, am constatat
că testaceele sînt foarte abundente în zonele cu plaur ; celelalte zooplanctonte au o distribuţie mai uniformă pe teritoriul studiat, dar sînt în număr ceva mai redus în ghioluri. Abundenţa organismelor zoopseudoplanctonice este maximă în lunile august şi septembrie.
Prezenţa organismelor b e n to n i ce întîlnite în planctonul incintei poate fi astfel explicată :
- apar, ca urmare a stratului mic de apă ce acoperă incinta ;
- au fost antrenate de pe substrat în cursul prelevării probelor ;
- pentru animale, şi faptul că unele posedă anumite faze larvare
ce trăiesc în mod normal in planctonul de fund.
Algele bentonice sînt prezente in special pc> terenurile limitrofe
mlăştinoase. Cianofitele (nostocacee şi oscilatoriacee) alături de unele clorofite (desmidiacee) sînt principalele componente ale acestei grupe ecologice. Animalele bentonice, în special ciliatele, nematodele şi chironomidele, predomină în zonele cu plaur în curs de fixare.
In planctonul incintei trăiesc şi o serie de forme caracteristice s u bs t rate l o r tu r boa s e. Ele sînt numeroase în zonele de plaur şi pe
terenurile mlăştinoase, dar au fost cazuri cînd au apărut, dar rareori,
chiar şi în ghioluri. Organisme caracteristice acestei grupe ecologice am
întilnit în toate grupele de plante şi animale, cu excepţia copepodelor.
Repartizarea e p i f i t e 1 or în cei patru ecotopi cercetaţi se caractl'rizează printr--0 pronunţată omogenitate, lucru perfect explicabil prin
faptul că în incinta Obretin aşa cum s-a arătat în prezentarea generala,
pra{'tic nu există zone lipsite de vegetaţie macrofită. Intre epifitele identificate, diatomeele sînt cele mai numeroase.
Xumărul zooplanctontelor a variat de la un an la altul, ele fiind,
PL'ntru C:l'L'eaşi perioadă a anului, mai numeroase în 1966 decît în 1967.
Datele pe care le posedăm sînt insuficiente pentru a explica această constatare.
V a r i a ţ i a 1 u na r ă a numărului din zooplanctonte diferă mult
de la o staţie la alta. In unele staţii această variaţie este de mică amploare
(staţiilL' 3, 9 şi !Op), pe cind în aLtele amplitudinile de variaţie sînt foarte
mari (în staţiile 4, 5 şi 8) şi se datoresc în special fluctuaţiei testaceelor
~i rotiferelor. In staţiile din nordul şi centrul incintei dezvoltarea zooplanctonului prezintă în cursul anului două maximuri, în vestul şi sudul
incintei un maxim, iar în estul incintei nu se observă nici-un maxim
(aci există în cursul anului un număr relativ constant de organisme
pe unitatea de volum). (Fig. 9).
Perioadele în care se constată înmulţiri abundente de zooplanctonte - maximele - diferă în timp pe suprafaţa incintei : în iunie
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~n sud--estul incirutei, în iulie şi dugust în centrul
septembrie în sud-estul acesteia (Fig. 9).

şi

vestul ei, iar în

Caracterizarea grupl'lor sistematice.
TIIatcrialul algologic analizat aparţine ~istematic următoarelor
filumuri : Cyanophyta, Eu~,1lE'nophyta, Pyrrophyta, Cltrysophyta şi Chlnrophyta, în cadrul cărora este astfel repartizat numeri.c : Fil. Cyanophyta
- 37 taxoni, Fil. Euglenophyta - 10 taxoni, Fil. Pyrrnphyta - 3 taxon.i,
Fil. Chrysophyta - 51 taxoni şi Fil. Chlorophyta - 41 ta.xoni (Tab. 1).
Cianoficee 1 e sînt bine reprezentate în ansamblul matericilu!ui
algologic din incinta Obretin (5). Cei 37 taxoni aparţin nnui număr de 16
genuri, cele mai multe specii făcînd parte din genurile lWerismopedia,
Anabaena, Lyngbya şi Oscillatoria. Speciile cel mai frecvent întîlnitc sînt
Merismopedia punctata, Microcystis aeruginosa, Anabaena planctonica, A.
spiroides, Cylindrospermwn majus. Mai puţin frecvente au fost speciile
Aphanothece stagnina, Coelosphaeriurn kiitzingianum, Merisnwpcdia elegans, Anabaena variabilis, Cylindrospermurn stagnale, Nostoc paludoswn
ş.a., iar cu totul sporadic Aphanocapsa biformis, Chroococcus minutus,
Anabaena catenulata, Lyngbya lacHstris. Ca forme ecologice predomină
cele euplanctonice, în special cele dintre Chroococcales.
Prezenţa diferenţiată pe cele 14 staţii (Tab. 1) evidenţiaz.1 faptul că
-:ele mai numeroase cianoficee se află în ghioluri. Acestui ect top îi urmează în ordine descrescîndă zonele de plaur nefixat sau în curs de fixar :?.
Cel mai redus număr de cianoficee se află pe terenurile ml 'iştinoase
(excepţie face staţia 2, unde domină prin excelenţă formele bentonice
de Oscillatoria).
-Eu g 1enacee1 e (1, 12, 13, 17) sînt prezente numai cu un număr
redus de ta~oni - 10 - care aparţin următoarelor patru genuri : Euglena.
Phacus, Lepocinclis şi Trachelomcnas. Ele au fost în general sporadic înt'îlnite în priobele prelucr.aite. Speciile Euglena spirogyra şi Phacus longicauda sînit cevia mai des întî1nite. Eugleniaceele aparţin la două categorii
ecologice : planctonice şi bentonice şi sînt mai răspinJdite tn z,emele de
plaur ,în curs de fixru-e şi în ghioluri. Pe terenurile mlă,ştinoase ele se
intîlnes:c rareori, sau lipsesc.
Pir ofit e 1 e sînt nesemnificative ca prezenţă : trei specii aparţinlnd la două genuri. Sînt forme planctoni;ce care apar destul de puţin şi limitat, numai în staţiile din ghioluri.
C r i z of i t e 1 e (19) care ocupă locul întîi din punct .:e vedere
al prezenţei niumerioe 51 taxoni - sînt îincadrate în 24 genuri.
Genurile Melosira, Fragilaria, Navicttla, Cymbella, Gom.phonema sînt
prezente cu cite trei specii, i,ar S;;nedra, Nitzschia şi Surirella cu cîte
p~tru specii. Dintre speciile cele mai frecvent întilnite menţionăm pe
Synedra ulna, Rhoicosphaenia curvata, Rhopalodia gibba. Acestora le
urmează cu un grad de răspîndire mai scăzut Melosira granulata, M. va225

rians, Coscinodiscus lacustris, Diatoma anceps, Cocconeis pediculu.s:, Na?:icula peregrina, Pinnularia major, Nitzschia sigmoidea, Surirella robusta var. splendida. Se întilnesc sporadic Cyclotella kuetzingiana, .\1eridion circulare, Synedra ulna var. amphirinchus, Pinnularia microstauron, Gomphonema acuminatum var. coronatum, Nitzschia linearis, Surirella linearis.
Crizofitele se caracterizează printr-o mare eterogenitate a categonilor ecologice, întilnindu-se deopotrivă specii planctonice, pseudoplanctonice, bentonice şi epifite.
ln !!eea ce priveşte prezenţa lor în ecotopii cercetaţi, se evidenţiază
numărul lor mare în ghioluri, zonele de plaur în curs de fixare ş.i plaur
nefixat. O situaţie mai specială o remarcăm pentru staţia 11, care se
c:.propie sub raport numeric de staţiile din terenurile mlăştinoase, în
care se găseşte un număr redus de crizofite.
C 1 or ofit ele (6, 7, 8) urmează în ordine numerică crizofitelor.
Cei 41 taxoni aparţin la 22 genuri. Genurile care însumează un număr mai mare de specii sint Pediastrum, Scenedesmus, Oocystis. Closterium şi Cosmarium. Acest grup de alge excelează printr-o mare specificitate pentru ecotopii cercetaţi. Sint foarte puţine speciile care apar în
mod repetat, ca de ex. Scenedesmus quadricauda, Closterium monilife1 um şi într-o măsură mai mică G011i111n pectorale, Pcdiastnun boryanun. ln schimb sînt foarte numeroase speciile întîlnite în~r-un si,:1guaccotop, cum sint Characium cusif orme, Oocystis qenwlinata, ..-lctinas-

trwn hantzschi, Tetraedron minimum. Pediastrum clathratum, P. cluple:r,
var. reticulatum, P. biradiatum, Sccnedesmus
bijugatus f. flexiwsus,
Coelastrum carnbicwn, Oedogoniwn undulatum, Spirogyra crassa, Clostcriwn acerosum, Cl. setacewn, Cosmariuni laeve, C. reniforme etc.
Speciile euplanctonice sînt într-o majoritate covîrşitoare. Formele
pseudoplanc:tonice, bentonice şi epifite sint prezente în număr restrîns.
Repartizarea clorofitelor în ecotopii cercetaţi scoate în evidenţă un
număr ceva mai mare pentru staţiile din ghioluri (Tab. 4). Foarte apropiate însă se prezintă şi unele staţii din plaurul în curs de fixare, sau
de pe terenurile mlăştinoase (staţia 7).
In materialul zooplanctonic studiat au fost întîlniţi reprezentanţii
următoarelor grupe: Protozoa, Vermes, Arthropoda (Tab. 2).
Dintre protozoare, în planctonul incintei Obretin test ace ele
(3) au a\·ut :reprezentanţii cei mai numeroşi şi variaţi. Deşi ele trăiesc în
mod obişnuit pe suprafaţa substratelor, un număr de peste 40 taxoni sînt
cunoscuţi ca trăind şi în planctonul lacustru (2). Numărul mare de taxoni întîlniţi de noi - 134 - , aparţinînd la 20 genuri (Tabelul 2) pro\'in însă în majoritate de pe plantele submerse şi de pe fundul apelor.
A.şa se explică de ce în probele planctonice recoltate din ghioluri sau din
ape mari în perioada în care vegetaţia submersă este redusă, numărul
testaceelor era şi el mai redus (Fig. 10).
1
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Ca urmare a faptului

că

testaceele au fost destul de

puţin

lucrate

~:a noi în ţară, un număr de 43 taxoni sînt la prima citare în R.S. Ro-

:mâ'nia (în tabelul nr. 2 ei sînt notaţi cu un asterisc).
Testaceele apar fie în multe staţii şi în număr mare (ca de ex.

Arcella gibbosa, A. megastoma, A. vulgaris, Centropyxis aculeata, Diffluqia li11111etica, D. tuberculata), fie în multe staţii, dar totdeauna în
număr mic, sau doar o singură dată în fiecare din ele (Arcella catinus, J-1.
dentata, A. discoides, A. hemisphaerica, Centropy:ris cassis, C. ecornis,
Di.fflugia elegans, D. qlobularis, D. globosa, D. mica, Lesquereusia spimlis, Phryqanella acropodia, Euglypha acanthop1wra) fie apar sporadic,
in 1-3 staţii, şi în număr redus (s-a constatat că cele mai multe testacee aparţin acestei ultime categorii - de altfel, din cele 134 testacee
intilnîte, 54 au fost găsite numai o sirngură dată).
Nu există testacee euplanctonice ; cele mai multe sînt caracteristice
apelor puţin adînci, bogate în vegetaţie. Destul de multe sînt tipic bentonice sau de substrate turboase (cum sînt de ex. Arcella artocrea, Centropy:cis aerophyla, C. minuta, C. platystoma var. armata, Cyclopyxis
ambigua, Euglypha ciliata, E. compressa, E. cristata var. acicularis,
E. laevis, E. rotunda ş.a.). Prezenţa unor zone întinse de plaur explică
abundenţa speciilor caracteristice terenurilor turboase.
Testaceele domină planctonul staţiilor 4 fi 5 în mai-iunie, iar pe
-cel al staţiilor 2 şi 11 în septembrie (Fig. 10). Domină reprezentanţii genurilor Arcella, Centropyxis şi Difflugia, maximele lor intilnindu-se pe
terenurile mlăştinoase.
R h iz o pod e 1 e n u d e apar rareori, desigur că accidental, în
probe recol•tate de pe terenurile cu plaur.
He 1 i ozoare 1 e sînt reprezentate de specii euripice. Ele apar
sporadic. Trei dintre cele întîlnite de noi sînt la prima citare în R.S. România (Tabelul 2).
Ci 1 ia te ,1 e, deşi apar des, sînt în număr redus. Ele sÎlnt mai abundente în lunile iulie şi septembrie în ghiolul Obretin.
Variaţia numărului de protozoare se caracterizează
prin existenţa
unui maxim ; două maxime au fost constatate numai în staţiile 4, 7 şi 13.
Protozoarele se dezvoltă mai abundent primăvara, în st.aţiile din centrul
şi sudul incintei, iar toamna în staţiile din
centrul şi nordul a.cesteia
(Fig. 10).
Roti fer e 1 e (16) constituie, cum s-a mai arătat, componenta cea
mai importantă a zooplanctonului (Fig. 9 şi 11). Numărul rotiferelor este
mare - 200 taxoni aparţinînd la 42 genuri - . Dintre acestea două specii
sînt citate pentru prima dată pe teritoriul R.S. România (Tab. 2).
Rotiferele prezente în multe staţii şi în număr mare sînt : bdelloideele, Colurella uncinata, Conochilus sp., Keratella cochlearis cu s~bspe
ciile sale, Lecane bulla, L. luna, L. quadridentata, Polyarthra dolzchoptera şi reprezentanţii genului Synchaeta. In multe staţii, dar în număr
mic trăiesc Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, B. jalcatus, Collotheca
sp., Euchlanis dilatata, Filinia longiseta, Keratella quadrata, Lecane arcuata, L. closterocerca, L. hamata, Lepadella patella, Polyarthra remata,
228
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Platyias patulus, Scaridium longicaudum, Trichotria pocillum, T. tetractis, Trichocerca birostris, T. longiseta, T. pusilla, T. rattus ş.a. (majoritatea acestor specii sînt forme euplanctonice). Un număr mare de rotifere au fost găsite de 2-3 ori, iar 57 taxoni doar o singură dată (Tab. 2).
Dintre rotiferele întîlnite, 62 sînt forme euplanctonice, care trăiesc
primăvara pe toată suprafaţa incintei, iar vara şi toamna se întîlnesc în
special în ghioluri, 94 sînt forme de vegetaţie, 17 sînt pseudoplanctonice
(aceste trei grupe domină planctonul vara şi toamna pe terenurile mlăş
tinoase) (Fig. 7). Speciile Dissotrocha aculeata şi Cephalodella misgurnus sînt tipic bentonice. Alţi 14 taxoni sînt caracteristici substratelor turboase (de ex. Eudactylota eudactylota, Lepadella costata, Lecane acus,
L. clara, L. stychaea, L. subtilis, L. tryphaema) ; ei apar de obicei sporadic, mai ales în zonele de plaur.
!n ghiolul Obretin domină numeric reprezentanţii genurilor Brachionus, K.cratella şi Poyarthra (în ghiolul l\lazilo şi cei ai genului Trichocerca). Pc terenurile mlăştinoase cei ai genurilor Lecane, Euchlanis şi

Trichocerca.
Variaţia anuală a rotiferelor
din planctonul ineintvi este foarte
neuniformă ; ea se caracterizează prin existenţa unui singur maxim de
dezvoltare, acesta fiind de obicei în iunie-iulie (excepţie fac staţiile 2 ~i

4) (Fig. 11 ).

Au fost întîlniţi 54 taxoni de c 1 ad o cere (18) care aparţin la 21
genuri. Toţi sînt cunoscuţi pe teritoriul R. S. România. Caracteristic
pentru cladocere este faptul că ele apar sporadic.
Se cunosc doar două specii - Ceriodaphnia rP.ticvlata şi Bosrnina
lmigirostris - care apar frecvent şi de obicei în număr marr-2. Sînt numer~-ase speciile care se întîlncsc în staţii multe, dar sporadic (ca de
ex. Aeroperus harpae, Alona sp., 1llonella excisa, A. exi9ua, Chyclorus
sp., Polyphemus pediculus). Un număr de 11 cladocere au fost întilnite
numai o singură dată (Tab. 2).
!n incintă predomină cladocerele caracteristice zonelor de vegetaţie. Formele planctonice reprezintă doar jumătate din numărul celor precedente. Singurul cladocer caracteristic substratelor turboase este Graptoleberis testudinaria. Speciile tipic bentonice, puţine la număr (Leycligia
leycligi, Pleuroxus laevis, P. striatus, Chydorus gibbus) apar în special
toamna, în zonele mlăştinoase, alături de forme caractRristice acestui
mediu, ca reprezentanţii genurilor Scapholeberis, Alonella, şi Chydorus).
Numeric cladocerele suferă în cursul anului amplitudini de variaţie
c:rcentuate (Fig. 12). Cele mai multe cladocere au fost găsite în staţiile
7, 4 şi 5, ca şi în ghiolul Obretin, cele mai puţine în staţiile 2, lOs şi
1Op. Ele se imnul ţese mai ales primăvara în staţiile de la estul şi vestul
ghiolului Obretin, iar toamna chiar în acesta. Semnalăm faptul că cladocerele nu s-au înmulţit niciodată în ghiolul Mazilo.
Cop epode 1 e (18) constituie o componentă permanentă a zooplanctonului, deşi' în majorirtatea cazurilor dominaţia o au stadiile larvare
(nauplii şi copepodiţi). In apele incintei Obretin au fost întîlniţi 25 taxoni
232

aparţinînd la 14 genuri, toţi cunoscuţi de pe
teritoriul R.S. România
(Tabelul 2).
Nu există copepode prezente în toate staţiHe şi în număr mare;
în schimb Eucyclops serrulatus; Eudiaptomus vulgaris, Eurytemora velox, Mesocyclops crassus şi M. oithonoides apar în multe staţii, dar sporadic. Trei specii (vezi tabelul 2) au fost întîlnite o singură dată în incintă.

Cele mai numeroase copepode sînt cele caracteristice apelor bogate în vegetaţie submersă - 16 taxoni. Speciile tipice zonelor cu vegetaţie sînt Macrocyclops albidus, M. fuscus,
Paracyclops fimbriat us;
cinci specii sînt bentonice.
Numărul copepodelor variază mult în cursul anului : în staţiile 4,
5 şi 6 ele pot constitui uneori numeric grupul dominant al planctonului.
Cele mai puţine copepode trăiesc în staţia 7. Fluctuaţia anuală a numă
rului de copepode prezintă două maxime separate prin un minim, cel
din luna iulie (Fig. 13). Primăvara şi la începutul verii naupliile sînt
dominante ; toamna acest loc îl ocupă copepodiţii. Adulţii, sînt de obicei
prezenţi în număr mic ; ei apar tot anul în staţiile din sudul incintei şi
lipsesc în staţiile 7 şi 8 (care sînt în vestul incintei). Cele mai multe copepode trăiesc în zone mlăştinoase şi în plaur.
In componenţa zooplanctonului au intrat şi o serie de alte animale,
care nefiind zooplanctonice, nu le mai discutăm (Tab. 2). Trebuie subliniat doar faptul că aceste animale sînt relativ frecvent intîlnite şi de
aceea trebuie ţinut seama şi de ele cînd se analizează interrelaţiilt~ dintre componentele zooplanctonului acestei incinte.
Caracterizarea ecotopilor

cercetaţi

In g hi o 1 uri au fost întîlnite 98 organisme vegetale, număr care
acest eco1op pe primul loc al diversi1 tăţii de forme.
Ca o caracteristică generală notăm prezenţa într-un procent mare
a algelor planctonice (fără nici o excepţie pentru cele patru staţii din
ghioluri). Acestora le urnnează pseudoplanctontele, care proporţional cu
primele, reprezintă aproximativ 1/4 din număul acestora. Numai pentru
staţia 14 din ghiolul Obretin am notat o proporţie mai mare şi anume
1/3. Formele bentonice şi epifite sînt mai mult sau mai puţin uniform
repartizate, cu diferenţe minime între sbaţii (Fig. 7). Flora algală a ghiol urilor este alcătuită dintr-un număr mare de crizofite, cianofitc şi clorofite, cărora li se adaugă puţine euglenofite şi pirofite. Remarcăm acest
ecotop ca singurul în care au fost găsite toate grupele mari de alge întîlnite în incinta Obretin. Intre taxonii determinaţi numai în ghioluri cităm pe Aphanothece clathrata, Chroococcus minutus, Gomphosphaeria
aponiria, Lyngbya contorta, L. lacustris. Lepocinclis caudata, Ceratium
situeiază

hirundinella, C. cornutum, Peridinium tabulatum, Melosira italica, Oedo9onium undulatum ş.a.
în

Din cele 98 specii recolfate din ghioluri, 38 sînt întîlnite exclusiv
din acest ecotop (Tabelele 3 şi 4).

staţiile
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ln ghioluri au fost întilnite peste 210 zooplanctonte, număr relativ
redus în comparaţie cu ceilalţi ecotopi studiaţi, dar totodată semnificativ, deoarece domină formele euplanctonice şi pseudoplanctonice. Organismele caracteristice zonelor de vegetaţie, bentosului şi zonelor turboase apar în zooplancton, dar sint rare şi joacă un rol nesemnificativ în
cadrul faunei din planctonul ghiolurilor (Fig. 8) (Tabelele 3 şi 4).
Zocplanctonul ghiolului :rvlazilo este alcătuit aproape numai din
rotifere, care capătă aci o dezvoltare extraordinară (numeric în acest ghiol
s-a dezvoltat cel mai bogat zooplancton din toată incinta). Copepodele
şi ciliatele care apar în plancton sînt în număr redus.
In ghiolul ObretL"'1, deşi domină tot rotiferele, testaceele, cladocc:rcle şi ciliatele joacă un rol mai mare. de putînd constitui, în unele luni,
organismele dominante. Zooplanctonul este dominat de ciliate, de Arcella
1 ulqaris, Difflugia limnetica, Brachionus angularis, K.eratella cochlearis,
Polyarthra dolichoptcra, Filinia longiseta, Bosmina longirostris, Chydorus
qlobn.rns şi Mcsocyclops crassus. Numai în acest ghiol au fost găsite 3
testacee, 9 rotifcre şi un cladocer. ln ghiolul Obretin distribuţia zooplanctonului este rdativ neuniformă, cele mai multe animale trăiesc în partea
de est a ghiolului, în staţia 14, dominante fiind aci rotiferel~ şi copepodl'lc. Fluctuaţiile cele mai ample ale numărului de zooplanctonte au
fc st constatate în partea de nord şi de vest a ghiolului, în staţiile 12 şi
l 3, unde au dominat copepodele şi cladocerele (Fig. 9). Influenţa zonelor
îm·ecinate asupra planctonului din ghiolul Obretin se resimte pukrnic
în aceste statii.
ln zon~le de p 1 aur a fost întîlnit numărul cel mai mic de plante
~i anume 38. Recoltarea făcută dintr-o singură staţie ar fi poate una
clin explicaţiile ce se pot da în legătură cu acest fapt, dar numărul mare
de zooplanctonte pune aceasta sub semnul întrebării.
Pentru acest ecotop notăm o apropiere numerica intre formele
planctonice şi cele pseudoplanctonice şi în mod similar între cele bentonice şi epifite. După cum reiese din figura 7 algele planctonice şi cele
pseudoplanctonice sînt cele mai numeroase.
Compoziţional fitoplanctonul acestui ecotop se caracterizează prin
prezenţa în număr mare a crizofitelor, cianofitelor şi destul de redus
pentru clorofite şi mai ales euglenofite (Tab. 3 şi 4).
Formele intîlnite numai în acest ecotop sînt foarte puţine ; cităm
în acest sens pe Meridian circulare, Pinnularia microstauron, Cosmarium
punctulatum.
Dintre zooplancton.te au fost intîlnite 154 animale diferite (Tabelul
3), dominante fiind Arcella megastoma, A. vulgaris, Centropyxis aculeata,
Difflugia elegans, D. tuberculata, bdelloidee, Brachionus falcatus, de
diferite specii de Keratella şi Lecane, de Ceriodaphnia reticulata, Bos1nina longirostris, de ciliate şi nematode. Numai în acest ecotop aru fost
găsite 3 testacee, 5 rotifere, un copepod şi un heliozoair (majoritatea
acestora sînt forme caracteristice substratelor turboase şi plaurului) (Tab.
4). Zooplanctonrul acestei zone este dominat primăvara de protozoare şi
rotifere, vara de cladocere, iar toamna de copepode.
1

1
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In zonele cu p 1 aur în curs de fix are au fost recoltate mai
multe alge decît în ecotopul precedent (în total 46 specii), făr[l să constituie însă o diferenţă mai accentuată (Tab. 3).
Ca forme ecologice predomină cele planctonice. Acestea sînt urmate de cele pseudopl1anctonice, care sînt numai pentru staţia ~~ foarte
apropiate numeric de prima categorie. Epifitele sînt mai bine reprezentate decît în alţi ecotopi. Exemplificăm astfel raportul de I.':! care existC1
pentru staţia 3 între epifite şi planctonice. Formele bentonice sînt cl'le
mai puţin numeroase (Fig. 7).
Sistematic, algele din acest ecotop aparţin cu precC1dere criwficL'L'lor şi cianoficeelor. Euglenaceele şi cloroiiccele sînt prezente în n urnlir
mic şi mai mult sau mai puţin egal.
Ca şi la plaurul liber, numărul algelor spel'i J"ice este foarlt' scC1:1.ut
şi anume numai trei alge se disting printr-o mai marc sdcdi\·itall' :
Nitzschia linearis, 1\licrospora stagnorum şi Spirogyra crassa (Tabcll'k
3

şi

4).

In aceste zone de plaur în curs de fixare au fost găsite ~~B animale. Dominante sînt formele de vegetaţie şi apoi cele bL·ntonic,' (F\1~.
8). Rotiferele şi cladocerele caracteristice substratelor turboase sînt numeroase în apele acestor zone. Speciile dominante sîn t ilrcell a me9asto111a, A. vulgaris, Centropyxis aculeata, Difflugia eleuans, D. linmetica,
diferite bdelloidee, Keratella cochlearis, Lecane bulla, L. quaclridentata,
Conochilus sp., Ceriodaphnia reticulata, Acroperus harpae, Eucyclops
serntlatus, ciliate ş.a. Numai pe aceste terenuri au fost întîlnite l~ testacee, un heliozoa.r, 10 rotifere, 2 cladocere şi un copepod (Tabelele
2, 3, şi 4).
Cantitativ s-a constatat că numărul de organisme este mult mai
mare în staţia 11 situ1aită în centrul incintei, decît în staţia 3, unde el
este puţin numeros (Fig. 9). In staţia 11 primăvara domină copepodelc
:;i dadocerele, vara rotiferele şi toamna testaceele ; în staţia 3 primă
vara cele mai numeroase sînt cladocerele şi copepodele, vara copopodele,
toamna ciliatele şi rotiferele.
Cele mai mulite sitaţii din oarr-e s-aiu colectat prob2 iau Ios1t amplasate pe t ere n uri 1 e m 1 ăşti n o as e. Ca număr de alge aceste staţii
se situează imediat după ghioluri. Au fost prelucraţi un număr de 68
taxoni a căror încadrare ecologică dă o notă specifică acestui ecotop (Tab.
~ şi

4).

Formele pl1ainotaruoe sî111t slab dominarute ; 1n unele staţti sfo1Jt chiar
sensibil aipiropiiaite rnumeric de cele pseuJdaplan.ato111foe. De iasemenea se
remJait:că priezen~a în propo~ie deSitrull de mare a algeL01r bentonioe, oare
în 1.1Jlle1e staţii - de ex1emipllu în 1 Os - sîinrt; chLai:r oele mai numeroase
(Fig. 7).
Din punct de vedere sistemaitic algele de pe aceste terenuri aparţin
crizofitelor, cianofitelor, clorofitelor, care au un grad mare de dominare. Euglenaiceele sînt reprezentate destul de modest, iar pirotitele lipsesc (Tab. 4).
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Formele specifice acestui ecotop se cifrează la 12. Amintim dintre
acestea pe Cylindrospermum maius, Oscillatoria tenuis, Synedra capitata.

Nai'icula radiosa, Characium ensiforme.
De pe aceste terenuri mlă..'1tinoase au fost recoltaţi 332 taxoni de
animale. Numărul speciilor dominante diferă de la o staţie la alta, dar
comWle tuturor sînt destul de puţine : Arcella vulgaris, Difflugia limnetica, Keratella cochlearis, Polyarthra dolichoptera, Synchaeta sp. şi ciliatele. In multe staţii au fost întîlnite numeroase ost:racode şi chironomide.
~-a constatat că pe aceste terenuri pot trăi concomitent un număr mare
de specii (Fig. 6). Cele mai multe testacee se întîlnesc în staţiile 4 şi
6, pe cind rotiferele in staţiile 5 şi lOs. Dominante sint formele de ape
mki, de mlaştini ş.i de vegetaţie.
Numai pe terenurile mlăştinoase au fost întîlnite 36 testacee, 30
rotifore, un copepod, 7 cladocere şi un i1eliozoar (deci 74 animale). In
zceste zone traiesc cele mai multe dintre animalele întîlnite în incinta
Obn•tin (Tabelele 3 şi 4).
Numărul zooplanctontelor
variază în funcţie de locul unde sînt
amplasate staţiile în incintă (Tab. 3). Cele mai multe animale pe unitatea de volum trăiesc pe terenurile din jurul ghiolului Obretin şi sînt în
cantitate mică în staţiile situate la capetele de est şi vest ale incintei
(staţiile 7, lOs şi lOp). Semnalăm că pe terenurile mlăştinoase copepodele
(mai ales naupliile) sint deosebit de abundente. Testaceele şi organismele bentonice sint cel mai numeroase toamna, cînd nivelul apelor este
scăzut.
DISCt.Ţll

Datele obţinute de diferiţi autori privitor la planctonul apelor din
Delta Dunării sînt foarte diferite, uneori chiar contradictorii (10, 14, 15,
20). Studiul sistematic al planctonului din incinta Obretin a dovedit că
atit din punct de vedere cantitativ, cit şi calitativ, planctonul poate
varia foarte mult, atît de la un ecotop la altul, cit şi chiar de la o staţie
la alta în cadrul aceluia5i ecotop. Explicaţia acestor situaţii vom căuta
să o dăm în cele ce urmează.
Dezvoltarea planctonului depinde de o multitudine de factori care,
ind0pendent sau corelaţi, determină anumite specificităţi.
Un.rol foarte important îl joacă apele Dunării. Acţiunea lor se
exercită fie direct prin aport de substanţe nutritive, sedimente şi organisme - , fie indirect. In acest caz ape~ DUlllăirii :
- pot determina modificarea chimismului apelor deja existente în
incintă ;
- pot spăla elementele nutritive din anumite zone şi apoi fie le
transpcxrtă în alte părţi, fie la diluează :rămînîrnd pe acel.aşi teren ;
- pot aduce sau favoriza dezvoltarea unor organisme care nu
trăiesc în mod normal într-o anumită zonă (de ex. post determina dezvoltarea unor organisme euplanotonice în mijlocul unor masive stuficole
compacte);
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- determină dezvoltarea selectivă - în funcţie de cota atinsă
de ape - a anumitor macrofite acvatice sau palustre şi, dependent de
ele, a 'lIDUi iaiI11umut tip de plandtan, sau a altuia.
Prin amenajări hidrotehnice s-a modificat bilanţul hidric. Apele
intră în incintă o singură dată pe an, primăvara, rămîn aci şase luni,
timp în care nivelul apelor scade numai ca un efect al evapotranspiraţiei,
apoi sînt evacuate sub nivelul apelor Dunării, în mod obişnuit pîn{1 la
o cotă sub O m. r1\'IN, în scopul desecării unor suprafeţe de teren cit mai
rr.ari, pentru a se permite recoltarea mecanizată a stufului (Fig. ~)Iarna este anotimpul în care în mod obişnuit are loc descompunerea vegetaţiei şi m i n e r a 1 i z are a sa parţială. Ca urmare a dezgolirii
terenurilor, aceste fenomene nu se mai petrec sub o pătură de apă şi
parţial anaerob, ci pe terenuri semiuscate, mineralizarea decurgînd de
aceea intens, aerob. Consecinţa acestui fenomen o constituie cre~terca
cantităţii de elemente nutritive care sînt puse la dispoziţia plantelor
în perioada de vegetaţie următoare. Aceste fenomene au fost expuse de
l.'nul dintre autori într-o altă lucrare (11).
In urma menţinerii peste vară a unui nivel ridicat al apelor în incintă, stuful se dezvoltă în condiţii optime. Odată cu el, pe aceleaşi terenuri are loc o înmulţire luxuriantă a m31CTofitelor submerse, l'le
alcătuind un etaj vegetal foarte bogat, care, în mod normal în delta neamenaj1a:tă jcHcă uin iflO~ seCUJnJdar.
Ţinînd seama de aceste elemente ne putem explica acum modul
în care se dezvoltă fitoplanctonul şi zooplanctonu 1
în i n ci n tă. Apele Dunării vin primăvara - in martie-aprilie - cînd
vegetaţia nu a început să se dezV'olte, şi spală terenrurile stuficol ' din
vestul incintei, transporlînd elementele nutritive spre centrul ei. Ghiolurile Obretinul Mare şi Miazilo servesc ca rezervoare de apă - aci se
vor acumula parte din apele care vin încăroate cu elemente minerah>. ln
aceste bazine se dezvoltă numai macrofite acvatice submerse şi natante
şi, dacă fitoplanctonul aipucă să se dezvolte primul, el este cel care captează majoritatea acestor elemente nutritive, se dezvoltă abUiTldent, determinînd implid.rt; şi creşterea cantităţii de zooplanctonte (este cazul
ghiolului Mazilo şi a staţiei 12 din ghiolul Obretinul Mare). O altă parte
a apelor nu ajung în ghiol, ci pe terenurile stufkole mlăştinoase învecinate (în staţiile 11, 2, 4, 5, 6), detenninînd şi aci formarea unui plancton
bogat (Fig. 9).
Pe terenurile din apropierea locului pe unde pătrund ;opele Dunării
în incintă (staţia 7), ca urmare a spălării terenului şi a depunerii de suspensii noi, cantitatea de elemente nutritive rămîne mai mică şi poate fi
utilizată raipidă de rălre vegetaţia p::ilustră (mai a'e~<; de stuf şi de
papură). In acest fel fitoplanctonulrui ii rămîne disponibilă o cantitate mai
redusă de hr.ană (Fig. 9).
Cu totul 1cilta este situaţia la est de ghiolul Obretin. Pe krenurile
de aci nu vor pătrunde apele proaspete ale Dun5.rii, ci cek care au staţionat peste iarnă în ghiolul Obretin şi în ~onele cu cota sub O m. rMN
(deci sub plaur), ape care sînt împinse aci de cele nou intrate. Aceste
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ape sînt mai sărace în substanţe nutritive. ln plus, nivelul apelor creşte
în această regiune ceva mai tîrziu, cînd vegetaţia a început să se dezvolte,
astfel că fitoplanctontele întîlnind o concurenţă puternică la hrană, se
\'or dezvolta mai greu, şi vor determina formarea unui zooplancton mai
1edus (Fig. 9).
Ca urmare a celor arătate mai înainte, p 1 an c to nu 1 din incintă
s c c o m p u n e din :
- forme eU1planctonice, tipice perutru planctonul lacustru din ghio1uril<:> şi gîrlele Delt?i Durnării, forme p:rezenrte aproape tot 0J11JUl şi în
toată incinta ; ele rc•prezintă totodată speciile dominante din punct de
\·eden.• cantitati\· :
- forme psL~udoplanctonice - forme eurioice, de vegetaţie şi ape
libere puţin adînci - prezente şi ele tot anul şi în toţi ecotopii ;
- forme de vegetaţie - provenite de pe macrofitele acvatice submersl' s.au ajunse în plancton cind nivelul apelor este redus, sub 1 m. -.
ele populează toate staţiile, cu excepţia celor din ghioluri ;
- forme bentonice, care în anumite stadii de dezvoltare sînt semip1:.·lagic(•, ca de ex. larvele de moluşte, efemerele şi chironomidele în
prinwll' lor stadii larvare etc. ;
- forme caracteristice substratelor 1urbrnse sau zonelor de pl,aur.
C"are pot ajunge în masa apei : ele nu sint locuitori normali şi de aceea
prL·zc·n~a kr în probele recoltate dl.:' noi c-ste sponadică :
- fornw epifite - alge provenite de pe macrofitele acvatice care
<tlrnndă î1~ apele _indnt(•i : ek• sînt mai numeroase în apele puţin adînci ;
.
- inrml' aJunse cu totul întimpHitor (acestea sînt puţin numeroase
ş1 ele regulă nu se rc~produc în plancton).
Ţinind s~·ama de gama largă de organisme care se pot întîlni în
p'.anct.rinul incintei, de faptul că ele nu coexistă multă vreme şi în plus
că din punct de vedere calitativ diferă mult de la o staţie la alta, putem
vorbi de o n e i d e n t i t a t e a p l a n c t o n u l u i d i n i n c i n t ă,
neidentitate provocată de următorii faetori :
- Hidrologici : Curenţii transportă organismele planctonice din
un loc în altul, duc la o omogenizare a compoziţiei sale. Nivelul crescut
al apei favorizPază înmulţirea organismelor euplanctonice, pe cînd nivelul scăzut pe cel al organismelor bentonice şi de vegetaţie. Vinrturile
agitC:-1 apa ~i ca urmare în masa ei se produce un amestec de forme, ceea
ce duce la complicarea interrelaţiilor biologice dintre componentele ecosistemului.
- Fizici : Despre rolul temperaturii în distribuţia şi variaţia planctonului nu este cazul să ne ocupăm, importanţa şi funcţiile sale fiind
bine cuncscute. Pe areale mici ca cel constituit de incinta Obretin el nu
joacă un rol important în explicarea variaţiei planctonului de la o staţie
la alta.
TurbidHatea joacă primăvara un rol negativ asupra dezvoltării fitoplanctonului în special în partea de vest a incintei ; ulrterior, ca urmare
a decantării naturale, acest factor de mediu nu mai trebuie luat în consideraţie.
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- Chimici : Existenţa sau inexistenţa substarnţelor organice biodegradabile, a elementelor biogene dizolvate favorizează înmulţirea anumitor plante şi animale. Am constatat că cantităţi crescute de substanţe
organice permit o înmulţire a cianoficeelor şi a unor zooplanctontt:' (ca
de exemplu ia cdliatelor, rttstaiceel!oir, rnaiupliilor de oopeipode şi a n~,tHe
relor), cu toate că în cazul ultimelor fitoplanctonul nu are aiceeaş.i dezvo1tare şi deci nu poate asigura hrana acestor animale.
Variaţiile mici ale pH-ului, a cantităţii de calciu şi a altor substanţe chimice nu pot e:xiplica diferenţ'2le dintre structura şi numărul organismelor planctonice din diferite zone ale incintei. Nu tot acclasi
lucru este şi uu substanţele nutritive - azo1aţii şi fosfaţii - de car'e
depinde dezvoltarea fitoplanctonului. Se constată o dep~'nck,nţă evickntă
între varietatea şi mai ales cantitatea de fitoplanctonte şi cantitatea acestor substanţe.
- Edafici : Aci trebuie arătat că apropiere1a fundului, influenţa s;:i
asupra chimismului apelor şi a organismelor ce-l populează, determi1~:1
apariţia şi dispariţia diferitelor animale şi plante.
- Biologici : Aceşti factori fiind numeroşi, vom mc,nţiona num.11
cîţiva :
- gradul de dezvoltare a vegeLaţil'i submcrSl', care
- intră în competiţie cu fitoplanctontele pentru clo:.Jînclirea sCLrurilor minerale,
- determină dezvoltarea unei faune specifice care, înmulţindu-se,
poate trece în plancton ;
- reduce masa apei libere şi implicit aria de trai a organismelor
eu planctonice.
Schimbul de organisme între p:andon şi Ct'i:3lţi biotopi. De ex.
alge care iniţial sînt fixate, se desprind şi devin pseudoplanctonice,
animale care în anumite faze de dezvoltare (ouă sau larve) sînt planctonice sau pseudoplanctonil'e, animale care vin din· vegetaţie sau de PL'
fund ca să se hrănească în plancton, sau invers, cele din m2sa apei se
apropie de substratele învecinate în cursul ritmurilor lor nicteremale etc.
-· Inmulţirea unor grupe de plante sau de animale determină
regresia altora (de ex. înmulţirea rotiferelor şi a ciliatelor determină rL'gresia cladocerelor şi respectiv a naupliilor de copepode) etc.
O oaracteni.stică a planctonului ce se denoltă în incinta Ob1·etin
a constituie bogăţia acestuia. ln compoziţia sa intră atît organisme
tipic planctonice, cît şi organisme cariacteristice altor ecotcpi acvatici
sau biocenoze acvatice. Aceasta şi explică dece numărul animalelor oare
trăiesc aci este mult mai mare decît cel al plantelor (sint în raportul de
aproape 4/1), situaţie ,,anacronică" pentru plancton. Noi explicăm aceasta
şi prin faptul că organismele care populează masa apei pot găsi în ecotopii acestei incinte resurse nutritive mai bogate decît se întîlnesc în
mod normal în planctonul unor ape mari, lipsite de vegetaţie, a unor
lacuri adînci.
Numărul şi varietatea organismelor planctonice este asemănătoare
sau aproape asemănătoare pe cuprinsu! incintei (tab. 3). Această unifor239

mitate este şi mai accentuată pnmavara, cinel are loc amestecul de ape,
şi se reduce trP.-ptat spre sfirşitul verii. Toamna cînd are loc evacuarea
apelor din incintă pe la estul acesteia, are loc o deplasare a speciilor din
vestul spre estul incintei, o pătrundere lentă, destul de greu decelabilă,
ceea ce duce la o nouă omogenizare a compoziţiei calitative a planctonului, dar de mai mică amploare.
Tot ca o urmare a circulaţiei apei este greu de diferenţiat planctonul dezvoltat în zone cu caracteristici ecologice diferite (ghioluri, terenuri
r.-ilăştinoase. zone cu plauri), deoarece în toate trăieşte un amestec de
forme (a se compara planctonul din staţiile 9 şi 3 (de plaur), cu C'-'l din
staţiile 4, lOs (de mlaştină). Diferenţierea apare doar pe suprafeţe de
teren mai mari, sau aceasta este decalabilă nu prin analiza formelor dominante, ci în cea a celor însoţitoare (Tabelele 1, 2 şi 4). S-a mai constatat că planctonul din un ecotop este influenţat de cel de pe terenul
învecinat. Astfel planctonul din staţia 12 este influenţat de cel din zona
stuficolă învecinată (cel din staţiile 5 şi 6), nefiind strict lacustru, aşa
cum ne apare cel din staţia 14, care fiind de cealaltă parte a ghiolului,
este ferit de contactul cu formele de mla5tină (Fig. 7 şi 8).
Ca o ultimă caracteristică a apelor din incinta Obretin (şi de altfel
şi a altor zone din delta Dunării care au fost scoase prin amenajări hidrologice din regim natural) credem că o constituie ştergerea diferen-·
ţelor dintre diferitele zone de viaţă ale acestora, întrepătrundere.a lor,
modificarea profundă, încă incomensurabilă a echilibrului biologic al
acestor regiuni. Considerăm de aceea că cercetările noastre constituie
abia un prim pas pe drumul cunoaşterii efectelor acţiunii omului 8supra
echilibrului natural al acestei deosebit de importante şi totodată interesante regiuni a patriei noastre.
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Annual plankton variation in the Obretin
embanked basin (Danube Delta)
Summary

Following the hydroimproving arrangements in the middle of the Danube
Delta, the Obretin embanked basin (Fig. 1) was built up and consequently taken
oul of its natural hydrological conditions. The present paper reports a quantitative
and qualitative study of the plankton occuring in the waters of the whole basin
(lakes, marshes, areas of floating or fixed reed islets), made during a 15 months
period în 1966 and 1967. The plankton invesligation was correlated wilh the water
chemical conditions (Fig. 3---5) and circulation, the water levei variation (Fig. 2)
and the planl environment (Fig. 1).
This research resulted in the deteclion of 585 taxa, 142 of which beinf
phytoplanktonic and 445 zooplanktonic organisms (Tab. 1, 2). The variety and
fluctuation of the organism amount depending on the site and season are also
discussed, as well as their ecotope distribution as a function of their characteristics.
Each organism group was analysed from all standpoints with special emphasis on the predominant groups: cyanophyta, euglenophyta, pyrrophyla, chrysophyta, chlorophyta, testaceans, rotifers, coppepods and cladocers (Fig. 6, 9-13);
the investigated ecotopes are characterized according to the organisms evolved
into (Fig. 7, 8).
The analysis of the planktonic material led to the following conclusions:
- the Danube walers are playing an important part in the water flowing
in the Obretin basin, resulting in a direct influence upon the suspension amount.
The mixing ol the !resh coming water whil that already stagnant in the basin,
îs promoting uniform chemical conditions and brings in new organisms, etc.;
- the mineralizalion patlern of various areas is shown and the yearly fluctuation of the nutritive matter amount for each area is demonstated;
- a correlation between the development of the phyto-and zooplankton in
the basin, their interdependence and simultaneously their relative independence,
is reported ;
- thc facl that the plankton composition includes euplanktonic, pseudoplanktonic, vegetative, bentonic and epiphyts forms, as well as those which are
characteristic of peat underyers or are only occasional planklonic, is emphasized ;
- it is demonslrated that the plankton is differenl from basin station to
another and also between the various ecotopes, depending on hydrological, chemical, edaphic and biologica! factors ;
- the basin plankton may be differentiated according to the ecotopes where it was collected, and not according to the dominant forms bul to the occurence
of rare species possessing more limited ecologica! niches;
- the human control of the hydrological balance resulted in decreasing
differences between the environmental condilions in every ecotope, which may
lead to an uniformity and an interpenetration of the characteristic forms ineach
individual ecotope ;
- it is reported that the continuously free lake waters are accumulation
sites and reservoirs of planktonic organisms, which do secure the steady maintenance of the basin organisms from year to year.
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Tabel nr. 1

01ganisme
Nr.

fitoplanctonice

întîlnite în incinta Obretin în anii 1966-1967

Numele taxonului

crt.

2

3

4

5

6

7

8

9

10s 10p 11 12 13 14

CYANOPHYTA
1. Microcyslis aeruginosa Kiitz.
2. Aphanocapsa biformis A. Br.
3. Aphanothece stagnina (Spreng.)
A. Br.
4. A. clathrata W. el G.S. Wesl
5. Chroococcus minutus
(Kiilz.)
Năg.

6. Gomphosphaeria Jacustris Choclat
7. G. aponina Killz.
8. Coelosphaerium naegelianum
Ung.
9. C. kuetzingianum Năg.
10· Merismopedia tenuissima Lemm.
11. M. punctata Meyen
12. M. glauca (Ehrenb.) Năg.
13. M. elegans A. Br.
14. Tolypotl11ix tenuis Kiilz.
15. G/oeolrichia natans Rabenh.
16. Anabaenopsis circularis (G. S.
Wesl) Wolosz. el Miller
17. Cylindrospermum maius Kutz.
18. C. stannale (Kiitz.) Born. et.
flah.
19. Nostoc paludosum Kiltz.
20. N. linckia (Roth) Born. ct Flah.
21. Anabaena constricta (Sznfer)
Geitler
22. A. variabi/is Kiltz.
23. A. planctonica Brunnth.
24. A. spiroides Klebahn
25. A. macrospora Klebahn
26. A. catenula (Kiitz.) Born. et
Flah.
27. A. flos-aquae (Lyngb.) Breb.
28. A. acqualis Borge
29. Spirulina jenneri (Stiz.) Geitl.
30. OsciJJaloria Iimosa Ag.
31. O. chalybea Mertens
32. O. tenuis Ag.
33. O. iuigua Kutz.
34. Lyngbya spirulinoides Gom.
35. L. contorta Lemm.
36. L. limnetica Lemm.
37. L. hieronymusll Lemm.
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EUGLENOPHYT A
Euglena piscilormis Klebs
E. acus Ehr.
E. oxyuris Schmarda
E. spirogyra Ehr.
E. polymorpha Dang.
Pliacus Jongicau.da (Ehr.) Duj.
Ph. parvula Klebs
Ph. pleuronectes (O.P.M.) Duj.
-46. Lepocinclis ovum (Ehr·) Lemm.
47. Trachelomonas sp.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

--+-----+---+------+-+--++-+-----+
+---+------- +
++-+
------+--+-----+-+----++-+-----------+-------+-

PYROPHYTA
48. Peridinium tabulatum (Ehr.)
Clap. et Lachm.
49. Ceratium cornutum (Ehr.) Clap.
et Lachm.
50. C. hirundinella (O.F. Miill.)
Schrank

------+--

--++
--+-+-+

CHRYSOPHYTA
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Dinobryon sertularia Ehr.
Melosira varians Ag.
M. granulata (Ehr.) Ralfs
M. italica (Ehr.) Kiitz.
Cyclotella kiietzingiana Thw.
Coscinodiscus lacustris Grun.
Tabellaria fenestrata (Lyngb.)

Kiitz.
58. Meridian circulare Ag.
59. Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.
60. Pragilaria intermedia Grun.
61. F. virescens Ralfs.
62. P. construens (Ehr.) Grun.
63. Synedra ulna (Nitzsch) Ehr.
64. S. ulna (Nitzsch) Ehr. var. biceps
(Kiitz) Schonf.
65. S.ulna (Nitzsch) Ehr. var. amphirhynchus (Ehr.) Grun.
66. S. capitata Ehr.
67. S. acus Kiitz.
68. S. tabu/ala (Ag.) Kiitz.
69. Cocconeis pediculus Ehr.
70. Achnanthes minutisslma Kiitz.
71. Rhoicoisphenia curva/a (Kiitz.)
Grun.
73. N. peregrina (Ehr.) Kutz.
72. Navicula radiosa Kiitz.
74. N. oblonqa Kiitz.
75. Plnnularia microsauron (Ehr.)
Cl.
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76. P. major (Kiitz.) Cl.
77. Caloneis amphisbaena (Bory)
Cl.
78. Calonies amphisbaena (Bory)
Rabenh.
79. Amphora ovalis Kiitz.
80. Cymbella turgida (Greg.) Cl.
81. C. lanceolata (Ehr.) V. H.
82. C. tumida (Breb.) V.H.
83. Gomphonema acuminatum Ehr.
84. G. acuminatum Ehr. var. coronatum (Ehr.) W. Sm.
85. G. Jongiceps Ehr.
86. G. constrictum Ehr.
87. G. constrictum Ehr. var. capitatum (Ehr.) Cl.
88. Epithemia zebra (Ehr.) Kiitz.
89. E. turgida (Ehr.) Kutz.
90. Rhopalodia gibba (Ehr.) O.
Mii li.
91. Nitzschia tryblionella Hantzsch
92. N. stagnorum Rabenh.
93. N. Jinearis W. Sm.
94. N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm.
95. Cymatopleura solea (Breb.) W.
Sm.
96. C. solea (Breb.) W. Sm. var.
apiculata (W. Sm.) Ralfs
97. Surirella Jinearis W. Sm.
98. S. robusta Ehr.
99. S. robusta Ehr. var. splendida
Ehr.
100. S. elegans Ehr.
101. S. ovalis Breb.
102. Gonium pectorale Mill.
103. Pandorina morum Bory
104. Characium ensiiorme Herm.
105. Tetraedron minimum (A. Br.)
Hansg.
106. Oo cystis rupestris Kichner
107. O. elliptica W. West
108. O. gemminala Năg.
109. Kirchneriella lunaris (Kirch.)
Moebius
110. Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs
111. Selenastrum gracile Reinsch
· 112. Pediastrum simplex (Meyen
p. p.) Lemn.
113. P. clathratum (Schr.) Lemm.
114. P. duplex Meyen
115. P. duplex Meyen var. reticulatum Lagerh.
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116. P. boryanum (Turpin) Menegh.
117. P. tetras (Elir.) Ralfs
118. P. biradiatum Meyen
119. Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod.
120. S. quadrlcauda (Turpin) Breb.
121. S. bijugatus (Turpin) Kii.tz. f.
llexuosus Lemn.
122. Actinastrum hanlzschii Lagerh.
123. Crucigenia rectangularis (A.
Br.) Gay
124. Coe/aslrum sphaericum Năg.
125. c. microporum NJ!g.
126. C. cambricum Archer
127. Ulothrix tenuissima Kii.lz.
128. Microsporu stagnorum (Kii.tz.)
Lagerh.
129. Oedogonium undulatum A. Br.
130. Oedogonium sp.
131. Spirogyra crassa Kii.lz. em.
Czurda
132. S. varians (Hass.) Kii.lz.
133. Spirogyra sp.
134. Ctosterium monililerum (Bory)
Ehr.
135. CI. lunula (O.F. Mii.li.) Nilzsch
136. CI. acerosum (Schrank) Ehr.
137. CI. cornu Ehr.
138. Stauraslrum gracile Ralfs
139. Cosmarium laeve Rabenh.
140. C. reniforme (Ralrs) Arch.
141. C. punctulatum Breb.
142. C. undulatum Carda
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Tabel nr. 2
Organisme zooplanclonice lnlilnile în incinta Obretin ln anii
1966-1967
2

3

4

5

6

7

8

9

1Os 1Op 11 12 13 14

PROTOZOARE
Sarcodina
Amoebe nude

-1-----1--1---

Testacee
z..·~

Allogromia fluvialilis (Duj.) A-

2-

1-- 1---

wer.
3• Arcella arenaria Greef
4• Arcella artocrea Leicty
5 Arcella balhystoma Def!.
5• Arcella balhystoma var. magna
Van Oye
7 Arcella catinus P~nard
s• Arcella conica (Playfair)
g• Arcella costala Ehrb.
10 Arcella costala var. angulosa
(Perty)
11 Arcella crenata Playfair
12 Arcella dentala Ehrb.
1:l 1\rce/la discoides Ehrb.
14 Arcella discoidcs var. dilficilis
Def!.
15 A.rcella discoiclcs var. /oveosa
Playf.
16 Arce/la gibbosa Penard
17 Arcella hemisphaerica Pertv
18* Arcei/a
hemisphaerica · var.
gibba Def!.
19* Arcella hemisphaerica var. intermedia f. undulata Def!.
20 Arcella hemispliaerica var.
undulata Def!.
21 Arcella megastoma Penard
22• Arce/la polypora Penard
23 Arce/la rotundata Playfair
24 Arce/la vulgaris Ehrb.
25* Arcella vulgaris f. elegans Def!.
26* Arcella vulgaris
1.
undulata
Def!.

1-- 1------

1 -

-

-

-
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1

----

-

1 -

-

-
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1 1 2 2

2 2
2 2
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1
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I
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I
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1
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l-
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1---------

3 2 2 2 2

1

3

1
2 2 2 2 1
1--------

1

2

2

2

2

2

3

3

3

2

1-

3

3

3

3

3
1

1 2
1 -

4

3 2 1 3 3 3 4 3 3 3
2-- 2 2 1 2- 11-- 1- 1 - - - -

4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2

1-----------------1--1-
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2
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

Arcella sp.
Campascus triqueter Penard
Centropyxis aculeata (Ehrb.)
Centropyxis aculeata var. dcnlistoma Deci.
Centropyxis aculeata var. grandis Def!.
Centropyxis aerophila Defl.
Centropyxis
ae10f1i1ila
Yar.
sphagnicola Deci.
Ccntropyxis cassis (Wallich)
Ccntropyxis cassis var. spini/era (Playfair) Def!.
Centropyxis constricla (Ehrb)
Centropyxis delicatu/a Penard
Centropyxis discoides (Penard)
Centropyxis ecornis (Ehrb). Lci-

3

4

5

1-

1

6

7

8

9 lOs lOp 11 12 13 14

-

-

-

-

-

-

-·

----------

4 4

4 4

3

4

l

4

4

1 3 2

1---

3 1

3 3 ?.

2------------

1

1

1

1

I

1

1 -

-

1

I -

-

-

-------------1
I 1
2--

1

1

1 -

2

1

---- 1------1----- 1----- 1--3

3

2

3 -

----

1

1---- 1---

3

2

3

ţ -

3

2

1

1

dy
40 Cent ropyxis ccornis var. leidy i
Thomas
41 Centropyxis ecornis var. quarlripannosa Schonborn
42 Centropyxis hirsuta Def!.
43. Centropyxis marsupilormis var.
obesa Def!.
44 Centropyxis laevigata Penard.
45 Ccntropyxis marsupilormis Wallich
46 Centropyxis minuta Def!.
47 Centropyxis orbicularis Def!.
48 Centropyxis platystoma Penard
49 Centropyxis platystoma var. armata Def!.
50 Centropyxis sp.
51 Cochliopodium sp.
52 CryptodiJflugia sp.
53 Cyclopyxis ambigua Bonnct el
Thomas
54 Cyclopyxis arcelloides (Penard)
55 Cyclopyxis eurystoma (Def!.)
56 Cyclopyxis humilis Bonnet
57 Cyclopyxis kahli (Def!.)
58 Cyclopyxis kahli var. crucigenia Stcpanek
59 Cyclopyxis sp.
60 Cyphoderia ampulla (Ehrb.)
61 Dilllugia acuminata Ehrb.
62 Difllugia acuminata var. magna
Defl.
63 Dilflugia bacillilera Penard
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2

64 Difflugia bacillariarum Perty
1;5 Dif/lugia brevicolla Cash
66 Dif/lugia
bryophila
(Penard)

3

4

5

G 7

1 --

---

8

-

14

9 I Os I Op I I I 2 13

--

I-----.

1---------·-

---- 1----

-----

l11no

67 Difflugia corona Wallich (7)
68 Dill/ugia diflicil1s Thomas
69 Dilflugia e/egans Penard
70 Dilflugia elegans duplica/a

(Daday)
71 Di/Jlugia globularis (Wallich)
Leidy
72 Dililugia globulosa Dujardin
73 Difllugia globulus Hopkinson
74 Difflugia gramen Penard
75 Difflugia lanceolata Penard
76 Difflugia lebes Penard
77 Difflugia /emani Blanc
78 Di/flugia limnetica (Levander)
79 Difflugia limnetica var. tuberculata Gauthier-Lievre et Thomas
80 Difflugia linearis (Penard)
81 Difflugia lill10phila (Penard)
82 Diff/ugia Jobosloma Leidy
83 DiI/lugia mica Frenzel
84 Difflugia minuta Rampi
85 Diiflugia minuta var.
grandis
Gauthier-Lievre el Thomas
86 Difllugia molesta Penard
87 Difllugia oblonga Ehrb.
88 Diftlugia oblonga var. lacusl ris
Pe nard
89 DiJflugia oblonga var. Jongicol/is
Gass
90 Difllugia oblonga var. microclaviformis Kourov
91 Dufflugia oblonga var. nodosa
(Leidy)
92 Difllugia pelagica Pejler
93 Difflugia pristis Penard
94 Dilllugia smilion Thomas
95 Dilllugia tuberculata (Wallich)
Archer
96 Diillugia viscidula Penard
97 Difllugia sp.
98 Dilllugiella oviformis Penard
99 Dil/Jugiella sacculus Penard
100 Euglypha acanthophora (Ehrb.)
101 Euglypha acanthophora var.
brevispina Penard
102 Euglypha
acanthophora
var.
cylindracea Playfair
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Organisme întîlnite
103 Euglypha acanthophora var. dorsalis Schonborn
104 Euglypha acanthophora var. fle-

2

3

-

-

4

5

6

7

8

9 lOs lOp 11 12 13 14

-- -

-

-

-- -

--- - - - -

l -

-

-

-

-

1 --

xuosa Pen.
105 Euglypha acanthophora var. heterospina Deci.
106 Euglypha ciliata (Ehrb.)
107 Euglypha ciliata f. glabra Wailes
108 Euglypha compressa Carter
109 Euglypha compressa r. glabra
Wailes
110• Euglypha crenulata Wailes
111 • Euglypha cristala var. acicularis
Wailes
112 Euglypha lililera Penard
113 Euglypha lae\·is (Ehrb.)
114• Euglypha lae\·is \'ar. minor Penard
115 Euglypha rotunda Wailes
116 Euglypha sculigera Pcn'lrd
117 Euglypha strigosa (Ehrb.)
118 Euglypha strigosa f. glabra Wai-

-

-

-

-- -- -

-

1---------- ---

111--1-

, ___ _

--1-1----

1 -

-

--

---- 1--------------- 1---

1---

1 1---------

---- 1---------

-- 1-----------

-------

1------

1-- 1-----------

1 - - - - - 11 1 - - - --

-

1--1 - - -

lcs
119 Euglypha tuberculata Dujardin
120 Euglyplia sp.
121 Lesqucreusia spiralis (Ehrb.)
122 Lcsquercusia spiralis \'ar. d<'ntala Deci.
121 Microch/amys patclla Clap. et

1
1

2
1

-

1 --

-

-

1
2

1
1 -

1 -

2

1

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

1 -

-

-

-- -

1 -- -

-

-

1---- - -

124 f\ticrocorycia /lava Grccf
125 Microcorycia corona Penard
12G Microcorycia sp.
127 Phryganel/a acropodia (Hcrlw. el

Les ser)
128
129
130
131
132

Phryganclla nid11/us Pena rd
Ponligulasia bigibbosa Penard
Pseudodill/ugia arc/ieri Penard
Pyxidicula cymbalum Penare!
Trac/1eleug/yp/1a acolla Bonnet et
T OffiilS
133 Tracheleug/ypha dentala (Vejdow-

-

-

1 -

1-

--------1

Lachm.

-

1

-

--

11121-111221----- 1------------

1------

1-----------------1
1 -·
-- 1

-----1 -----

1---

ski) Defl.
1.34 Tracheleug/ypha
dentala
elongata (Plavfair)
135 Trinema enchelys (Ehrb.)

\'ar.

-

-

1
1 -

1 -

-

--

-

1 -

1
-

--

1 -

-

-

Heliozoare
136 Aclinophrys sol Ehrb.
137 Aclinosphaerium eichorni
(Ehrb)
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--------
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Organismele întîlnite
138" Acanthocyslis spini/era Greef
139° Astrodisculus radians Greef
140" Clathrulina elegans Cienkowski
141 Heliozoare varia

2

3

4

5

6

7

9 1Os 1Op 11 12 13 14

8

1-------------

+ +-------l

l

2

1-

l

1--1
2-
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Ciliate
142
143
144
145
146
147
148
149

Charchesium sp.
Didinium sp.
Euplotes sp.
Lilonotus sp.
Vorlicella sp.

Suctori g. sp.
Tintinoidee g. sp.
Ciliate varia

1-1

1---22'22

- - - - - - 1 - - - ··- - - - - - - 1- 1 - · - - - -

------2
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METAZOARE
Rotifere
150
151
152
153
154
155
156
157

Anuraeopsis
Asplanchna
Asplanchna
Asplanchna

fissa (Gosse)
herriki de Guernc
priodonta Gosse

2

2

2 -

sp.
Bdelloidee diferite

1

3 3

Bipalpus hudsoni (Imhof)
Brachionus angularis Gosse
Brac hionus angularis apicala

1 -

3

4

1

1

1 -

3

3

3 3
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Tschugunoff
158 Brachionus bcnnini (Leissling)
159 Brachionus budapestinensis
Daday
160 Brachionus calyciflorus amphyceros (Ehrb.)

I-

161 Brachionus calyciflorus dorcas

(Gosse)
162 Brachionus calyciflorus dorcas
„spinosa" (Wierz.)
163 Brachionus caudalus Barr. ct
Daclay
164 Brachionus diversicornis (Daclay)
165 Brachionus falcatus Zacharias
166 Brachionus forficula diverge ns
Fadeew
167 Brac!iionus for/icula minor
Voronkov
168 Hrachionus forficula reduela
Grese
169 Brachionus iorlicula volgensis
Skorikov
170 Brachionus forficula voronkovi
Fadeew
171 Brachionus quadridenlatus
Hermann

1-

1

1
1

2-2 2 l

1
2

I 3 :I
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2

Organismele intîlnite
172 Brachionus quadriclentatus
cluniorbicularis Skorikov
173 Brachionus rubens Ehru.
174 Rrachionus urceolaris Muller
175 Cephalodella catellina (Muller)
176 Cephalodella Jorlicata ( Ehrb.)
177 Cephalodella gibba (Elub.)
178 Cephalodclla misgurnus Wulfert
179 Ccphalodella st crea (Gnsse)
180 CeplwlodC'Jla sp.
181 Chmmogastcr o\·aJis (Rgdl)
182 Collothcca pelagica (Rouss.)
18] Cullotlieca al rochoides (\Viei z.)
184 Callotheca sp.
185 Colurclla adriatica Elub.
186 Colu re Ila colurus ( Ehrb.)
187 Colurella obtusa (Gossc)
188 Co/urclla uncinata (Mulll•r)
189 Colurella sp.
190 Conuchi/us sp.
191 Dicranophorus sp.
192 Dipleuchlanis propatula (Gnssc·)
ID:l Dissat roc/ia aculeata ( Ehrb.)
19·1 Encentrum sp.
195 Epiphanes pelagica (Jennings)
196 Epiphanes sp.
197 Euchlanis dellexa (Gosse)
198 Euchlanis dilatata Ehrb.
199 Euchlanis incisa Carlin
200 Euchlanis parva Rousselct
201 Euch/anis oropha Gosse
202 Euch/anis triquelra Ehrb.
20] Euchlanis sp.
204 Eudactylota eudactylota (Gosse)
205 Fi/inia limnelica (Zacharias)
206 Fi/inia longisela (Ehrb.)
207 Hexarthra mira (Hudson)
208 Itura aurita (Ehrb.)
209 Keratella cochlearis cochlcaris
(Gosse)
210 Keratel/a cochlearis hispida

(Laut)
211 Keratella
(Laut)
212 Keratella
(Laut).
213 Keratella
214 Keratella
(Muller)
215 Keratella
(Voigt)
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cochlearis leplacantlia
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cochlearis macracantha

3

3

cochlearis tecta (Gosse)
quadrata quadrata

2
2

2

quadrala divergens

4

3
2

-------

Organisme întîlnite
216 Keratella ticinensis (Callerio)
217 Keratella tropica (Apstein)
218 Keratella tropica reduela
(Fadeew)
219 Keratel/a valga (Ehrb.)
220 Keralella valga helerospina
(Klaus.)
221 Lecane aculeata (Jnkubski1
222 Lecane acus (Hnrring)
223 Lecane agilis (Bryce)
224 Lecane arcuata (Brycc)
225 Lecane arcula Harring
226 Lecane bu/la (Gosse)
227 Lecanc clara (Bryce)
228 Lecane c/ostcrocerca (Schmanla)
229 Lecane crenala (Harring)
230 Lecane e/asma Harr. el Mvcrs
231 Lecane e/sa Hauer
·
232 Lecane /lexi/is (Gosse)
233 Lecane !urcata Murray
234 Lecane grandis (Murray)
235 Lecane hamala (Stokcs)
236 Lecane hornemanni (Ehrb.)
237 Lccane hospes Donncr
238 Lecane lame/laia (Daday)
239 Lecane Jauterborni Hauer
240 Lecane Jevislyla (Olofsson)
241 Lecane Judwigi Eckstein
242 Lecane Judwigi typica Hauer
243 Lecane Judwigi lalicauda Hauer
244 Lecane Juna (Miiller)
245 Lecane Juna presumpla J\hlstrom
246 Lecane Junaris (Ehrb.)
247 Lecane mira (Murray)
248 Lecane ohioensis (Herrick)
249 Lecane pcrpusilla (Hauer)
250 Lecane pyri/ormis (Daday)
151 Lecane quadridentata (Ehrb.)
252 Lecane slenroosi (Meissner)
253 Lecane stychaea Harring
254 Lecane subtilis Harr. et Myers
255 Lecane tenuiseta Harring
256 Lecane tryphema Harr. et Myers
257 Lecane ungulatu (Gosse)
258 Lecane sp.
259 Lepade/la acuminata (Ehrb.)
260 Lepadella amp' itropis Hau.
261 Lepadel/a costala Wulfert
262 Lepadella dactyliseta (Stenroos)
263 Lepadella elliptica Wulfert
264 Lepade/la helerostyla (Murray)
265 Lepade/la minuta (Montet)
266 Lepadella ova/is (Muller)
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Organismele întîlnite
267 Lepadella patella (Muller)
268 Lepadella quadricarinata (Stenroos)
269 Lepadella quinquecostata
(Lucks)
270 Lepadclla rhomboides (Gossc)
271 Lepadella sp.
272 Lililerotrocha subtilis (Rodewald)
273 Lophocharis salpina (Ehrb.)
274 Monommata Iongiseta (Muller).
275 Monommala sp.
276 Mylilina bicarinala (Perty)
277 Mylilina bisu/cala (Lucks)
278 Myli/ina mucronata (Muller)
279 Mylilina mucronata spinigera
(Ehrb)
280 Mytilina \'cnl ra/is ( Ehrb.)
281 Mylilina ,·cntralis brevispina
Ehrb.
282 Mylilina ,·entralis macracantl1a
(Gosse)
283 Myli/ina sp.
284 Noi halca acuminata ( Ehrb.)
285 Notlwlca squamula (Muller)
286 Pili/odina ci/rina (Ehrb)
287 Platyias patulus (Muller)
288 P/alyias quadricornis (Ehrb.)
289 Polyartl1ra dolic/1optera ldelson
290 Po/yartl1ra /ongiremis C1trlin
291 Po/yarlhra major Burckhardt
292 Po/yarl hra minor Voigt
293 Polyarthra remata Skorikov
~94 Polyartl1ra vulgaris Carlin
295 Po/yart hra sp.
29fl Pomp/10/yx comp/anala Gossc
297 Proalidcs tentaculatus de Bcouchamp
298 Rotaria ncptunia (Ehrb)
299 Scaridium longicaudum (Muller)
:lOO Squalinella /ongispinala (Tatem)
301 Squatincl/a ros/rum (Schmarda)
:m2 Squaline/la tridentata (Fresenius)
303 Squatinella tridentata mutica
(E;'rb.)
304 Synchaera grandis •Zacharias
305 Synchaeta oblonga Ehrb.
:JUG Synchaeta stylata Wierz.
307 Synchae/a vorax Rouss.
308 Synchaeta sp.
309 Testudinella aspis Carlin
310 Testudinella clypeata

(Muller)
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Organismele întîlnite
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3

4
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6

7

311 Testudinella elliptica (Ehrb.)
312 Testudinella emarginula (Sten313
314
315
316

roos)
Testudinella
TestuJinella
Testudinella
Testudinella

317
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320

Tetramastyx
Trichocerca
Trichocerca
Trichocerca

8

9 1Os 1Op 11 12 13 14
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incisa (Ternetz)
mucronata (Gossc>)
parva (Ternetz)
parva bidcntata

1
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bicristata (Gosse)
bidens (Lucks)
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321
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Trichocerca
Trichocerca
Trichocerca
Trichocerca
Trichocerca

brachyura (Gossc)

-

capucina (Wierz.)
cavia (Gossc)
cy/indrica (lmhof)

-

di:-;.on-nuttalli
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-

-
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--

1 -- -

1 - -- - -- --- - - - 1-- 1--- 1
2 - 1 1 1 1 -1 - - - 1---

-

1

(Jennings)
326 Trichoccrca
327 Triclwcerca
dcr)
328 Trichoccrca
329 Trichoccrca
330 Trichocerca
331 Trichocerca
332 Trichocerca

elongata (Go'isc)
/usiformis
(Ll'Yan-

:i:n

iemis (Gossc)
insignis (Henick)
jcnningsi Voigt
longiseta (Schrank)
muscu/us (Hauer)
Trichoccrca parvu/a (C'iirlin)

334
335
336
337

Triclwccrca
Trichoccrca
Triclwcerca
Triclwcerca
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pusilla (Jcnnings)
rattus (Muller)
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(Ehrb)
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344
345
3,15
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353

Trichocerca scipio (Gossc)
Trichoccrca similis (Wierz.)
Trichoccrca stylata (Gossc')
Trichoccrca lenuior (Gosse)
Tric/wcerca tigris (Muller)
Trichoccrca uncinata (Voigt)
Trichocerca \'errwlis (Hauer)
Trichocerca weberi (Jennings)
Tric/wcerca sp.
Trichotria pocil/um (Muller)
Trichotria tetractis (Ehrb)
Trichotria truncata (Whitelegge)
Tripleuchlanis plicata (Levander)
Nemat o ci e
G ast rot r i chi
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Organismele întîlnite

2

354 Larve de B i v a l v e
355 T a r d i g r a d e
356 O s t r a c o d e
l
Cladocere
:~57

Acroperus harpae Bnird
:158 A/ona alfinis Leydig
359 A/ona costala G.O.S.
360 Alona quadrangularis 0.f.M.
361 A/ana rectangula G.0.S.
362 A/ona sp.
36:1 Alonella cxcisa Fisclwr
364 Alonella exigua Lilljcborg
365 1\Jonella nana Baird
:IG'i ,\loncllu rost rata
:~67 Alonel/a '>p.
:!GB 1\/onopsis elongata G.0.S.
'.l6!J n,smina Jongirostris O.F.M.
'.!70 /losmina longirostris var. tipica
OF.M.
'.!71 /3osmina Jongirostris
var. cornuta Jurirw
:!72 Hosmina /ongirostris var. similis
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37:1 Bosminopsis deitersi Richard
'.!74 Camptoccrcus lilljeborgi Schoed-

Jer
375 Ceriodaphnic ~n1egops G.O.S.
376 Ceriodaphic.. rcl1cu/ata Jurinc
'.!77 Ceriodaphnia rotunda Straus
378 Ceriodaplinin quadrangr...la

-2111
2
1 1--3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 1
- - - - - - - - 11
----------- 1 2 2

0.F.M.

37!) Ccriodapnia pulchc//a G.O.S.
:!RO Ceriodaphnia sp.
381 Chydorus gibbus Lilljeborg
'.!82 Chydorus globosus Il'lird
383 C/1ydorus latus G.O.S.
384 Chydorus ova/is Kurz
'.!85 C/rydorus sphaericus O.F.M.

386
387
388
389

Chydorus sp.
Daphnia pulex De Geer
Daphnia cuccullata G.o.s.
Daphnia cuccul/ata var. ka/1/bergensis Schoedler
390 Daphnia Jongispina 0.F.M.
391 Daphnia sp.
392 Diaphanosoma brachyurum Lie-
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ven
393 Grapto/eberis testudinaria

Fischer
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----1-1----

2

Organismele lntilnlte
394
395
39G
397
398
399

400
401
402
403

404
405
-tOG
407

408
409
410

Holopedium gibberum Zaddach
Latona serifera 0.F.M.
Leydigia leydigi Schoedler
Moina rectirostris Leydig
Peracantha truncata 0.F.M.
Pleuroxus adunculus Jurine
Pleuroxus laevis G.O.S.
Pleuroxus striatus Schoedler
Pleuroxus trigonellus O.f.M.
Pleuroxus uncinatus Baird
Polyphemus pediculus Linne
Scapholeberis kingi G.O.S.
Scapholeberis mucronata O.F.M.
Simocephalus exspinosus Koch
Simocephalus serrulatus Koch
Simocephalus vetulus O.F.M.
Simocephalus sp.
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Copepodc
411 Acanthocyclops bicuspidatus
(Claus)

-

-

412 Acanthocyclops vernalis

-

3

--

1

1 -

2 -

-

-

-

-

1---

(Fischer)
41J Acanthocyclops viridis (Jurine)
414 Atheyella crassa (Sars)
415 Al heyella trispinosa (Brady)
41G Canthocamptus staphylinus (Ju-

-

-- 2 2
1-- 1

I --- -

1 2 2 1 - - -

I
I

-

I

1 ---

rine)
417 Cyclops vicinus (Uljanin)
418 Ectinosoma abrau Kri tchagin
419 Ectocyclops phaleratus (Koch)
420 Eucyclops macruroides (Lill.)
421 Eucyclops macruroides
dentiailatus (Graeter)
422 Eucyclops macrurus (Sars)
423 Eucyclops serrulatus (Fisch)
424 Eudiaptomus gracilis (Sars)
425 Eudiaplomus vulgaris (Schmeil)
426 Eurytemora velox (Lill.)

----------- 1
1- 1 - - -

427 Macrocyclops albidus (Jurine)
428 Macrocyclops fuscus (Jurine)
429 Mesocyc/ops crassus (Fischer)
430 Mesocyclops dubowski (Lande)
431 Mesocyclops Jeuckarti (Claus)
432 Mesocyclops oithonoides (Sars)
433 Microcyclops minutus (Claus)
434 Nitocrella hibernica (Brady)
435 Paracyclops fimbriatus (Fisch)
436 H i d r a c a r i e n i
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2

437
438
439
440

Proture
Co Ie m bo le
Efemere
CoIe o pt e re

3

4

5

6

7

8

1-----
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9 lOs lOp 11 12 13 14

1-------

1

1

11111321--

1

1-----
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DipterC>
441 Tabanide
442 C e r a l o p o g o n i d
443 C h i r o n o m i el e

t·

--------- 1---1- 1 - - -

33323

223311-

1) Determinarea animalelor a fost efectuată de : Testacee şi Rotifere - S. Godeanu,
parte din Cladocere de S. Negrea, parte S. Godeanu, copepodele de A. DamianGeorgescu.
2) Specii noi pentru fauna R. S. România.
3) Frecventa găsirilor s-a notat astfel: 1 - izolat, 2 = rar, 3 - frecvent, 4 - foarte
frecvent, - - absent.
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Tabelul nr. 3

Prezentarea

sistematică şi

numericii a taxonilor întilniti în
incinta Obretin

staţiile

din

St a t ii
Grupe de organisme

Cyanophyta

2

3

4

5

6

7

8

9

11

9

7

8

7

2

16

11

4

2

3

2

Euglenophyta

13

14'

7 16 18

14·

lOs lOp 11

3

2

4

12

2

3

l

2

2

16 23

13

Pyrrophyta
Chrysophyta

8 14

Chlorophyta

4

7

Testacea

51

47

Rotatoria

75 78 70 74

78 69 64 68 65 63 75 72 59 54

Copepoda

14

12

11

12

8

Ci a doc era

22 23 24

30

18

16

Al te zooplancton te

14

12

11

10

Total -

11
15

10

7

6

5 15 20

5

5

9

3

5

3

8

2

2

4

57 49 63 34

16

13

5

16 45 44 48

7

8

3

57 30 27

10

16

7 ,5

4

4

12 27 23 21

23 22

14

14

15 10

G

5 14
9 14

10

13

13

16

200 208 201 196 198 152 154 206 166 171 202 186 166 12D
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•) Determina.rea. nefiind făcută totdeauna. la. specii, de
sea.ma la. tota.I.
1) numărătorul numărul tola.I de ta.xoni, numitorul =
numai în a.cest ecotop,

1.260

numărul

numărul

lor nu s-a. tinut
de ta.xoni

prezenţi

INFLUENTA CONDITIILOR HIDROLOGICE ASUPRA
DEZVOLTARII ASOCIATIILOR ALGALE PERIFITICE IN COMPLEXUL
CRAPINA-JIJILA, ZONA INUNDABILA A DUNARII
Dr. LUCIAN GAVRILA.

1. INTRODUCERE
Asociaţiile algale din perifiton prezintă o mare importanţă în economia biologică a bazinelor acvatice avînd un rol însemnat, după fitoplancton, în realizarea producţiei primare cu caracter „imediat'4, constituind şi ele o sursă valoroasă de hrană pentru organismele fitofage în chiar
sezonul formării lor. S-a arătat (L. Gavrilă, 1971) că algele ~are alcă
tuiesc asociaţiile perifitice pot uneori să prezinte o frecvenţă mai mare
uecît cele fitoplanctonice, mai ales spre sezonul de toamnf1, în condiţii
obişnuite ale nivelului apei.

2. STRUCTUR1\ J\SOCIA ŢII LOR ALGJ\LE PF:RIFITICE ÎN
CONDIŢII HIDROLOGICE OBIŞNUITE

ln anii cu nivele

obişnuite

ale apei, în complexul Crapina-Jijila se
variată, alc5.tuilă din plante submerse,
natante şi emerse pe care se instalează o floră algală bogată dar care e
variabilă calitativ şi cantitativ de la o staţiune la alta, iar în cadrul aceleiaşi staţii de la o macrofită la alta (L. Gavrilă, 1971).
De asemenea, şi a'gelc macrofi~e precum specii de Spirogyra şi
Cladophora cunosc acum o dezvoltare remarcabilă.
Diatomeele determină fizionomia perifitonului atît în sezonul estival cît şi în cel autumnal, neînregistrîndu-se abateri de la această constatare, spre deosebire de alte regiuni ale zonei inundabile (deltă) unde se
înregistrează o prevalare a cianoficeelor asupra diatomeelor în anumite
perioade (M. Oltean, 1968). Acelaşi lucru l-am putut constata în august
1971, în bălţile din lunca Oltului unde asociaţiile periferice de pe Myriophyllum sînt alcătuie în exclusivitate din cianoficee, în speţă Microcystis.
Dominanţa diatomeelor înregistrează un mers ascendent de la 55,20/0.
în iunie, la 69,40; 0 în noiembrie. Diatomeelor le urmează ca frecventă
cloroficeele şi conjugatele. Flagelatele, heterocontele şi cianoficeele, pr~
zente sporadic sau constant în asociaţiile algale perifitice, nu aduc un
aport remarcabil la realizarea lor.
Djatomeele Fragilaria intermedia, Navicula cryptocepha~a, Cocconeis
placentula, Cocconeis placentula var. euglypta, Cymbella ventriccsa,
Gomphonema acuminatum var. coronata, Gomphonema constrictum şi

dezvoltă

o

lT'41crofloră

bogată

'?i
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Nitzschia dissipata reprezintă specii comune în asociaţiile perifitice de
pe aproape toate macrofitele.
Densitatea cea mai ridicată o înregistrează speciile Fragilaria intermedia, Synedra ulna, Cocconeis placentula, în sezonul estival ; Cocconeis
placentula, Denticula elegans, Gomphonema longiceps, Epithemia zebra
şi Nitzschia dissipata în septembrie şi Cocconeis placentula, Navicula cryptocephala, Cymbella prostrata, Cymbella tumida, Gomphonema constrictum şi Nitzschia dissipata în noiembrie.
Densitatea foarte ridicată înregistrează în mod constant, pe parcursul întregii perioade iunie-noiembrie diatomeea Cocconeis placentula.
In sezonul autumnal, speciile Fragilaria crotonensis, Cymbella prostrata şi Nitzschia dissipata, avînd un ritm de diviziune rapid, înregistrează densităţi foarte mari iar celulele rezultate din diviziune neseparindu-se alcătuiesc colonii întinse.
Valori cantitative ridicate pe unitatea de suprafaţă a suportului
biologic sint înregistrate vara de Synedra ulna, Cocconeis placentula,
Gomphonema acuminatum var. coronata pe Typha, Eunotia lunaris,
Cocconeis placentula, Gomphonema acuminatum var. coronata, Gomphonema constrictum şi Gomphonema longiceps var.
subclavata pe
Nymphaea alba iar toamna de Fragilaria crotonensis, Cocconeis pla<"en tula, Rhoicosphenia curvata, Denticula elegans, Gomphonema con-strictmn, Gomphonema acuminatum var. coronata şi Nitzschia dissipata pe Phragmites,Eunotia pectinalis, Denticula elegans, Gomphonema
longiceps şi Epithemia zebra pe Typha şi Cocconeis placentula, Navi·<:ula cuspidata f. elongata, Cymbella cymbiforrnis, Cymbella prostrata,
Gomphonema constrictum, Nitzschia dissipata pe Vallisneria.
Cel mai bun suport biologic pentru algele perifitic~ îl reprezintă
tijele de Phragmites comrnunis, apoi frunzele de Vallisneria spiralis,
Sagittaria sagittifolh şi Myriophyllum spicatum in prerioada de vară
Phragmites communis, Ceratophyllum demersum şi :rviyriophyllum spi<'atum in perioada de toamnă.
Structura calitativă şi cantitativă a perifitonului este variabilă de
la un sezon la altul, depinzînd de condiţiile fizico-chimice ale bazinului
~i de substratul biologic.
In structura asociaţiilor algale perifitice domină diatorneele. Dintre conjugate speciile genului Cosmarium înregistrează valori ridicate
in perioada de toamnă ele avind un intens ritm de diviziune mai ales
in septembrie.
Atit vara cit şi toamna cel mai bun suport biologic este reprezentat de Phragmites communis iar cel mai puţin favorabil suport biologic este reprezentat de Nymphaea alba, în perioada de toamnă.
In anul 1969 în structura asociaţiilor algale perifitice au fost
identificate în luna iunie, pe un număr de 7 macrofite, 42 de diatomee,
un flagelat, 5 euglenoficee, 15 cloroficee, 9 conjugate, o algă heterocontă şi 3 cianoficee.
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In luna septembrie a·u fost identificate în perifiton 75 de unităţi
sistematice pe un număr de 6 macriofite. Dintre acestea 46 au fost diatomee, 3 euglenoficee, 12 cloroficee, 11 conjugate şi 3 cianoficee.
In luna noiembrie din cele 53 de specii de alge pcrifitice identificate pe 5 macrofite 37 au fost diatomee, 6 cloroficee, 7 conjugate şi
3 cianoficee.
Se remarcă, pe de o parte, o mare diversitate a asociaţiilor perifitice în perioada de vară, iar pe de altă parte, predominantă constantă
a diatomeelor în perifiton. De asemenea cloroficeele şi conjugatele sînt
aproape în egală măsură reprezentate, mai ales în perioada de toamnă.
Cianoficeele au o reprezentare egală în diferitele perioade.
3. STRUCTURA ASOCIAŢIILOR PERIFITICE IN CONDIŢIILE
MARILOR INUNDAŢII DIN ANUL 1970.
Marile inundaţii din anul 1970 au determinat ridicarea nivelului
apei încă din primăvară ceea ce a impietat asupra dezvoltării macrofitelor. Nivelul neobişnuit al apei care a atins pe alocuri adîncime3 de
5-6 m a influenţat şi dezvoltarea perifitonului. In aceste condiţii s-a
identificat un număr mai mic de specii de alge în perifiton. Structura
calitativă a perifitonului se deosebeşte de aceea din anii cu nivt!le obi~
nuite ale apei. In condiţiile marilor inundaţii ale anului 1970 în structura perifitonului ce!'cetat pe trei specii de macrofite : Phragmites
communis, Nymphaea alba şi Schoenoplectus sp. dominaţia diatomeelor
este mai mare de.cît în anii cu nivele obişnuite ale apei, ajungînd la
86°,'0 pe Phragmirtes, în luna octombrie. Aportul celoralte griupe de ialge
la realizarea cenozei de alge perifitice este neglijabil. Conjugatele nu
mai înregistrează frecvenţa obişnuită
ele fiind abia reprezentate de
specii ale genului Closterium. Apar genuri şi specii noi de alge, în special diatomee oare nu au fost identificate în anii precedenţi precum
Neidium viridis f. vernale, Navicula placentula f. lanceolata, Navicula
lacustris var. elongata, Oscillatoria amphibia, Meridion ci:nculare, Syne.:lra pulchella var, minuta, Binuclearia sp. Navicula lanceolata var.
tenella, Nitzschia gracilis, Achnanthes linearis, Gomphonema olivaccum,
Achnanthes aifinis, Gomphonema angustatum, Gyrosigma acumniatum
var. 101cus1tre, Amphipleura pehlucida, Nirtzschia tryb1ia:neillia, Synedra rumpens, Cymatopleura solea var. vulgaris, Tabellaria fenestrata, Suriella
biseriata var. constricta, Synedra ulna viar. equalis, Gyrosigma acumninatum var. gallicum, Navicula g:racilis, Cymbella helvetica var. curta, Fragilaria vireseens, Nitzschia vermioularis, Gomphonema abbreviatum,
Surirella gracilis, Navicula vulpina, Holapedia geminata, Surirella linea-
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ris var. constricta, Stephanodiscus dubius, Gomphonema olivaceum var.
minutissimum.
lnlocuirea apelor bazinului Crapina cu ape aduse de viituri ce
poartă cu ele specii alohtone de alge poate fi o explicaţie pentru muititudinea de specii noi apărute în componenţa cenozei perifitice algale.
De asemenea noile condiţii hidrologice cu totul neobişnuite au putut
fi favorabile dezvoltării acestor specii.
Şi în condiţii de mari inundaţii suportul biologic cel mai favorabil rămîne tot Phragmites communis.
ln ansamblu, în structura asociaţiilor algale perifitice au fost identificate 173 de unităţi sistematice dintre care 115 specii de diatomee reprezentînd 60,70/0 din totalul speciilor algale perifitice, 7 euglenoficee
reprezentînd 40; 0, o specie de flagelat prezcntînd circa 0,6 %, 26 specii
de cloroficee reprezentînd 15 % din totalul speciilor perifiticc, 14 conjugate reprezentînd circa 8°/0 , o specie din grupul Heterocontae reprezentind 0,6 % şi 9 specii de cianoficee reprezentind circa 50; 0 .
Din tabelul nr. 1 reiese clar diferenţa dintre structura asociaţiilor
algale în condiţiile nivelului obişnuit al apei (anul 1969) şi în condiţiile
marilor inundaţii din I 9î0.
Speciile de Eunotia, frec\'ente în 1969, sint abia reprezentate în
anul 1970. Genul Navicula bine reprezentat în ambii ani dar de cu totul
alte specii. Se remarcă de asemenea lipsa speciilor genului Pinnularia
în anul 1970 ca şi ale genului Epithemia. ln asociaţiile perifitice din
anul 1970 nu a fost pusă în evidenţă prezenţa euglenoficeclor iar cloroficeele sînt foarte slab reprezentate ca de altfel şi conjugatele. ln anul
1970 apar în asociaţiile algale perifitice specii ale genului Gyrosigma
care înregistrează o frecvenţă ridicată. Frecvenţa cea mai mare este însă
înregistrată de Navicula lacustris var. elongata.
Studiul comparativ al alcătuirii cenozei algale perifitice în anii cu
nivel obişnuit al apei şi în condiţii de mari inundaţii scoate în evidenţă
încă o dată rolul esenţial pe care îl are acest factor de ordin general reprezentat de legătura baltă-fluviu, ce reprezintă de fapt o interdependenţă
cu implicaţii majore asupra hidrologiei, hidrochimiei şi hidrobiologiei
bazinului.
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Fig.

-

Lant de Nitzschia dissipata pe Vallisneria spiralis, în noiembrie 1969.

Fig. 2. Cymbella prostrata şi C. tumida, Cocconeis plancentula, în perifitonul de pe
Phragmites communis în noiembrie 1969.
Fig. 3. -

Epithemia turgida pe Potamogeton lucens, in iunie 1969.

Fig. 4. -

Navicula .::ryptocephala
în noiembrie 1969.

şi

Pinnularia molaris pe Myriophyllum spicatum
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Resnme

L'ouvrage contient des dales concernant la structure et la dinamique des
associations d'algues du periphyton dans le complexe de Crapina-Jijila, la zone
inondable du Danube, tirees des recherches failes pendanl Ies annees 1969 el 1970.
L'an 1969 represenle une annee ayant un niveau commun de l'eau tandis que
l'an 1970 est l'annee ou on a enregistre Ies plus randes inondations connues
dans Ies dernieres annees. Le terme de periphyton est employe „in stricta senso"
desiqnant la totalite des organismes des alues qui se placent sur les plantes
macrophyles.
De l'examen des associations des algues periphytes des principales macrophytes du complexe de Crapina-Jijila on a constate la presence d'une liaison
etroite entre le support biologique et la structure de l'associations periphyte mais
il y a des differences qualitatives et quantitatives entre Ies associations periphytes
d'algues d'une macrophyte â l'autre. L'etude des associalions periphytes d'algues
dans Ies conditions de grandes inondations de l'annee 1970 amis en relief l'importance des conditions hydrologiques concernant le developpement des macrophytes
et par suite roncernant le developpement du periphyton et on a constate une
evolution faible des macrophytes aussi bien que du periphyton par comparaison
a leur cvolution au cours des annees ii niveau normal des eaux.
On constate que dans des conditions hydrologiques normales tout aussi que
dano; condilions de grandes inondations dans le spectre des associations d'algues
prcdominent les diatomees.
Mais surtout dans Ies conditions des eaux en baisse on constate chez ces
c.ssocidlions d'alues periphytes la presesnce des aulres groupes d'algues comme
par exemple des chlorophycees, Ies cyanophycees, etc. , qui coexistent surtout
dans Ies conditions des eaux decrues.
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Fig. 1 -

Fig. 2 -

Cymbella pros trat a
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Fig· 4
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TABELUL Nr. 1

Structura

calitativă

a perifitonului în complexul Crapina-Jijila

S P E C

A

Cyclotella kiilzingiana Thwait
Cyclotella meneghiniana Kiitz.
Melosira granulata (Ehr.) Ralfs
Melosira varians G.A.Ag.
Slephanodiscus hantzschii Grun.
Stephanodiscus dubius (Fricke) Hust.
Diatoma elongatum Ag.
Meridion circulare Ag.
Tabcllaria fenestrata (Lyngb.) Kiitz.
Fragillaria bicapitata ,\. Mayer
Fragilaria crotonensis Kitton
fragilaria intermedia Grun.
Fragilaria nitzschioides Grun.
Fragilaria virescens Ralfs
Synedra acus Kiitz.
Syncdra pulchella var. minuta Hust.
Synedra capitala Ehr.
Syncdra rumpens Kiitz.
Syncdra tabulata (AG.) Kiitz.
Synedra ulna (Nitzshc.) Ehr.
Synedra ulna var. equalis (Kiitz.) Hust.
Eunolia arcus Ehr.
Eunotia gracilis (Ehr.) Rabenh.
Eunotia lunaris (Ehr.) Grun.
Eunolia luna Ehr.
Lunotia lunaris \'ar. subarcuata (Năg.) Grun.
Eunotia parallela Ehr.
Eunotia pectinalis (Kiitz.) Rabenh.
Eunotia pectinalis var. minor (Kiitz.) Rabenh.
Eunotia pectinalis var. undulata Ralfs.
Eunotia praerupta Ehr.
Cocconeis pediculus Ehr.
Cocconeis placentula Ehr.
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehr.) Clevc
Achnanthes affinis Grun.
Achnanthes dispar CI.
Achnanthes exilis Kutz.
Achnanthes lanceolata (Breb.) Grun.
Achnanthes linearis .(W.Sm.) Grun.
Achnanthes minutissima Kunz.
Achnanthes minutissima var. cryptocephala Grun.
Rhoicosphenia curvata Grun.
Mastogloia smithii var. lacustris Grun.
Caloneis silicula (Ehr.) Cleve
Neidium affine (Ehr.) Cleve
Neidium iridis (Ehr.) Cleve
Neidium iridis f. vernale Reich.
Stauroneis anceps Ehr.
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S P E C

A

Navicula bacillum Ehr.
Navicula cryptocephala Kiitz.
Navicula cuspidata Kiitz.
Navicula cuspidata f. elongata Skv. et Meyer
Navicula exigua (Greg.) O. Mii!!.
Navicula falaisiensis Grun.
Navicula gracilis Ehr.
Navicula lacustris var. elongata Skv. et Meyer
Navicula lanceolata var. tenella A.S.
Navicula longirostris Hust.
Navicula placentula f. lanceolata Grun.
Navicula vulpina Kiitz.
Amphipleura pellucida Kiitz.
Pinnularia gentilis (Donkin) Cleve
Pinnularia major Kiitz.
Pinnularia molaris Grun
Amphora commutata Grun
Amphora ovalis Kiitz.
Amphora ovalis var. libyca (Ehr.) C!eve
Amphora rotunda Skv.
Amphora sp.
Cymbella affinis Kiitz.
Cymbella cymbiformis (Ag. Kiitz.) V. Heurck
Cymbella ehrenbergii Kiitz.
Cymbella hG!vetica var. curta Cieve
Cymbella lanceolata (Ehr.) V. Heurck
Cymbella parva (W. Sm.) Cleve
Cymbella prostrata (Berk.) Cleve
Cymbella tumida (Breb) V. Heurck
Cymbella ventricosa Kiitz.
Denticula elegans Kiitz.
Gomphonema abbreviatum Ag. 1 Kiitz.
Gomphonema acuminatum Ehr.
Gomphonema acuminatum var. brebissoni (Kiitz.) Cieve
Gomphonema acuminatum var. coronala (Ehr.) W. Sm.
Gomphonema 11cuminatum var. trigonocephala (Ehr.) Grun
Gomphonema angustatum (Kiitz.) Rabenh.
Gomphonema augur var. gauthieri V. Heurck
Gomphonema constrictum Ehr.
Gomphonema constrictum var. capitatum (Ehr.) C!eve
Gomphonema intricatum Kiitz.
Gomphonema lanceolatum Ehr.
Gomphonema lanceolatum var. capitata Skv.
Gomphonema longiceps Ehr.
Gomphonema longiceps var. subclavatum Grun.
Gomphonema longiceps var. subclavatum f. gracile Hust.
Gomµhonema olivaceum (Lyngb.) Kiitz.
Gomphonema olivaceum var. minutissimum Hust.
Epithemia argus Kiitz.
Epithemia sorex Kiitz.
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S P E C

A

Epithemia turgida (E r.) Kutz.
Epilhemia zebra (Ehr.) Kutz.
Rhopalodia gibba (Etu.) O. Muli.
Gyrosigm11 acuminatum var. gallicum Grun.
Gyrosigma acuminatum var. lacustre Meist.
Hantzschia amphyoxis (Ehr.) Grun
Nitzschia dissipala ( Kulz.) Grun
!\!itzschia graci lis han' /Sl h
:\litzschia sigmoidea ( Ehr.) W. Sm.
~itzschia 'ermicularis (Kutz.) Grun
Nitzsc: ia tryblionella Hanl75ch.
Cymatopleura solea (Breb) W. Sm.
Cymatopleura solea ,·ar. \ ulgarh Meisl.
Cymatopleura clliptica (Breb.) W. Sm.
Surirc.li b:s·_•ri'lla nu. conslricla Grun.
Suri:ella gracili<> (W. Sm.) Grun.
Surirella linearis var. conslricta (Chr.) Grun.
Euglcn11 pisciformis Kll'b.
Phacus longicauda ( Ehr.) Duj.
Phacus pleuroncctes (0.f.M.) Duj.
Phacus sp.
Strombomonas sp
Trachelomonas sp.
Dinobryon sp.
Chlamydomonas sp.
Chloro~phaera angulosa (Cord a) Klebs
Pandorina morum (Muli.) Borv
Actin11strum hantzschii Lagcrheim
Ankistrodcsmus falcalus (Corda) Ralfs
Selenastrum h1hraiRnum Reinisch
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) C oda!
Scenec!Psmus rcornis ( Ralfs) Chocla t
Scenedesmus falcatus Chodat
Scenedesmuo; obliquus (Turp.) Ki1tz.
Sccnedesmus ovalternus Chodat
Scenedesmus c1ucidricauda Chodl!l
Pediastrum clathratum Schroeter
Pediastrum duplex Meycn
Pedi11strum tetras var. tetraodon (Cordaj Rah.
Coelastrum microporum Naegeli
C'hpiocytium cnhleare (Eichw.) /\. Braun
Cosmarium sp.
Cosmarium botrytis Menegh.
Cosmarium granatum Breb
Cosmarium ralfsii Breb
Cosmarium reniforme (Ralfs) Arch.
Cosmarium tetraophtalmum (Kutz.) Breb
Cosmarium undulatum v11r. crer>11latum (Naeg) Wittr.
Closterium moniliferum (Bory) Ehr.
Closterium sp.
Zygnema sp.
Micra~teria'i sp.
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SPECIA

Desmidium aplogonum Breb
Euastrum sp.
Spirogyra sp.
Ulothrix sp.
Ulothrix zonala Kiitz.
Binuclearia sp.
Vaucheria sp.
Ciadophora sp.
Oedogonium undulatum Al. Braun sec Kim.
Stigeoclonium tenue Kiitz.
Gloeocystis sp.
Chaetopeltis orbicularis Berthold
Holopedia geminata Lagerh.
Oscillatoria amphibia Ag.
Oscillatoria sp.
Oscillatoria minima Geit
Oscillatoria nitida Schkorb
Lyngbya kiitzingii (Kiitz.) Schmille
Calothrix meneghiniana (Kiitz.) Kirchn.
Spirulina laxissima G.S. West
Spirulina subtilissima Kiitz.
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DINAMICA ŞI CONDIŢIILE DEZVOLTARII ASOCIAŢIILOR ALGALE
DIN FITOPLANCTON IN COMPLEXUL CRAPINA-JIJILA,
ZONA INUNDABILA A DUNARII
Dr. LUCIAN GAVRILA
Asociaţiile algale din
producţiei primare

fitoplancton constituie unul din factorii esenpe seama căreia subzistă toate celelalte verigi
ale lanţului trofic din ecosistemele lacustre. De fapt, în bazinele lipsite
de vegetaţie ca şi în staţiunile fără macrofite întreaga viaţă este dependentă de aceste organisme fotosintetizoare, capabile să capteze cuante
de energie şi să sintetizeze substanţe organice complexe din C02, apă
şi s. mLnerele. Acelaşi proces se desfăş01ară şi la plantele superioare submerse, dar producţia primară realizată de fitoplancton avînd caracter
„imediat"" intră în fluxul material de substanţă şi energie, chiar în sezonul formării sale, fiind mult mai avantajoasă decit cea realizată pe seama
macrofitelor la care durata de vegetaţie este mai lungă iar descompunerile, cu unele excepţii, mai încete (L. Gavrilă, 1971). In consecinţă,
fitoplanctonul reprezintă grupa cea mai importantă în cadrul circuitului
biologic de la producţia primară la producţia finală.
Asociaţiile algale se caracterizează printr-o mare diversitate în ceea
ce priveşte aspectul calitativ şi cantitativ al elementelor componente.
Faptul acesta se datoreşte în primul rînd mediului acvatic, prin
excelenţă schimbător de la un anotimp la altul, iar în complex pe lingă
această caracteristică şi unui factor de ordin general, alternanţa în regimul hidrologic, a două perioade ca urmare a comunicaţiei dintre şenalul
Dunării şi baltă : perioada apelor mari sau viiturilor (din octombrie în
iunie) şi p2rioada apelor mici (iunie-octombrie).
Fitoplanctonul constituie unul dintre indicii cei mai semnificativi
ai producţiei primare din bazinele acvatice care înseamnă calitatea şi
cantitatea vieţii plantelor şi animalelor din masa apei ou implicaţii majore
asupra producţiei finale ce interesează economia. Această producţie primară este dependentă de o multitudine de factori ce se pot grupa în 3
grupe : edafici, morfometrici şi climatici. Un factor prim cu influenţe
generale este acela al localizării geografice cu implicaţii asupra topograficei, latitudini, longitudinii şi altitudinii precum şi asupra forma-
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ţiunii

geologice. Structura substratului, forma bazinului

şi

climatul re-

prezintă un alt ansamblu de factori derivaţi direct din prima categorie
şi oare-şi pun amprenta asupra aspectului calitativ şi cantitativ al fito-

planctonului. Din această categorie de factori derivă alţii cu influenţe
majore şi imediate asupra dezvoltării fitoplanctonului cum ar fi materiile
primare nutritive, sistemul de drenare, adîncimea, suprafaţa, conformaţia
fundului, precipitaţiile, vintul şi radiaţia solară. Natura trofică a oricărui
bazin acvatic, cantitatea, compoziţia şi distribuţia plantelor şi animalelor,
rata schimburilor materiale şi energetice, cu alte cuvinte productivitatea,
sînt determinate de natura sedimentelor, prezenţa materialelor alohtone,
transparenţa şi penetraţia luminii, stratificarea, pătrunderea oxigenului
şi C02 atmosferic şi utilizarea lor, agitaţia masei de apă, dezvoltarea
rc~giunii litorale etc. In afară de aceşti factori care determină în ultimă
instanţă nivelul calitativ şi cantitativ al producţiei primare şi implicit
aspectul asociaţiilor algale nu trebuie neglijat un alt factor care de\ ine
din ce în ce mai important şi anume influenţa omului ce poate fi pazitivă sau negativă (poluarea oozinelor acvatice reduce calitativ şi cantitativ productivitatea lor).
Reiese de aici că în aprecierea productivităţii unui bazin acrntic
este necesară analiza variaţiei calitative şi cantitative a fitoplanctonului
de care depinde această producţie primară. Dar aceasta reprezintă o
primă treaptă în e1ucidarea problemei, un prim aspect, de oudin mai mult
sau mai puţin exterior. Trebuie mers mai departe. O analiză modernă a
problemei presupune decelarea stării fiziologice a fitoplanctonului, studierea naturii speciilor algale, a raportului dintre ele (nu este acelaşi
lucru dacii în fitoplancton predomină cianoficee sau cloroficee), a SlK"Cesiunilor algale, adevărate rocade înainte şi înapoi a diferitelor specii sau
asociaţii algale, a raporturilor ce se statornicesc între fitoplancton, macrofite şi zooplancton, cu alte cuvinte analiza raporturilor biocenotice cu
implicaţii majore asupra producţiei primare şi secundare a bazinului.
Cercetarea fitoplanctonului bazinului Crapina-Jijila pe o perioadă
de 5 a.ni (C. Moruzi şi L. Gaivrilă 1969, L. Gavrilă, 1971) a evidenţiat legMrurile ce se startlorni.oesc înJtre dezvoltarea fitoplanclonruliui şi condiţiile fizico-chimice ale apei între diferitele verigi ale lanţurilor trofice
din bazin, succesiunea după anotimp a diferitelor tipuri de alge fitoplantonice, influenţa scurgerilor din Dunăre în baltă şi invers, asupra
aspect'Ului calitativ şi cantitativ al fitoplanctonului. Schimbul reciproc de
elemente fitoplanctonice dintre Dunăre şi complex, face ca in cadrul
asociaţiilor algiale din complex să întîLnim forme euplanctonice, potamoplanctonice, thycoplanctonice şi accidentale.
Coloritul vegetaţiei fitoplanctonice din complexul Crapina-Jijila
este dat de trei filumuri : Chlorophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta.
l\1Jai puţin ~enitate sînt eugleru:xfiicele şi dim.cxfil.agelatele.
Predomină formele eutrofe datorită eutrofiei apelor
complexului
dar fitoplanctonul se deosebeşte de cel al lacurilor eutrofe ale Europei
Centrale caracterizate printr-un fitoplancton mixt de Chlorophyceae-

Flagelaltae-Cyanophyceae. ln mod constant se întîlnesc în fitoplancton
în aproape toate probele analizate alge verzi, diatomee şi alge albastre.
ln procente (nu includem aici fitoplanctonului anului 1970, cu cele mai
mari inundaţii, tratat aparte), din cele 281 unităţi sistematice determinate în complex situaţia se prezintă astfel :
1. 54 cianoficee

reprczen tind

„
,,
.,,

2. 22 euglenoficee
3. 2 flagelate
4. 3 dinoflage-late
5. 92 cloroficee
6. 9 conjugate
7. 4 heteroconte
8. 94 diatomee
281 specii de alge

"

„
„
„

19,2%
7,8°/0
0,7%
1,060/0
32,8%
3,20;0
1,8%
33,40/0
100%

Numărul de forme este variabil de la lună la lună şi de la un anotimp la altul. Cioroficeele sînt dominante în lunile mai, iunie, iulie şi
august, deci în perioada de vară. Numărul lor este mai mic toamna, considerabil de mic la începutul primăverii iar iarna uneori inexistente în
fitoplancton.
Cianoficeele sînt prezente mai ales în apele stătute de vară în care
se realizează „înfloriri".
Bacilarioficeele prezente îndeosebi în anotimpul rece, realizează
uneori, chiar în plină vară, valori ridicate ale numărului de celule la
litru. Evoluţia anuală a numărului speciilor de diatomee cuno~te mai
multe maxime şi mai multe minime. S-au înregistrat maxime de iarnă
î.n decembrie 1966 şi 1968. Uneori aceste maxime de iarnă se pot continua cu maxime vernale şi chiar estivale cum a fost cazul anilor 1967
şi 1968. La începutul lunii septembrie se înregistrează un minimum diatomeic şi cel mai adesea un minim de vară, în august, înregistrat cu o
constantă mare de-a lungul anilor.

1.

Variaţia

structurii

asociaţiilor

algale

O mare variaţie în structura asociaţiilor fitoplanctonice apare de la
la alta şi de la un anotimp la altul.
Pentru lunile de iarnă dominanta diatomeelor este în unele staţiuni
de 100 %. Dintre cloroficee doar Ulothrix zonata şi specii ale genului
Scenedesmus au fost identificate in unele probe. Dintre cianoficee sînt
prezente în fiJt.opilanclbooul de iarnă specii ale genuri.Lor L~bya şi Oscillatoria. Aportul celorlalte grupe de alge în alcătuirea asociaţUlor algale
s-a dovedit a fi neglijabil.
ln luna aprilie se :remarcă o dominanţă în egală măsură a cloroificeelor şi diatomeelor. Caracteristic pentru cloroficee este faptul. că începînd
din această lună ele prezintă o dezvoltare ascendentă fiind reprezentată
o

lună
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de specii ale genurilor Chlamydomonas, Pandorina, Gonium. Chlorella,
Ankistrodesmus, Crucigenia, Lagerheimia, Kirchneriella, Sccnedesmus,
Oocystis, Pediastrum, Selenastrum, Tetraedron, Tetrastrum.
Diatomeele sînt reprezentate de specii ale genurilor Cyclotella,
Synedra, Fragilaria , Amphora, Navicula, Surirella, Asterionella, Achnanthes, Gyrosigma, Pinnularia, Nitzschia, Caloneis, Cymbella, Melosira,
Diatoma, Epithemia, Gomphonema, Eunotia, Rhoicosphenia, Cymatopleura.
Cianoficeele sînt slab reprezentate prin specii ale genurilor Dactylococcopsis, Spirulina, Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis, Oscillatoria.
Slab reprezentate sînt şi euglenoficeele prin specii ale genurilor
Euglena, Strombomonas, Trachelomonas şi Phacus.
ln foarte puţine staţiuni sînt prezente şi Conjugate prin specii ale
genurilor Closterium şi Cosmarium.
Din totalul specillor fitoplanctonice în luna aprilie cloroficeele reprezintă 37,2 %, diatomee le 39,20/o,
cianoficeele 6,9o;0, euglenoficeele
11,7 % şi conjugatele 4,6 %.
Se remarcă codominanţa diatomeelor şi cloroficeelor în fitoplanctonului lunii aprilie.
Speciile cu frecvenţa cea mai mare sînt : Chlamydomonas globulosa
Perty, Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs var. duplex (Ki.itz) G.S.
\Vest, Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs. var. acicularis (Al. Br.)
G.S. West, Chlorella vulgaris Beyerinck, Lagerheimia genevensis Chodat,
Oocystis geminata (Chodat) Naeg, Scenedesmus quadricauda (Turpin)
Breb, dintre cloroficee, Cyclotella kiltzingiana Thwait, Fragilaria intermedia Grun, Asterionella formosa Hass, Achnanthes exilis Ki.itz, dintre diatomee, Euglena limnophila Lemm, dintre euglenoficee, Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs dintre cianoficee şi Closterium acutum
(Lyngb.) Breb. dintre conjugate.
In luna mai, în fitoplancton, pe lingă grupele de alge prezente în
.aprilie, apar reprezentanţi ai altor trei grupe de alge : flagelatele, dinoflagelate şi heteroconte.
Dominan~'l în asociaţia agală fi toplanctonică aparţine tot cloroficeelor cu 54,10/0 urmate de diatomee cu 23,60/o, euglenoficee cu 8,3 %,
cianoficee cu 8,3o;0, conjugate, dinoflagelate, flagelate şi heteroconrte ce
reprezintă fiecare cite 1,3 % din fitoplanctcmul total. Apar unele specii
ce nu au fost identificate în luna precedentă şi dispar o parte dintre cele
prezente în fitoplanctonul lunii aprilie.
Frecvenţa cea mai mare o relizează specii:le : Chlorella vulgaris
Bejerînk. Actinastrum hantzchii Lagerheim var. fluviatilis Sch.
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs var. acicularis (Al.
Br.)
G.S. West, Volvox globatur (L :) Ehr. Lagerheimia genevemsis
Chodat., Scenedesmus quadricauda (Turpin) Breb., Richteriella botryoides (Schmidle) Lagerh., Scenedesmus falcatus Chodat. f. maximus Uherkov, Scendesmus acuminatus (Lagerh.) Chodat., Scenedesmus
opoliensis P. Richter, Actinastrum hantzschii Lagerheim, Scenedesmus
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quadricauda (Turpin) Breb f .abundans Kirchn., Coelastrum microporum
Naeg., Oocystis geminata (Chodat) Naeg., Tetrastrwn staurogeniaefonne
(Schroeder) Lemm., Crucigenia quadrata Morren., Phacus longicauda
(Ehr.) Duj, Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj., Euglena limnophila Lemm .•
Dactylococcopsis acicularis Lemm., Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs .•
Asterionella formosa Hass., Melosira varians Ag., Cyclotella kiltzingiana
Thwait., Achnanthes exilis Kutz., Fragillaria intermedia Grun., Cymbella
prostrata (Berk.) Cl.
Se remarcă faptul că în fitoplanctonul de primăvară sînt dominante·
cloroficeele şi diatomeele. In realizarea coloritului vegetaţiei fitoplanctonice celelalte grupe de alge au un aport mai mult sau mai puţin limitat.
Primăvara, apele de revărsare din Dunăre în baltă aduc cu ele multe
specii de diatomee (în apa fluviului dominante sînt diatomeele). Fitoplanctonul din Dunăre, foarte bogat în diatomee se amestecă cu cel din
baltă. caracterizat prin bogăţia sa în cloroficee, euglenoficee şi cianoficee.
Reţinem importanţa acestui factor de ordin general al relaţiilor baltă-flu
viu cu implicaţii majore în conturarea spectrului asociaţiilor algale fitoplanctonice.
Fitoplanctonul de vară se caracterizează prin predominanţa cloroficeelor cărora le urmează în ordine diatomeele, algele albastre, euglenoficeele, conjugatele, heterocontele, flagelatele, şi dinoflagelatele. Cloroficeele înregistrează o mare diversitate de forme de la o staţiune la alta,
de la o lună la alta. Pe de altă parte se remarcă o scădere progresivă a
numărului de bacilarioficee din iunie pînă la sfîrşitul lui august şi concomitent, o creştere a numărului de specii de cianoficee. Pentru luna
iunie este caracteristică codominanţa bacilarioficeelor şi cloroficeelor.
Au fost identificate în fitoplanctonul de Yară 123 unităti sistematice
aparţinînd la 7 filumuri.
·
Dintre bacilarioficee sînt prezenţi reprezentanţi ai celor două clase
Centricae şi Pennatae, constituind 39,8 % din totalul fitoplanctonului de·
vară. Chlorophyceaele dau în procente 34,9 % din totalul fitoplanctonului. Urmează cianoficeele cu 16,2 % şi în sfîrşit euglenoficeele cu 6,5 %•
Celelalte filumuri avînd puţini reprezentanţi în fitoplanctonul lunii iunie
contribuie cu un procent redus la realizarea asociaţiilor algale din fitoolancton.
Dintre cloroficee sînt reprezentanţi ai ordinului Volvocales, Protoccales, Tetrasporatles şi Ulothricales. Cei mai numeroşi sînt reprezentanţii ordinului Protococcales.
Cele mai frecvente Chlorophyceae din fitoplanctonul lunii iunie
sînt :
Lagerheimia genevensis Chodat, Scenedesmus quadricaud'a (Tur-:pin) Breb, Chlorella vulgaris Bejerinck, Tetrastrum staurogeniaeforme
(Schroeder) Lemm., Tetraedron trigonum (Naeg) Hansg., Oocystis g~mi;.
nata (Chodat). Naeg., Actinastrum hantzschii Lagerheim, Selenastrum
bibraianum Reinisch, Crucigenia tetrapedia (Kirch) W. et G.S. West;,
Scenedesmus acutus Meyen, Scenedesmus producto-capitatus Schmula„
Scenedesmus ecornis (Ralfs.), Golenkinia radiata Chodat.
·... •:, \
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Cele mai frecvente Bacillariophyceae sînt : Cym.bella prostrata
Cl., Melosira varians Ag., Amphora ovalis Kutz., Amphora ovalis
Kutz. vair. gracilis Ehr., Fragilaria intennedia Gruin. Melosira granulata
(Ehr.) Ralfs. var. angusti-<>sima (O, l\lilll.) Hust, Cyclotella kutzingiana
Thwait, Navicula seminulum Grun., Navicula falaisiensis Grun., Nitzschia acicularis W.S rn„ Asterionella formosa Hass, Eurwtia exigua (Breb.)
Rabenh var. bidens Hust.
Dintre Cyanophyceae predomină, cu o frecvenţă mare, speciile
Dactylococcopsis acicularis Lemm., Spirulina subtilissima Kutz., Pseudoholopedia convoluta (Ryppova) Elenk, 1\Ierisnwpedia ten.uissima Lemm.,
Holopedia irregularis Lagerh, Oscillatoria irrigua Kutz.
Dintre euglenoficeae o frecvenţă mai mare o au speciile Phacus
ple-uronecte$ (Ehr.) Duj, Euglena lininophil-0 Lemm. şi Euglena spirogyra
Ehr.
Conjugatele sînt reprezentate de Co.ml4rium botrytis (Bory)
Jvlenegh. şi Cosmarium tetraophtalmum (Kutz) Bn·b. A mai fost identificată specia Dinobryon sertularia Ehr. dintre Flagelatae.
ln luna iulie, din cele 150 unităţi sistematice identificate în fitoplancton 56 sînt Chlorophyceae reprezentînd 37,30;0 din totalul speciilor
fitoplanotonice, 49 unităţi sistem.atice de Bacillariophyoeae reprezeintîn.d
32,6 %, 29 unităţi sistematice de Cyanophyceae reprezentînd 19,3 %. Celelalte grupe de alge, Euglenoficee, Conjugate-le, Dinoflagelate-le, Heterooont:ae-le .şi Flagelatele ro3lizează 40/0 , 2 %, 2 %, 2°,'0 şi sespectiv 0,660/0
~1n fitop1anotoî.UJ total.
Cele mai frecvente specii din fitoplanctonul lunii iulie sînt : Largerheimia genevensis Chodat, Pandorina morum (MiHl.) Bor:v, Eudorina
elegans Ehr., Selenastrum gmcile Reinisch. Scenedesmus acuminat-us
(Lagerh). Chodat., Scenedesmus ol'alternus Chodat., Actinastrum hantzschii Lagerheim„ Tetraedron muticum (Al. Br.) Hansg. Ankistrodesmus
jalcatus (Corda.) Ralfs., Scenedesmus ecornis (Ralfs.) Chodat., Pediastrum
boryanum (Turp.) Menegh. var. brevicorne Al. Braun, Oocystis geminata
r(Chodat.) Naeg., Selenastrum bibraianum Reinisch., Tetraedron trigonum
o(Naeg-) Hansg., Crucigenia quadrata Morren., Chlamydomonas globulosa
Perty., Gonium pectorale Miill., Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs.
var . .acic-ularis (Al. Braun.) G.S. West., Richteriella botryoides (Schmidle)
Lagerh., Micractinium pusillum Fres dintre Chlorophyceae, Cymbella
prostrata (Berk.) Ol., Synedra ulna (Nirt:.zsch.), Cyclotella kiltzingiana
Thwait., Cymatopleura solea (Breb.) W.S.m, Nitzschia sigmodea (Ehr.)
W .Sirn.,
Nitzschia acicularis W.Sm. Synedra minuscula Grun.,
Fragilaria imermedia Grun., Melosira granulata (Ehr.) Ralfs. var. angustissima (O. Milll.) Hust, Cymbella affinis Kiitz., Achnanthes exilis
Kiitz., dintre Bacillariophyceae, Anabaena aequalis (Kiitz) Born et.
Flah., Anabaena cont arta Bachm., Anabaena scheremetievi Elenk f.
maerosporoides (Troitzk.) Elenk., Anabaena spiroides Klebs., Anabaena
flos-aquae (Lyngb) Breb., Anabaena felisii (Menegh). Bom et ~lah., Coelosphaerium dubium Grun, Anabaena scheremetievi Elenk. var. rotundispora Elenk., Spirulina subtilissima Kiitz., Dactylococcopsis acicularis
~Berk.)
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Lemm. şi Microcystis aeruginosa Kiitz. emed Elenk. dintre Cyanophyceae, Euglena limnophila Lemm. şi Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj. dintre
Euglenophyceae.
Au mai fost identificate Cosmarium botrytis (Bory)., Menegh., Cosmariwn tetraophtalmum (Kutz.) Breb. şi Closterium acutum (Lyngb).
Breb dintre Conjugate care au o frecvenţă mică. Dinobryon sertularia
Ehr. dintre Flagelatae şi Glenodium gymnodinium Pen.ard dintre Dinoflagellatae au o frecvenţă foarte mare.
Heterocontae-le sînt reprezentate de Characium minutum A. Br.,
IJphyocytium capitatum Wolle şi Ophiocytiwn capitatum Wolle var. lonqispina ~mm.
Structura calitativă a fitoplanctonului de la an la an nu suferă modificări remarcabile în condiţiile în care factorii hidrologici sînt mai mult
sa1u mai puţin const:iinţi, ea fiind deminată de cele trei grupe esenţia!e
fitoplanctonice Chlorophyceae, Bacillariophyceae şi Cyanophyoeae. Se
constată că atunci cînd legătura cu Dunărea este de mai lungă durată, în
fitoplanctonul bălţii, chiar în luna iulie, diatomeele sînt foarte frecvente,
fapt explicabil prin natura predominant potamoplanctonică a acestor alge.
In luna august se remarcă o scădere a numărului de specii de al,gc
din fitoplancton. Domirnarute sîrnt tort: Chbrophycea-le, B:adHariiophyoeae-Je
şi Cyanophyceae-le. Cele mai frecvente specii sînt : Chlorella i•ulgaris
Bejerinck, Oocystis geminata (Chodat) Naeg., Scenedesmus quadricauda
(Turpin) Breb., Pandorina morum (Mull.) Bory, Eudorina elegans Ehr.,
Ankzstrodesmus falcatus (Carda) Ralfs var. acicularis (A. Br.) G.S. West,
Scenedesmus quadricauda {Turp~n) Brl.•b. f. abun.dans Kirchn., Orucigenia rectangularis (A. Br.) Gay. Chlaniydomonas globulosa Perty, Kirchneriella obessa (West) Schmidle, Scenedesmus ecornis (Ralfs) Chodat,
Selenastrum gracile Reinisch. Chlorosphaera angulosa (Carda) Klebs.,
Cyclotella ki.itzingiana Thwait, Fragilaria intermedia Grun., Cocconeis
plancentula Ehr. Rhoicosphenia curvata (Kutz.) Grun., Achnanthes exilis
Kutz., Dactylococcopsis acicularis Lemm., Euglena oxyuris Schmarda,
Phacus longicauda (Ehr.) Duj., Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl.,
Glenodinium gymnodinium Penard şi Peridinium tabulatum (Ehrenb.)
Olaip et Lac hm.
Fitoplanctonul de vară se caracterizează printr-o mare complexitate
şi bogăţie de forme în care, alături de specii comune de cloroficee, baciLarioficee şi cianoficee pot fi întilnite, uneoTi ou o frecvenţă considera.bilă
şi unele specii, este drept puţine ca număr, apaTţinînd unor grupuri
mai rare din fitoplancton, cum ar fi Dinof!l.agellatae-le.
Coloritul fitoplanctonului de vară este dat, în condiţii hidrologice
obişnuite, cu nivel mediu al apelor, de cloroficee după care urmează di1atomeele şi cianoficeele. Structura asociaţiilor algiale este schimbătoare de
la lună la lună în oadrul anotimpului estival. Aportul mediu adus de
cloroficee în realizarea fiJtoiplanctonrulrui de vară este priocenrbual de 56,30/0.
Cloroficeelor le urmează diatomeele ou 54,1 %, apoi cianoficeele cu 25,50;0 ,
euglenoficeele cu 9, 7 %, conjugatele cu 4,1 %, dinoflagelatele cu 2,3 %
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şi în sfirşit flagelatele cu 0,9 %. Se remarcă de asemenea o pondere mai
mare a cianoficeelor la realizarea fitoplanctonului de vară în comparaţie
cu cel de primăvară. Pentru diatomee situaţia este diametral opusă. Vara,
cînd nivelul apei din Dunăre scade, au loc deversări din baltă în fluviu
ce antrenează odată cu ele masive aglomerări de alge în speţă cloroficee şi cianoficee.

Fitoplanctonul de toamnă
In septembrie se păstrează aceeaşi coloratură ce caracterizează fitoplanctonul de vară, cu o predominanţă a cloroficeelor, diatomeelor şi cianoficeelor. Procentual, cloroficeele realizează 38 % din fitoplanctonul total, bacilarioficeele 31 % iar cianoficee le 16 %. Frecvente sint
spL'Cii ale genurilor : Chlamydomonas, Ankistrodesnius, Actinastrum,
Crucigenia,
Pediastrum,
Scenedesmus,
Selenastrum,
Tetraedron,
.'\Jclosira, Rhizosolenia, Attheya, Amphora, Cymbella, Fragilaria, Synedra, Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, Euglena, Phacus, Cosmarium,
Glenodinium etc.
In octombrie predomină în asociaţiile algale fitoplanctonice, cloroficeele şi diatomeele. Cianoficeele înregistrează o scădere simţitoare. Cloroficeele, reprezentate prin 31 unităţi sistematice dau 39,25 % din fitoplanctonul total. Sînt predominante speciile aceloraşi genuri prezente în
fitoplanctonul lunii septembrie. Baccilariophyceae-le dau 36,72 % din fitoplanctonul total fiind reprezentate de 29 unităţi sistematice. Cianoficeele
reprezintă 15,9 % din fitoplanctonul total. prin cele 12 ~nităţi sistematice.
Cele mai frecvente alge din fitoplanctonul lunii octombrie sînt :
Chlorella vulguris Bejerink., Scendesmus quadricauda (Turpin) Breb Tetrastrum staurogeniaforme (Schroeder) Lemm., Oocystis geminata
(Chodat) Naeg, Scenedesmus
ornlternus Chodat., Cycloţella kiitzingiana Thwait, Nai:icula falaisiensis Grun., Rhopalodia gibba (Ehr.) O.
l\li.ill., Rhoicosphenia curvata (Ki.itz.) Grun, Pinnularia globiceps Greg.,
Fragilaria crotonensis Kitt., Pinnularia viridis (Nitzsch.) Ehr., Melosira
granulata (Ehr.) Ralfs, var. angustissima (0. Mflll.) Hust., Dactylococcopsis acicularis Lemm, Pseudoholopedia convoluta (Ryppova) Elenk., Microcystis aeruginosa Ki.itz. emed Elenk., Aphanizomenon flos-aquae (L.)
Ralfs., Strombomonas gibberosa (Playf). Delf., Euglena limnophila Lemm.
Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj.
Incepînd din noiembrie, diatomeele cunosc o dezvoltare ascendentă.
Fitoplanctonul din timpul sezonului rece este dominat de Bacillariophyceae
care, uneori, alcătuiesc în exclusivitate fitoplanctonul de iarnă. Prezenţa algelor, în speţă a diatomeelor, în fitoplanctonul de iarnă are o
importanţă covîrşitoare asupra vieţuitoarelor ce se află sub ghiaţă. Algele
sint singurele autotrofe care mai sintetizează şi în timpul iernii, sub
ghiaţă, asigurînd oxigenul atît de necesar animalelor aflate sub pătura
izolată de ghiaţă.
Fitoplanctonul complexului Crapina-Jijila este bogat în forme algale,
diferite de la lună la lună, de la un anotimp la altul şi de la un an la
altul.
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Prezente din apriJie şi pînă în octombrie, neînrt:ire:riupt în fitoplancton
sînt algele : Pandorina moruni (Mi.ill.) Bory., Chlamydomonas globulosa
Perty, Actinastrum hantzschii Lagerheim, Ankistrodesm.us falcatus (Carda)
Ralfs., Chlorella vulgaris Bejerinck, Lagerheimia genevensis Chodat., Scenedesm.us acuminatus (Lagerh) Chodat, Scenedesmus quadricauda (Turpin) Breb., Selenastrum gracile Reinisch, Tetraedron muticwn (Al. Br.)
Hansg. Tetrastrum staurogeniaeforme (Schroder) Lemm., Cyclotella kiltzingiana Thwait Melosira granulata (Ehr.) Ralfs. var. angustissima (O.
Mi.ill.) Hust., Amphora ovalis Ki.itz., Asterionella formosa Hass., Cymbella
prostrata (Berk.) Cl., Fragilaria interm.edia Grun., Navicula falaisiC'nsis
Grun., Nitzschia acicularis \V. Sm., Rhoicosphenia curvata (Ki.itz.) Grun.,
Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. Dactylococopsis acicularis Lemm., Microcystis
aeruginosa Kiltz. (Elenk,)Anabaena contorta Bachm., Anabaena schereme-.
tievi Elenk. f. macrosporoides (Troitzk.) Elenk., Anabaena spiroides Kleb.,
Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs. Oscillatoria nitida Kleb., Spirulinâ
subtilissim.a Ki.itz., Euglena limnophila Lemm., Euglena spirogyra Ehr.,
Phacus longicauda (Ehr.) Duj, Phacus pleuronectes (Ehr.) Duj., Glenocli-·
nium gymnodinium Penard şi Dinobryon sertularia Ehr.
Fiind prezente în cea mai mare parte a anului în fitoplancton şi înre-_
gistrînd procentele cele mai ridicate acestea sînt de fapt speciile de mas5,_
din structura asociaţiilor algale fitoplanctonice din complexul Crapina-_
Jijila (Tabelul nr. 1).
2. Structura asociaţiilor algale în condiţii de înflorire

Inflorirca apei constituie un caz particular al dezvoltării fitoplanc,...
tonului. In cadrul său se realizează biocenoze temporale ca rezultat al
instalării unor condiţii excepţionale, de scurtă durată. Aceste biocenoze
se caracterizează prin prezenţa unor organisme mai puţin sensibile, rezistente la condiţii critice, cu o mare capacitate de dezvoltare în conditii
favorabile.
·
In complexul Crapina-Jijila asemenea înfloriri au apărut în condiţiile apelor celor mai scăzute din vara anului 1968, în staţii cu fundul milos
şi cu vegetaţie de Potamogeton pectinatus şi Trapa natans în descompunere (L. Gavrilă, 1971). Infloririle din complexul Crapina-Jijila s-au rea-_
lizat pe seama dezvoltării în masă a cianoficeelor. Au fost înregistrate,
cu extinderi mai mici, înfloriri cu Chlamydomonas şi Chlorella, primăvara,
pe insula Popina Mică într-o băltoacă rezultată în urma reţinerii apelor
de ploaie şi a celor rezultate din topirea zăpezii pe locul unde în toamnă
a fost instalată o stînă de oi. De asemenea la marginea bălţii s-a înregistrat o înflorire cu Chlamydomonas în iulie, acolo unde apele bazinului
antrenează resturile de bălegar de vite.
Tipice au frst însă „înfloririle'' cu cianoficee din largul bazinului. Aceste ,,înfloriri" se realizează în condiţiile unor ape mici (scăzute),
a unui fund mîlos şi în apropierea maselor de vegetaţie de macrofite în
descompunere. Apa prezintă aspect siropos, culoare verde-albăstruie şi;
este evitată de animale zooplanctonice şi peşti.

Este semnificativ faptul că din cele 19 specii ce intră în alcătuirea
asociaţiei fitoplanctonice, în cazul unei asemenea „înfloriri"' cînd se realizează valoarea de 231.974.000 de celule/litru, 10 specii sînt de cloroficee,
6 cianoficee, 2 euglenoficee şi 1 d:i.noflagelat.
Însă în timp ce cloroficeele realizează doar 553.000 celule/I., euglenoficeele 3000 celule/I., dinoflagelatele 1.5000 eelule/l., cianoficeele
realizează 231.416.000 celule/I.,
dintre care numai Anabaena contorta
Bachm realizează 210.000.000 celule/I. şi A1Ulbaena scheremetieri f. ovalispora Elenk 20.570.000 celule/I. De fapt reiese clar că asemenea condiţii excepţionale sînt favorabile uneia sau cel mult la două specii, celelalte fiind doar însoţjtoare sau cu o prezenţă accidentală. Se remarcă
aci valabilitatea principiilor fundamentale enunţate de către Thienemann
după care cu cit condiţiile de viaţă dintr-un biotop sînt mai variabile, cu
atît este mai mare numărul speciilor din biocenoza respectivă şi ou cit
aceste condiţii se depărtează mai mult de cele normale, cu atit biocenoza
este mai săracă în specii, dar mai caracteristică, în schimb nwnărul de
indivizi al celor cîteva specii prezente este mai mare.
Numărul excepţional de mare al celulelor algelor predominante în
înfloriri, duce la un consum mai rapid al oxigenului, la moartea celulelor şi instalarea unei microflore bacteriene de descompunere. La asemenea densităţi celulare neobi.şnute rolrul ectocrinelor ou efect lrntero ~:i
autoinhibitor este esenţial, <lucind la reglarea numărului de celule (L.
Gavrilă, 1971). In final se ajunge la stabilirea unui climax. Oxigenu1 dizolvat ajunge la zero .şi viaţa animalelor zooplanctonice nu mai este posibilă. Chiar şi organismele bentonice, adaptate la concentraţii scăzute
de oxigen mor. !\lor şi peştii care ajung în apele cu înfloriri de cianoficee.
Ei pot muri şi datorită exocrinelor elibe-rate de către alge, dar şi datorită hidroxilaminelor rezultate din descompunerea proteinelor care se
află in cantitate mare
în celulele algelor albastre (Prescr"tt. Ph. D.,
1962). Creşterea excesivă a fitoplanctonului poate fi realizată deci prin
interferenţa condiţiilor fizice,
chimice şi biologice. Capacitatea unor
organisme de a se multiplica rapid, in condiţii favorabile, duce la realizarea înfloririlor, această capacitate fiind determinată genetic şi
caracteriz1nd organismele oe se înmulţesc prin diviziune directă
(sciziparitate).

3. Structura

asociaţiilor

algale în

condiţii

de mari

inundaţii

In condiţii de mari inundaţii apare o diversificare mai accentuată
a asociaţiilor algale pe verticală în raport cu stratificarea mai conturată
a apei, ceea ce permite o creştere a 111Umărului nişelor faviorabile şi implicit diversificarea asociaţiilor algale. Se remarcă valori cantitative mai
ridicate l1a eiuglenofioee. Apar diferenţe sesibiJe în struJOtUTa asociaţiilor
a~gale de la sezon la sezon în funcţie de oscHaţiile nivelului apei ou implicaţii majore asupra celO!I"lallte condiţii hidrobiologice şi hidrologice.
Fitoplanctonul atinge un maxim estival şi unul autumnal. Cloroficeele prezintă un ciclu diacmic cu două maxime în iulie şi septembrie.
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Tot un cidu di:acmic mai dar exprimat încă, îl prezintă şi diatomeele.
Cianoficeele sînt slab dezvoltate in martie, ceva mai bine dezvoltate în
iulie şi realizează o e::icplozie numerică în septembrie oînd nivelul apei
este mai scăzut (tabelul 2). In anii ou nivel obişnuit al apei, e}.i>lCY&iile
numerice cele mai mari la cianoficee au fost înregistrate în iulie-august.
tn condiţii de mari inundaţii, nivelul foarte ridicat al apelor determină
.o dispersare mai accentuată a algelor în masa apei.

4.

Influenţa exploatării intensive a bazinului, în vederea
cipriniculturii, asupra asociaţiilor algale

Balta Jijila a fost izoliată de fluviu în vederea exploatării ei intensive. In ea s-a dezvoltat o floră algală pregnant eulimnoplanctonică spre
deosebire de balta Crapina, care fiind în comunicaţie cu Dunărea, prezintă o Horă algală cu amestec de forme potamoplanctonice şi eulimnoplanctonice.
In bazinul Jiji.JJa pulsurile cantitative de \/latră şi de toamnă sînt bine
exprimate. Cloroficeele prezintă un ciclu diacmic ca de altfel şi diatomeele la care însă între maximum vernal şi cel autumnal se instalează
un minimum estival. Cianofi.ceele se dezvoltă mai bine în septembril',
în condiţii de ape mai scăzute ş.i temperaturi ceva mai ridicate.
In Jijila, spre deosebire de Crapina, rămasă în regim liber de inundaţii, se remarcă o dezvoltare mai accentuată a cloroficeelor şi cianoficeelor. Diatomeele au condiţii bune de dezvoltare în ambele bazine.
Valorile mari ale numărului de celule la litru realiwte de speciile
genului Scenedesmus (tabelul 2) pot fi considerate şi oa o consecinţă
a efectului heteroantagonist pe care îl au speciile geniului Scenedesrnus
ajunse l1a mari densităţi celulare, asupra altor p:mtococale.
In bazinul Jijila se dezvoltă un fitoplancton tipic de baltă oare are
condiţii optime de dezvoltare beneficiind de mari rezerve nutritive or_-ganice rămase în apă de la hrănirea artificială a crapului ceea ce a permis
explozii numeriice ia.le formelor a:lloauxotrofice ca şi ale formelor autoauxotl"ofioe dar fiacultativ het::rotrofe fototrofe din grupul Volvocales şi
Protococcales.
5. Unele aspecte cantitative ale fitoplanctonului
Numărul de celrule la litru constituie un indice al dezvoltării fito·planctonului şi un criteriu de apreciere a productivităţii bazinului acvatic. Studiul aspectului cantitativ al fitoplanctonului evidenţiează deo·sebiri remarcabile între diferite puncte ale bazinului şi în cadrul aedeia5i
:;taţii între diferite niveluri.
Variaţia numărului de celule la litru in bazinul
Crapina-Jijila
porneşte de la vailori minime de orr-dinul a 2.000 cel/l. ajungind la v.alori
de ordinul a 232.000.000 cel./l. (graficele 1, 2, 3, 4, 5). Valori mari ale
numărului de celule l.a litru se înregistrează în special în sezonul cald,
.cîn:d apar şi „înfloririle" tipice. Cu trecerea spre toamnă se înregistrează
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o scădere a numărului de teiule de alge. Cea mai ridicata valoare cana fost realizată de rlnabaena contorta Bachm la 2 august 1968,
ele ~IO.OOO.OOO cel/1.
Dintre diatomee, Cyclotella kiitzingiana Thwait a realizat un maxim numeric de 4.700.000 cel./l. în septembrie şi Nitzschia subtilis
(h i.itz) Grun 19.480.000 cel/l. în septembrie 1970. Dintre cloroficee Scenecl< smus falcatus Chodat şi Selenastrum bibraianum Reinisch realiZL·ază valori mai mari de 1.640.000 cel/l. respectiv 1.440.000 cel/l.
Flagellatae-le ating valori de ordinul a 267.000 cel/l. (Dinobryon.
.<:l!rt 11/w·io Llir). iar Dinoflagellatae-le de 834.000 cel/l. (Peridinium tabulatwn (Ehrt•nb) Clapl't Lachm şi 970.000 cel/l. (Glenodinium gymnodi11i11rn p, 11(J.rt!)
Valorile cantit2ti\"l• cele mai mici le înregistrează euglenoficeele.
conjugatei:._· 5i ! 1l'ler<'c-ontele care nu depăşesc ordinul zecilor de mii decelule/litru.
titativă

6.

Consicleraţii

ecoloriice

In structura fitoplanctonului Crapina-Jijila apar forme eurihaline.
cosmo poli te (Coscinodiscus lacustris Grun., Fragil aria crotonensis Kitt .•
.·lchna11th1 s e:rigua Grun .. l\"acicula ct1spidata (KiHz.,) forme halofile,
nligohaline, oligosaprobe, bettamezosaprobe (Cocconeis pediculus Ehr.,
Cocconeis placentula Ehr., Pinnularia interrupta W.Sm. f. minutissima
Bust., Cymbella 11al"iculifonnis Grun., Melosira varians Ag., Epithemia
sorex Ki.Hz., Cy11;/)('lla affinis Ki.itz., Achnanthes exilis Kutz., Caloneis
bacillum (Grun.) :\!er. Cyclotella meneghiniana Kutz., Phacus orbicularis Hubner, Fragilaria crotonensis Kitt., Trachelomonas intermedia
Dang. etc.) fr rme oligo-mezcsaprobe (Euglena tripteris (Duj. Klebs.), forme crinfile şi crenofile (Cocconeis placentula (Ehr.), forme de apă puternic mineralizate (Epithemia argus KOtz), forme de pH alcalin (Navicula rblonr;a (KiHz), forme ccsmopolite halofobe (Eunotia praerupta
Ehr.) forme tipice de ape eutrofe (Stephanodiscus dubius (Foike) Hust,
Cy111atnplct1ra snlca (Breb) W.Sm. var. apiculata (W.Sm.) Ralfs„ Nitzschia
sigmniclea (Ehr.) \V.Sm., Naricula tuscula (Ehr.) Grun., Melosira granulata (Ehr.) Ralfs. \·ar. a11911stissima (O. 1\li.ill.) Hust, forme tipice de apă
dulc:..> (Nit: schia acicularis (\V.Sm.). Alături. de forme euritope cum ar
fi i\1 ir.rrcystis aern9in,...sa Ki.itz emed. Elenk„ Microcystis flos-aquae
(\Vittr.) Kirchner, Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs., Euglena oxyuris
Schmarda, Eunotia pectinalis Kutz. var. undulata Ralfs., Pediastrum
duplex Meyen, Pecl:astrwn bidentulum. Al. Braun, Microctinium pusillum
Fn s., Scenedesnws acutus Mey2n, Scenedesmus falcatus Chodat f. ma::rimus Uherkov., Scenedesmus intermedius Chodat, Actinastrum hantzschii Lagerheim, Crucigenia cruciata (Wolle) Schmidle şi forme euriterme
ca Achnanthes exigua Grun., Pediastrum duplex Meyen, Ankistrodesmus
falcatus (Corda) Ralfs. var. acicularis (Al. Braun) G.S. West, Scenedesmus
falcatus f. maxim.us Uherkov., Scenedesmus intermedius Chodat., Actinastrum hantzschii Lagerheim, Crucigenia cruciata (Wolle) Schmidle.
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apar forme stenoterme termofile (G olenkinia radiata Chodat.) ş i stenoterme criofile (Cocconeis placentula Ehr.)
Prezenţa în fitoplanctonul complexului a speciei Cosmarium subtumidum Nordsl., formă specifică de sfagnete, ridică unele probl em e fitogeografice fiind p oate un relict p ontocaspic.
De asem enea s-au întîlnit Amphora commutata G.Nlll1„ mezohalină,
.de apă sărată, Nitzschia longissima (Breb.) Ra1fs. var. reversa W.Sm. şi
.Cyrosigma acuminatum (Kutz. ) Rabenh. v ar. lacustre Meist. care sînt
tot de ape săra te . Ac e.astă diversitate de grupe ecologice de alge den o tă
marea variaţie a condiţiilor hidrologice.
7. Concluzii

1. Fitoplanctonul complexului Crapia-Jijila apare ca o asoci a ţ ie
foarte complexă de specii de alge, în care Chlorophyceae-le, Cyan opl iy cea-le şi Bacillariophyceae-le dau nota catI1acteristică, aceste grupe de
alge fiind dominante.
2. Repartiţia în spaţiu şi timp a algelor este dete rminată în primul
rlnd de un factor de ordin general, urmare a l egăturii balt ă -flu v iu şi
anume ail.t e.m1anţa în regimul hid.rologic 1al cel or d o uă sistem e a d o uă
p erioad e : cea a apel or mari şi cea a apelor scăz ute.
3. Compl ex u l Crapina-Ji j ila aparţin e , după raportul dintre g rupele es e nţial e d e alge din fito pla n cton, tipului e utr of.
4. lntre fitoplan cton şi celelalte verigi al e lan ţ ului trofic se stabilesc in te rd e p e nd e n ţe fo arte compl ex e.
5. Int e rv e n ţ ia omului, at unci cînd se ia în co nsideraţi e compl ex e le
relaţii dintre fa ct orii de mediu, are efect favorabil şi asupra d ez voltării
fitoplanctonului .

Fig. 1 - Aspectul microscopic a l „înf loririi"
cu cianoficee din genurile Anabaena şi
Oscillatoria
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TABELUL nr.
Speciile de mas~ din structura fitoplanctonului complexului Crapina-Jijila
(Maximele lunare ale valorii lor cantitative în celule/litru)
L

s

p

E

c

I

A

aprilie

iunie

3

2

Euglena limnophila Lemm
Euglena spirogyra Ehr.
Phacus longicauda (Ehr.) Duj.
Phacus pleuronecles (1::111.1 uuJ.
Pandorina morum (Muli) Bory.
Chlamydomonas globulosa Perty.
Actinastrum hantzschii Lagerheim.
Ankislrodesmus falcatus (Corda) Ralfs.
Lagerl.eimia genevensis Chodat.
Oocystis geminata (Chodat.) Naeg.
Chlorella vulgaris Beyerinck.
Scenedesmus acuminatus (Lagerh). Choctat.
Scenedesmus ecornis (Ralfs.) Chodat.
Scenedesmus ovallernus Chori111
Scenedcsmus quadricauda (Turpin) Breb.
Scenedesmus quadricauda (Turpin)
Breb. f. abundans Kirchn.
Selenastrum bibraianum Reinisch.
Selenaslrum gracile Reinisch.
TetrHedron muticurn (Al. Br.) Hansk.
Tetrastrum staurgeniaeforme (SchroPder)
Coscinodiscus lacustris Grun.
Cyclolella kutzingiana Thwait.
Melosira varians Ag.
Melosira granula.ta (Ehr.) Ralfs.
var. angusti!.simn (O. f\Hill.) Hust.
Amphora ovalis Ki.itz.
Cymbella prostrata (Bcrk.) CI.

mai

12.000
3.000
:L.!>00
2 OOO
32.000
12.00U

4.000

--

27.000
20.0UO
I O.OOO
22.UOO
Ci.OOO
--

I !.OOO
5.00()
16.0<J(J
1 OOO
59.000
10.00()
2.000
22.000
126.000
12.000
12.000

76.0GO

44.000

26.!iOO

I G.OIJO
I.OOO
2 OOO
2.000
32.000

-

-

7.000
2.000
2.000
I.OOO
J2.000
83.000
72.000
65.0uU
16.000
12.000
77.000
11.000
21.000
52.000
42.000
4.000
16.000
'.!!.OOO
8.000
2.000
1.362 OOO
21.000
206.000
2.000
24.000

!O.OOO

4.000
I.OOO
1.000

11.0IJO
9 OOO
5.000

::.noo
4.500

-

a
august

6.000
I.OOO
I.OOO
4.000
BI.OOO
2.000
JJ.000
28.000
lG.000
16.000
121.000
18.00U
12.000
24.000
60.000

49.000
34.000

-

iulie

5

14.000
SB.OOO

I OOO
2.000
6.f10(J

n

4

10.000
4.000
8.000
4.000
10.000
2.000
10.000
I Î.tlOO

-

u

6

-

sep:temb.
7

-·

3.000
6.000
2.00G
36.000
82.000
78.000
7 OOO
4.000
28.CIO'l
27.000
4.000
8.000
324.000
16B.OCO
4.000
G.000
b7.000
9.000
468.000
6J OOO
4.000
22.000
IB OOO
9.000

5.000

octombr.
8

5.000
b.000
2.000
2.(;UO
20.000
2.000
35.000
3.001)
4.000
68.000
19.000

5.000
16.000
10.000

8.000
l:!.000
10.000
24 OOO
I.OOO
22.000
• 16.000
23.000
I.OOO
3.000

2.000
7.000
2.0(;0
4.000
24.000
3.000
24.0CO
54.000
72.000
·tOOO
56.000
~4'.l.000

I .OOO
4.000
2.000
4 .OOO
32.000
1!!9.00fJ
~26.000

6.0CiO
I.OOO

c.c

co

N

2

Fragilaria intermedia Grun.
Navicula falaisiensis Grun.
Nitzschia aciculari: W. Sm.
Pinnularia viridis (Nitzsch. Ehr.
Rhoicosohenia curvata (Ki.itz) Grun.
Pinnularia viridis (Nitzsch). Ehr.
Oscillatoria nitida Schkerb.
Dactylococcopsis acicularis Lemm.
Anabaena contorta Bachm.
Aphanizomenon flos-aquac (L.) Ralfs.
Microcystis aeruginosa Ki.itz emed Elcnk.

t..,j

co

""'l

60.000
18.000
1.000
1.500
5.000
4.000
18.000
4.000
104.000
43.000

3
2.000
I.OOO

-

!.OOO
!.OOO
I.OOO
39.000

-·

634.000

-

4
22.00IJ

19.000

5.00()

I I.OOO
!. ()()()

IO.GOO
1.000
12.000
18.000
I 16 OOO

I '..'.OOO
1J.000
4.000
4.000

2"10.01)0

20.000
4.000

109.000
2.407.000
7 5.01)()

:w.oon

6

5

5.000
86.000
J2.000
1 OOO
8.000
34.000

2.001.000
201.000.000

166.000
30.000

7
28.000
189.000
10.000
1.000
15.000
1O.OOO
116.000
20.000
1.850.000
3.227.000
33.000

8
25.000
1.454.000
128.000
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Tabelul Nr. 2
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Chlamydomonas globulosa Perlzy
Gonium sociale Warm
Pandorina morum (Miill)
Bory
Volvox aurcus Ehr
Volvox ulobalor (Ll
Al. Br.
Actinaslrum hanlzschii
Lagerheim
Ankistrodesmus la/calus
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var. duplex (Kiitz) G_S.
West
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Schroederia setigera •
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Coelastrum microporum
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9

1

2
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18
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3
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7

I

9
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25 12

li6
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'2 111 3'24

5 2

2

4
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2

3

4

5

6

7

B

Cmcigenia tetrapedia

9

10

11

lKlfclm) W.et G.S. Wes;.

11 12
24 30

Kirchneriella obessa
Lagerheimia genevensis

1

Chodat
Fres

30

6

Oocystis geminata

(Turp) Menegh.
Pediastrum boryanum
var. Jorcipatum Racib.
Pediastrum boryanum
var. granulatum (Ki.itz).

40

Pediastrum clathratum
Pediastrum clathratum
var. duodenarium (Baill)
Le mm.
Pediastrum clathratum
var. microporum Lemm.
Pediastrum duplex

22

2

2

7

7

180

9

8

540

22

140

288
24

39

144

24 24

144

40
40
640
12

Meyen
Pediastrum duplex var.
clathratum Al. Braum.
Pediastrum duplex var.
cornutum Raciborski •
Pediastrum duplex var.
gracillimum W.u.G.S.

17 18 19 20 21

6

6

24

Pediastrum boryanum

(Schroeter) Lemm.

6

20

var. longicorne Reinisch

15 16

9
3

3 3
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Pediastrum boryanum

6

4
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Micractinium pusillum

13 14
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West
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~

CC>

~

80

1:-:1
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o

2

3

4

5

6

1

8
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Richteriella bot ryoidcs

5

I

I
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(Schmidle) Lagerh
Scenedesmus arcuatus
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Scenedesmus ecornis
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Scenedesmus la/calus f.
maximus Uherkov
Scenedesmus Intermedius
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Scenedesmus ovalternu3
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Scenedesmus productocapitatus Schmula
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Breb

6
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X2X

45 12
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7 .10 2.J

6
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(,

1~

6 16.tO
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I X I X -10 IX
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.,_,

J ()()

J
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I

5
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9

Tetraedron mulicum (Al.

9

.j

I

Br). Hansg
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Tetral!dron trigonum
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Tetrastrum multisctum

6
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forme (Scroeder) Lemm.
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6

6

I

5
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xu
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-
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--------------

2

2 6

,
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5

4

Cent rilractus belonophorus Lemm.
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6

8

7

9
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I
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1
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2
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Coelosphaerium du/Jium
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Le mm
Microcyslis aeruginosa
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3

2
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Graficu l nr. I - Valoarea can tit a ti vă a cloroficeelor în fitoplanct onul complexului.
în an ul 1967.
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Resume

L'ouvrage renferme les resultats des recherche effectuees durant cinq annees,
concernant la structure qualitative et quantitative du phytoplancton element
constitutif essentiel de la serie trophique qui assure la production primaire dans
les bassins aquatiques, etant en meme temps l'un des indices les plus significatifs
de la production primaire des bassins aquatiques qui impligue la qualite et la
quantite de la vie des plantes et des animaux qui s'y trouvent a implications
importantes dans la
production finale de laquelle !'economie est interessee.
On souligne le fait
que dans l'evaluation d ela productivite d'un bassin
aquatique ii est necessaire d'analyser la variation qualitative et quantitative du
phytoplancton dont depend la production primaire et dane la productivite du
bassin.
II y a entre le developpement du phytoplancton et les conditions physicochimiques de l'eau une etroite liaison.
La physionomie du bassin de Crapina-Jijila est determinee par sa communication avec le Danube.
La variation du phytoplancton est aussi la fontion de ce facteur d'ordre
general - c'est-a,-dire de cette correlation etange - fleuve.
Dans la structure des associations d'algues du phytoplancton lcs groupes
dominants sont representes par les chlorophycees. Dans la saison froide les diatomees sont preponderantes. Dans la saison chaude Ies trois groupes essentiels du
phytoplancton peuvent coexister ou on peut arriver que Ies chlorophycees et Ies
cyanophycees soient predominantes mais parfois
Ies diatomees
peuvent aussi
enregistrer des valeurs quantitatives elevees.
La structure qualitative du phytoplancton subie des modifications remarquables d'une anee a l'autre.
A mesure que l'automme aproche la dans la realisatio des associations
d'algues du phytoplancton, l'appor t des diatomees est amplifie.
Dans des conditions de „floraison" de l'eau la structure des associations
d'algues est particulinre. Une, ou generalement cartaines esp.ces dominent, et etant
for nombreuses, elles etouffent l'epanouissement des autres especes.
Les „floraisons" a cynophycees dans lesquelles on peut enregistrer des valeurs quantitatives de l'ordre des cents de millions de cellules a litre sont determinantes. Dans cest types d'a'lglomerations de cyanophcees on realise l'elimination de grandes quantitee d'ectocrines, de metabolites cellulaircs qui d'ailleurs
font le milieu pour leur propre epanouissemenl el surtous pour celui des autres
organismes.
Dans Ies conditions de grandes inondations on constate l'apparition d'une
stratification plus accentuee sur la verticale des associations d'algues et aussi une
dispertion des alques dans la masse d'eau.
L'exploitation intensive du bassin de Jijila pour la culture des cyprinides
agit aussi rnr le developpement du phytoplancton rpresente surtout par Ies chlorophycees de la serie des formes autoauxotrophes facultativement heterotrophes
pho Lotropiques.
Dans le complexe de Crapina-Jijila la variation du nombre de cellules
commence avec des valeurs minimes de l'ordre de 232.000.000 cellules a litre. Les
cyanophycees et Ies diatomees enregistrent Ies valeurs cantitatives Ies
plus
elevees.
Le phytoplancton du complexe de Crapina-Jijila represente une associa.tion d'espreces d'algues tres complexe dont le trait caracteristique est donne la
presence des chloropycees, des diatomees et des cynophycees.
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V ARIABILITAŢI BIOMETRICE ALE LUI PBRAGMITES COMUNIS

.

.

SUB INFLUENTA CONDITIILOR HIDROLOGICE
log. STOICA ALEX.
Biolog MOLNAR AUG.

Conform datelor literaturii (1) stuful comun (Phragmites communis)
o mare sensibilitate, plasticitate şi adaptabilitate la condiţiile
de mediu, în special la condiţiile hidrologice, ceea ce îi imprimă, în
funcţie de biotop, anumite caractere morfologice.
Studiile efectuate (1) au pus în evidenţă faptul că în Delta Dunării
creşte o singură specie de stuf, oare dezvoltă o serie de biotopi în funcţie de diferite condiţii ale mediului înconjurător ; s-au stabilit astfel
10 biotopi principali şi formele de stuf corespunzătoare.
ln conceptul de biotop condiţiile de mediu intens variabile în timp
(condiţiile hidrologice şi climatice) sînt luate în consideraţie fie prin valorile medii multianuale, fie prin distribuţia tip a valorilor medii în
decursul unui an. iar adaptarea plantei se desfăşoară pe baza unor efecte
cumulative lente dezvoltate pe o perioadă de timp îndelungată.
Existenţa unor amenajări hidroameliorative stuficole-piscicole în
Delta Dunării, care permit acţionarea nemijlocită pe faze de vegetaţie a
factorului hidrologic, cit şi faptul că tulpina aeriană a stufului a devenit
obiectul unei exploatări industriale a impus, ca deosebit de importantă,
studierea reacţiilor plastice rapide ale plantei la modificarea condiţiilor
hidrologice, reacţii ce pot fi obţinute în decursul unui ciclu de vegetaţie.
Oportunitatea unor astfel de studii este susţinută şi de necesitatea intervenţiei rapide pentru limitarea acţiunii negative pe care o are recoltarea
mecanizată asupra potenţialului productiv al terenurilor stuficole.
In cele ce urmează vor fi prezentate rezultatele studiului privind
influenţa condiţiilor hidrologice, pe un ciclu de vegetaţie, asupra caracteristicilor biometrice principale ale tulpinii aeriene a stufului.
Este important de menţionat că într-un sisterr, hidroameliorativ
stuficol paate fi realmente dirijat şi controlat numai regimul nivelurilor,
de apă ; celelalte elemente ale regimului hidrolcgic ca : distribuirea scur-

prezintă

apă, depunerea aluviunilor, hidrochimia, etc. nu intră încă
în
posibilităţile efective de regularizare ale sistemelor hidroameliorative actuale. Din această cauză în descrierea şi aprecierea regimului hidrologic
dintr-o incintă stuficolă se ţine seama de hidrograful anual al nivelurilor,
considerîndu-se că fiecărui nivel de apă caracteristic îi corespunde un
ansamblu determinat al condiţiilor hidrologice ce se realizează pe în-

gerii de

treaga incintă.
Studiile s-au efectuat în anul 1967, urmărindu-se statistic dinamica
dezvoltării firelor de stuf în staţii de observaţie distribuite uniform pe
cotele reprezentative ale terenului, în cadrul următoarelor patru tipuri
de regimuri hidrologice :
1. - In incinta Carasuhat regimul hidrologic a corespuns menţi
nerii permanente, din toamna anului 1966 pînă în toamna anului 1967,
a unui nivel de inundaţie ce a dep~it cota medie a terenului cu 1,20 m ;
2. - In bazinul experimental nr. 2 (din cadrul bazei de cercetări
Maliuc) regimul hidrologic a corespuns unei permanente înmlăştiniri a
terenului, din toamna anului 1966 pînă în toamna anului 1967, nivelul
inundaţiei fiind stabilizat la cota medie a terenului.
3. - In Ostrovul Maliuc regimul hidrologic a fost format din următoC11rele faze : desecare pentru perioada de
iarnă, inundare în ritm
foarte lent, pînă la 0,7 m deasupra cotei medii a terenului, în perioada
de primăvară, menţinerea acestei inundări în perioada de vară.
4. - In incinta Sontea (MUS I) regimul hidrologic s-a realizat natural (sub influenţa directă a Dunării) şi a fost format din următoarele
faze : desecare în perioada de iarnă, inundare bruscă pînă la 2,0 m deasupra cotei medii a terenului în perioada de primăvară, retragerea lentă
a apei pînă la cota medie a terenului în decursul perioadei de vară.
După cum se observă primele două regimuri corespund unor situaţii hidrologice staţionare, uniforme de-a lungul întregului an, iar
celelalte două regimuri corespund unor situaţii hidrologice nestaţionare
care realizează condiţii tranzitorii pe perioade, intre inundarea şi inmlăş
tinarea permanentă.
Ordonarea şi analizarea întregului material rezultat în cadrul studiilor întreprinse, care au cuprins mult mai multe elemente decît cele
analizate în prezenta lucriare, a arătat că influenţa detennin.;::intă ~upra
dezvoltării stufului o are faza de primăvară a regimului hidrologic. După
caracteristicile acestei faze regimurile hidrologice se împart în două mari
categorii :
- regimuri hidrologice în care primăvara lăstarul de stuf se dezvoltă în masn apei pînă
la înălţimea de 1-2 m. (corespunzind incintelor Cnr<.suhat şi Şontea) ;
- regimuri hidrologice în care primăvara se asigură lăstarului de
stuf dezvoltarea în contact nemijlocit cu atmosfera (corespunzînd ostrovului 1\1aliuc şi bazinului experimental nr. 2).
l\Iaterialul biologic analizat a constat din fire de stuf calibrate pe
diametrii aleşi (diametrul unei tulpini de stuf rămîne constant din faza
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de lăstar pma m faza de plantă matură, fiind astfel un element după
care se poate ordona mulţimea firelor de stuf în categorii biometrice
comparabile între ele în cadrul diferitelor tipuri de regimuri hidrologice), recoltate în diverse perioade ale anului şi arvînd diverse înălţimi.
Acestor fire li s-a efectuat o serie de determinări privind : biomasa
totală (substanţa uscată a pă~ii aeriene curprinzînd tulpina, frunzele .şi
tecile), biomasa utilă (substanţa uscată a tulpinii, ce se recoltează toamna), ·supnafaţa foliară, înălţimea, volumul pereţilor tulpinii, etc.
Cu elementele rezultate şi pentru fiecare diametru ales s-au stabilit corelaţii ale dependenţei diverselor valori biometrice faţă de înălţi
mea tulpinii aeriene.
Pe primul plan a stat evidenţierea acelor condiţii hidrologice de
mediu în oare firele de stuf să realizeze o acumulare de biomasă maximă.

Sub acest aspect s-a constatat că biomasa firelor de stuf (pentru
înălţime şi diametru) dezvoltate în condiţiile hidrologice din
Maliuc şi bazinul eJGPerimental nr. 2 este net superioară biomasei firelor
de stuf dezvoltate in condiţiile hidrologice din incintele Carasuhat şi
Şontea, diferenţa de biomasă fiind de 30-40o;0 •
In tabelul nr. 1 această situaţie este exemplificată prin valorile
biomasei firelor de stuf avînd diametrul de 12 mm.
aceeaşi

Tabelul nr. 1

Valorile biomasei totale şi utile ale tulpinii aeriene a stufului avînd diametrul
de 12,0 mm, pentru diverse înălţimi, în cele patru incinte stuficole.
Biomasa totală (gr)
tulpinii (m)

Incinta

Carasuhat
Baz. Exp. 2
Ma!iuc
Şontea

!nălţimea

Biomasa utilă (gr)
tulpinii (m)

!nălţimea

1,0

2,0

3,0

4,0

1,0

2,0

3,0

4,0

9,0
13,0
13,5
7,5

23,7
33,2
31,5
19,7

41,7
60,0
55,5
40,0

64,0
97,0
87,5
67,5

5,0
7,7
9,5
5,0

13,5
17,7
20,5
13,5

25,7
35,3
35,0
27,5

40,0
61,0
55,0
43,3

Se disting astfel două linii în ceea ce priveşte acumularea biomasei în tulpina aeri:aJnă a stufului : în regimurile hidrologice ce realizează un strat înalt & apei de inundaţie de primăvară se dezvoltă fire
de stuf uşoare, iar în regimurile hidrologice cu o inundare lentă de
suprafaţă, ce asigură un contact nemijlocit al plantei cu atmosfera, se
dezvoltă fire de stuf grele.
Dimpotrivă, înălţimea finală medie pe oare o iating firele de stuf
este în corelaţie iirwersă cu intensitatea inundaţiei de primăvară, astfel
incit firele uş~e :ating o talie maii îrnaltă decît firele ~ele.
Totuşi, diferenţele de înălţime nu ajung să oompenseZ€' diferenţele dintre ritmurile de acumulare.
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Rămînind la acelaşi exemplu, s-a constatat că deşi ating o talie mai
înaltă (3,45 m faţă de 3,25), firele de stuf cu diametrul de 12,0 mm au în
toamnă o greutate medie 52,0 gr. cînd se dezvoltă în condiţiile unei inundaţii intense de primăvară şi o greutate de 64,0 gr. cînd se dezvoltă în
condiţiile in.mlăştinirii

de primăvară.
a biomasei acumulate a fost studiată sub forma
unui indice simplu, ca acela al greutăţii specifice aparente al pereţilor
tulpinii. Pentru aceasta s-au efectuat determinări ale volumului pereţilor tulpinii de stuf (volumul biomasei utile), rezultatele obţinute pentru firele cu un diametru de 12,0 mm fiind prezentate în tabelul nr. 2.
Distribuţa spaţială

Tabelul nr. 2

Volumul biomasei utile şi greutatea specifică aparentă
a tulpinii stufului avind diametrul de 12,0 mm.

Incinta

Volumul
în cmc

biomasei

utile

lni!ltimea tulpinii aeriene
in m

Carasuhat
Baz. Exp. 2
Maliuc
Şontea

Greutatea SJ.l<'Cifir<l
în g/cmc

aparentă

1.0

2,0

3,0

4,0

32,0
45,0
42,0
35,0

62,5
68,0
68,0
64,0

85,0
85,0
87,0
85,0

100,0
98,0
100,0
99,0

lnă!\imca tulpinii
acriPnc în m.

1,0

2,0

3,0

4,0

0,156
0,214
0,226
0,143

0,216
0,302
0,302
0,211

0,306
0,425
0,400
0,324

n,.J05
0,623
0,550
0,440

Din analiza tabelului se desprinde concluzia că, spre decsebire de
acumularea de biomasă, volumul firelor de stuf (avînd un anumit diametru şi înălţime) este practic independent faţă de condiţiile de mediu în
care se dezvoltă. Din această cauză, influenţa condiţiilor de mediu îşi
găseşte cea mai justă expresie în valoarea indicelui greutăţii specifice
aparente.
Cu alte cuvinte, pentru un acelaşi diametru exterior, construcţia
geometrică a tulpinilor de stuf se desfăşoară conform unor parametri
practic invarianţi, condiţiile hidrologice determinînd însă măsura concentrării biomasei în unitatea de volum a tulpinii aeriene.
De asemenea, se constată că greutatea specifică aparentă a tulpinii
.aeriene este continuu crescătoare, de la fazele tinere la fazele mature ale
plantei. Aceasta corespunde unei evoluţii calitative fireşti a tulpinii în
direcţia îmbunătăţirii caracteristicilor mecanice pe măsura creşterii geometrice şi ca atare a mărimii solicitărilor exterioare, în scopul conservării integrităţii fizice şi fiziologice a plantei.
In stadiul final greutatea specifică aparentă cea mai ridicată se
înregistrează în regimurile hidrologice
cu înmlăştinire de primăvară.
Acestea se reflectă şi în aspectul firelor de stuf ; în timp ce în bazinul
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experimental nr. 2 axul firului este perfect vertical, iar frecvenţa căde
ril@r în perioada de vegetaţie minimă, în Carasuhat axul vertical prezintă
contursiuni (mai ales în sectorul bazal), iar frecvenţa ruperilor în perioada de vegetaţie este mai mare. Aspectele cele mai grave s-au înregistrat însă în Şontea unde marea majoritate a firelor de stuf,ce au apă
rut deasupra apei, au fost culcate o dată cu retragerea apelor, deoarece
tulpina nu a putut rezista nici propriei greutăţi.
In cele ce urmează vom încerca să stabilim modul în care intensitatea şi durata inundaţiei de primăvară determină intensitatea proceselor
acumulative şi distribuţia biomasei în tulpina aeriană a stufului.
Intreaga cantitate de biomasă acumulată de plantă este rezultatul
procesului de fotosinteză al cărui sediu este frunza. Deoarece studiile
efectuate au arătat că intensitatea fotosintezei aparente nu variază cu
biotopul, rezultă că suprafaţa foliară reprezintă elementul cel mai important pentru aprecierea randamentului biologic al plantei in condiţiile de
mediu date.
Pentru aprofundarea acestui aspect s-a stabilit corelaţia grafică între creşterea în înălţime a stufului şi creşterea suprafeţei foliare, pentru
tulpinile avînd diametrul de 12,0 mm, în cele patru incinte stuficole
studiate (fig. 1).
Corelaţiile sînt liniare de forma :
F(H) = k (H-h)
în care :
F(H) = suprafaţa foliară ca funcţie de înălţimea tulpinii ;
k - coeficientul unghiular al dreptei de corelaţie ;
H - înălţimea tulpinii ;
h = înălţimea tulpinii de la care începe să se dezvolte aparatul
foliar.
Dreptele de corelaţie fiind aproximativ paralele, rezultă că, pentru
o anumită înălţime a tulpinii, suprafaţa foliară depinde, în cea mai mare
măsură, de înălţimea iniţială de la care încep să se dezvolte frunzele.
Frunzele asimilatoare ale stufului se pot dezvolta numai deasupra
nivelului apei de inundaţie, astfel incit înălţimea minimă a tulpinii, de
la care încep să crească frunzele, apare ca o reflectare directă a condiţiilor hidrologice din cele patru incinte stuficole ; cu cit grosimea stratului de apă deasupra terenului este mai mare, cu atît înălţimea iniţială,
la care încep să se dezvolte frunzele pe tulpină creşte, iar suprafaţa foliară se micşorează.
1n acest mod se crează premisele pentru ca în terenurile, cu intensitate mare a inundaţiei de primăvară, să se înregistreze o producţie biologică a stufului inferioară celei realizate pe terenurile slab inundate.
In aceeaşi măsură dinamica conţinutului în apă a ţesuturilor tulpinii aeriene, reprezentată în figura nr. 2, arată că pentru faza de lăstar
turgiscenţa este cu atît mai ridicată, cu cit lăstarul se dezvoltă într-un
strat mai mare de apă.
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lncepînd cu luna mai (o dată cu dezvoltarea aparatului foliar deasupra apei), în Oarasuhat turgiscenţa stufului evoluează asemănător cu a
stufului din Maliuc şi bazinul experimental nr. 2.
ln Şont.ea turgiscenţa stufului, care a rezistat viiturii, se apropie de
Yaloarea normală cu o mare întîrziere şi anume în luna iulie. ln luna
mai se înregistrează valori excepţionale ale turgiscenţei de 1000°/0 , care
sînt, fără îndoială, apropiate de pragul letal.
Aceasta dovedeşte că, în condiţiile menţinerii îndelungate sub apă,
membrana celulozică, protectoare a lăstarului, devine permeabilă pentru
apă, care îmbibă ţesuturile şi încetineşte sau blochează activitatea vitală.
Plantele care au reuşit să-şi dezvolte frunze deasupra apei, nu au avut
capacitatea de transpiraţie capabilă să reducă rapid turgiscenţa ; umiditatea mare a ţesuturilor a îngreuiat tulpinile şi le-a redus rezistenţa
mecanică încît, la retragerea apelor, acestea nu şi-au putut păstra poziţia verticală, culcindu-se pe teren.
ln aceste condiţii este evident că putem asocia turgiscenţa ţesuturilor
cu gradul de concentrare al biomasei în unitatea de volum a tulpinii.
Dezvoltarea plantei în faza de lăstar într-un contact îndelungat ou
apa de inundaţie, fie că această apă reprezintă stratul de protecţie termică de iarnă a terenurilor, fie că este viitura obişnuită de primă\'ară a
Dunării, determină construcţia tulpinilor aeriene după linia firelor uşoare,
cu o slabă concentraţie a biomasei în unitatea de volum a tulpinii. La
aceasta mai contribuie şi protecţia mecanică pe care o asigură stratul de
apă la solicitările vîntului, care nu obligă tulpina la construirea pereţilor
dintr-un material mai compact şi mai rezistent.
Dimpotrivă, dezvoltarea plantei, din faza de lăstar, în contact nemijlocit cu atmosfera şi puternic solicitată de forţa vîntului, determină construcţia tulpinilor de stuf după linia firelor grele, cu o maximă concentraţie a biomasei în unitatea de volum a tulpinii.
Concluzia finală, care se desprinde din elementele prezente, este că
pentru stuficultură dirijarea regimului nivelurilor de apă reprezintă o
posibilitate reală şi cea mai accesibilă, de influenţare, în sensurile dorite,
ale caracteristicilor biometrice ale stufului. Interventia cea mai eficientă
se realizează primăvara în faza de lăstar a plantei· cînd, în funcţie de
nivelul apei, se pot obţine structuri mai compacte în tulpina aeriană şi
posibilităţi mai bune pentru realizarea proceselor acumulative şi fotosintetizante.
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CO'.\'IPORTAREA UNOR NEVERTEBRATE ACVATICE ŞI PEŞTI IN
CONDIŢII DE COMBATERE A VEGETAŢIEI DIN LACURI
de Virginia Popcscu-Marincsru
Lucreţia Elian· Tălău
Fliza Leonle şi
Dorina Nicolescu

Combaterea macro- şi microvegetaţiei din mediul acvatic constituie o preocupare pe plan mondial.
Dezvoltarea vegetaţiei duce la deprecierea apelor din pune! de vedere potabil, ca locuri de agrement şi ca mediu de dezvoltare a neveitebratelor acvatice şi vertebratelor (peşti), atît prin aglomerarea de biomasă cit şi prin produsele de' metabolism pe care le elimină (toxine).
Literatura de specialitate prezintă o serie de date privind combaterea vegetaţiei acvatice (mai ales pe cale chimică, precum şi încercări
de combatere pe cale biologică) şi repercursiunile pe care le are aceasta
asupra întregii situaţii din bazinul respectiv.
Prezentînd sub forma unei scurte sinteze datele din literatură, în
care se analizează acţiunea diferiţilor compuşi minerali şi de sinteză,
observăm:

Utilizîndu-se diuronul (compus de sinteză), în Olanda, s-a observat
acumularea substanţei în corpul peştilor, rata de acumulare cresctnd cu
creşterea concentraţiei (Bul. FAQ nr. 1, 1969).
Bank O. (1969) a constatat influenţa dăunătoare a diuronului asupra întregii biocenoze planctonice şi a arătat concentraţia de
500100 gr/ha ca fiind nocivă pentru peşti.
ln Iugoslavia, Institutul de protecţia plantelor de ~a Novi-Sad, urmărind efectul diuronului timp mai îndelungat, a remarcat descreşterea
producţiei de zooplancton după cîteva săptămîni (Bul. FAQ nr. 4, val. 2,
1970).
în S.U.A., Institutul de cercetări piscicole Sheldon Houston Texas
a folosit tratamentul cu diuron în combaterea înfloririi algei Anabaena
sp. în eleşteele de creştere a peştilor (Bul. FAQ nr. 11, 1971).
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In U.R.S.S., Scerban E.P. (1970) urmărind influenţa tratamentului cu diuron (0,05-0,25 mg/ 1) timp de 30-35 zile asupra mai multor
specii de cladoceri (Daphnia magna, Moina macropora, Ceriodaphnia quadrangula, Scapholeberis mucronata), a constatat că cele mai sensibile la
tnatament au fost Daphia magna şi Ceriodaphnia quadrangula.
Experimentîndu-se cu casuron (compus de sinteză), în Iugoslavia
a fost urmărit efectul tratamentului asupra zooplanctonului (protozoare,
rotiferi, cladoceri, copepode) din eleştee; s-a observat scăderea producţiei (Bul. FAO nr. 4, vol. 2, 1970).
Willson D. (1969) a studiat efectul casuronului asupra amphipodelor (0,046---0,8 mg/l). Substanţa dată sub formă de granule este mult
mai toxică în comparaţie cu cea in stare de pulbere. Astfel, larvele d.e
insecte mureau după 72 ore.
Blok E. (9), e:>Gperiment"'md casuronul asupra plantelor acvatice în
concentraţie de 0,8 mg/l a observat moartea peştilor şi organismeloil" cu
care se hrănesc aceştia.
Efectul aplicării gramo:xonului (compus de sinteză) ca ierbicid, în
Iugoslavia, a fost acela.µ oa efectul casuronului, ducînd la scăderea producţiei zooplanctonului (Bul. FAO nr. 4, vol. 2, 1970).
Blok E. (1969) a arătat efectul nociv al gramoxonului asupra peşti
lor şi onganismelor zooplaTlCtonice (Daphnia) la o concentraţie de
0,4-0,8 mg/l.
1n ceea ce priveşte un alt compus de sinteză - atrazinul, Scerban E.P. (1970) a studiat efectul ierbicidului (1 mg/l) asupra unor cladoceri ca fiind mai puţin nociv in comparaţie cu diuronul.
Dîntre compuşii minerali, sulfatul de cupru utilizat mult ca algicid,
în ultimul timp, a fost mai puţin experimentat.
Harnisch O. (1951) in clasificarea făcută ionilor metalelor grele,
după efectul lor toxic, trece pe primul loc cuprul, urmat de zinc şi plumb.
Toxicitatea cuprului depinde strict de cantitatea de ioni din apă.
Dacă sub formă de urme poate avea efecte stimulatoare chiar asupra
organismelor acvatice, în concentraţii mari este deosebit de toxic.
Acţiunea cuprulllIÎ variază semnificativ cu duritatea totală a apei
(Lloyd R. 1961 a, 1961 b ; Lloyd R. şi Herbst D.W.M., 1962 ; Sprague J.B.,
1964; Mount D.I. şi Stephan Ch. S., 1969) şi este determinată de ceilalti
ioni aflaţi la un moment dat în stare solvită în apă, cu care acesta intră
in interrelaţii foarte complexe.
Deoarece cuprul este un poluant destul de comun al apelor dulci,
s~au efectuat nenumărate studii care au urmărit stabilirea iconcentratiilor
în care are efecte toxice cronice sau letale şi indiferente. Majoritatea
studiilor însă, se referă la peşti.
Mălăcea I. (1969) arată că faţă de cupru, g.asteropodele şi crustaceele
sînt mai sensibile decît peştii, iar aceştia mai sensibili deoît larvele de
chironomide. De asemenea susţine că Daphnia magna supusă unui tratament ou cupru în concentraţii subletale (<0,01 mg/l) nu prezintă modificări in stadiul adult, influenţa remarcîndu-se la descendenţii din
prima şi a doua generaţie.
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Valoarea comună folosită pentru aprecierea rezistenţei, atît a nevertebratelocr:i iacvatice cît şi a peştilor, la o anumită concentraţie a
toxicului este TL50 (timpul letal mediu).
Concentraţia critică a cuprului care marchează limita dintre seriile
de concentraţii letale şi cele subletale a fost apreciată după criterr-ii diferite şi a primit diverse denumiri.
Fry F.E.J. (1947) a folosit pentru concentraţia critică termenul de
,,nivel letal incipient•• (l.L.L.) pe care l~a definit ca „nivelul dincolo de
care organismul nu mai poate supravieţui o perioadă nedefinită de timp"'.
Sprague J.B. (1964), expe;rimentînd acţiunea toxică a cuprului asupra
stadiilor jiveniJe de somon (Salmo salar L.) a găsit că nivelul letal incipient al cuprului în ape dulci, la temperatura de 15°C, este de 0,048 mg/l
şi că acesta scade aproape de pat:ru ori cu creşterea temperaturii cu 10°C.
Mount D.l. şi Stephan Ch. S. (1967) au introdus drept criteriu de
apreciere a efectului nociv al cuprului, valoarea concentraţiilor maxime
acceptabile ale toxioul1t1i (M.A.T.C. -maximum acceptabile toxicant concentration) pe care o de.fineşte ca „cea mai mare concentraţie continuă
care nu dă scăderi senm:itficatirve lin indicii de producţie ai ,Mitilor menţi
nuţi în condiţii de laborator, înţelegînd prin indici de producţie supravieţuirea, creşterea şi reproducerea. După ei, valoarea M.A.T.C. pentru
cupru este echivalentă cu TL50 egal cu 96 ore, in apă drulce.
Mount şi Stephan (1967) au e~rimentat acţiunea toxică a cuprului
asupra speciei Pimphales prornelas şi au găsit variaţii mari ale valorii
M.A.T.C. în funcţie de durirtatea totală a apei. La o duritate de 30 mg/l,
valoarea M.A.T.C. este 0,13-0,22 din TLm=96 ore, iar la o duritate
totală de 200 mg/I are valori de numai 0,03-0,08 din TLm=96 ore. Cea
mai mare coTIJOentraţie testartă în experimentăJf'i1le lor a fost 0,018 mg/l
CuS04, concentraţie care a omorît jumătate din peşti la un timp mediu
letal inferior ce~ui de 96 ore.
Pe alevinii de crap, Livojevic L. (1969) a efectuat experienţe urmă
rind evidenţierea acţiunii toxice a cuprului .ş.i a stabilit că dozele de
CuS04 de 500 mg/1, 100 mg/1, 10 mg/1 şi 1 mg/l, omorau toţi alevinii
de crap în : 5 minute, 36 minute, 13 ore şi 24 ore. Experimentînd concentraţia de 0,1 mg/1 de CuS04 pe un lot de 100 indivizi, a găsit o mortalitate de 95 % într-o perioadă de timp de o lună.
Livojevic L. (1969) nu a stabilit pentru nici o concentraţie de
CuS04 TL50 şi nu dă nici o indicaţie asupra temperaturii la care a efectuat experimentările, de aceea datele lui nu pot fi comparaite cu rezultatele celorlalte experimentări. Supravieţuirea de 5 % în treizeci de zile.
la concentraţia de 0,1 mg/l OuS04 nu dă nici un indiciu asupra timpului
mediu de rezistenţă a crapului la concentraţia toxicului.
Din cele arătate, reiese că datele din literatură sînrt foarte heterogene, datorită variaţiei mari a acţiunii ionilor de cupru în funcţie atît
de duritatea, temperatura, cantitatea de oxigen solvită în apă cit şi de
rezistenţa specifică a peştilor şi a organismelor acvatLce în general.
Datorită marii toxicităţi a cuiprului folosirea sulfatului de cupru ca
ierbicid (:algicid) necesită serioase studii experimentale.
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Experimentarea în acvarii a CuSO•, ca ierbicid (algicid)
asupra unor organisme animale acvatice

şi

efectele

In anul 1971, s-au efectuat în primă fază de laborator, experimencu soluţia de CuSO•, în diferite concentraţii, asupra unor organisme
acvatice.
Astfel, s-a experimentat soluţia de CuSO• în concentraţiile de :
2,5 mg/1, 1,0 mg/1, 0,7 mg/1, 0,5 mg/1 şi 0,3 mgll asupra unor nevertebrate : cladoceri ( Daphnia magna Straus), oligochete (Tubifex sp.), mol uşte ( Dreissena polymorpha L.), gamaride, trichoptere-larve şi chironomide-larve.
La peşti s-a experimentat cu soluţia de CuSO• în concentratiile de :
0,7 mg/l, 0,5 mg/l, 0,3 mg/I şi 0,1 mg/I asupra speciilor Cyprinus carpio L.
şi Carassius auratus gibelio Block.
Stu:iiile întreprinse de către noi s-au efectuat atît în Delta Dunării
(la baza experimentală Caraorman şi Staţiunea de limnologie Sulina), cit
~i la Bueureşti (în laboratorul Institutului de Ştiinţe Biologice).
1\laterialul şi metoda de lucru utilizate au fost în general asemănă
toare pentru nevertebratele şi vertebratele acvatice. Pentru diferenţele de
detaliu redăm amănunţit tehnica de lucru folosită de noi.
tări

Metoda ele lucru

şi

materialul utilizat

Experimentările pe nevertebratele acvatice s-au efectuat la Staţiu
nea Sulina (Delta Dunării) şi în laboratoarele Institutului de biologie
- din Bucure.~ti, în perioada iulie-septembrie 1971.
Materialul de lucru a fost obţinut din ghiolurile din jurul oraşului
Sulina şi lacul Snagov, de unde a fost colectat în timpul orelor de dimineaţă şi transportat în laborator în hidrobioane, în condiţii de temperatură şi oxigenare normale.
Materialul adus în laborator a fost triat şi lăsat în apă de robinet
declorurată, timp de 24 ore, pentru acomodare.
După timpul de acomodare materialul a fost repartizat în cite şase
loturi dintre care cinci loturi au fost supuse intoxicării, iar unul - lotul
martor - introdus într-un acvariu cu apă de robinet.
Acvariile utliZJaJte au fost din sticlă, cu un volum de 4 1 fiecare.
Cu 48 ore înaintea începerii unei experienţe, în fiecare acvariu s-a
introdus un volum de 2,5 1 apă de robinet care a fost lăsată la temperatura laboratorului în vederea declorurării. Cu cîteva ore înaintea fiecărei
serii de experienţe în acvariile 1-5 s-au făcut soluţiile de CuS04 la diluţiile de : 2,5 mg/l, 1,0 mg/1, 0,7 mg/I, 0,5 mg/l, 0,3 mg/l. Acvariul nr. 6,
în care s-a introdus lotul martor de organisme, a rămas cu apă de robinet.
Temperaturile la care s-a lucrat au variat de la o serie de experienţe la alta, rămînînd însă constante tot timpul acele8.'1i experienţe.
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Redăm mai JOS datele la care s-a experimentat,
centraţiile CuS04 şi numărul organismelor din fiecare

temperaturile, conlot :

Nr.

ex. în
fiecare lot

rcmperatura
apei °C

Data experimentul:.Ji

Concentratiile CUS0 4
utiliza le

19.Vll.i97i
20. VII .1971
2.IX.i971

2,5---0,3 mg/l CuS0 4

9

Tubifex sp.

2,5-0.3 mg /1 CuS0 4
2.5-0,3 mg /I CuS0 4

9

25

Tubifex sp.
Dreissena polymorplrn

45

Daphnia magna

29°± i c

45

Daphnia magna

32°± i °C
26°±i c

I9.VII. i 97 i
20.VIJ.1971
l9.VII.ID71
30. VI 1.1971
2.IX. l CJ7 t

2.5-0,3
2.5-0,3
2.5--0,3
2.5-0,3
2.5-0,3

mg /I
mg /I
mg /I
mg /I
mg /I

CuS0 4
CuS0 4
CuS0 4
CuS0 4
CuS0 4

!1

7
15

Specia

26°±1°C
29°± i c
0

29°± l°C
0

Gamaride
29°± l°C
Trichoptere-lar n'
lcH\'f' - - -32°±
ic
Chironomide
-------0

0

ln timpul perioadei de acomodare precum şi pe durata experimentului, organismelor nu li s-a administrat hrană, aceasta neprejudiciind
mersul lucrărilor.
Perioadele individuale de rezistenţă au fost determinate prin observaţii directe, pe toată perioada de expunere la toxic. Criteriile de apreciere ale morţii au fost lipsa mişcărilor respiratorii şi absenţa răspunsului
la excitaţiile mecanice.
Rezultatele obţinute au fost analizate prin reprezentarea pe grafic a perioadelor individuale de rezistenţă. Pentru aprecierea rezistenţei organismelor la toxic, s-a folosit valoarea TL50 (timpul letal mediu).
La peşti, experimentele s-au efectuat la Baza
experimentală
Caraorrnan (Delta D~nării) în perioadele iunie-iulie şi octombrie.
S-a urmărit stabilirea efectului soluţiilor de CuS04 în conc-::?ntraţi.i de
0,7 mg/l, 0,5 mg/I, 0,3 m,g/1 şi 0,1 mg/l asupra carasului (în vară) în condiţii de temperatură de 24°± 1°C şi asupra crapului (toamna) la temperatura de 15°± 1°C.
Carasul, în greutate medic de 20 g, a fost pescuit într-o japşe din
apropierea satului Caraorman. Cele 60 exemplare introduse în experienţă, au fost împărţite în cinci loturi : primul lot de 13 exemplare a
fost introdus în soluţie de CuSOc de 0,7 mg/l ; al doilea de 13 exemplare
în soluţie de 0,5 mg/I, al treilea de 13 exemplare în soluţie de 0,3 mg/l,
al patrulea de 11 exemplare în soluţie de O, 1 mg/l, iar lotul al cincile&
de 10 exemplare, a constituit lotul martor.
Fiecare experiment s-a efectuat în două repetiţii. ln prima serie
de experienţe s-a lucrat pe loturi de cite 6 exemplare pentru fiecare
concentraţie de CuS04 şi 5 exemplare lotul martor : în a doua serie de
experienţe, pe loturi de cite 7 exemplare la concentraţiile de CuSOc de
0,7 ; 0,5 ; 0,3 mg/l şi de cite 5 exemplare pentru soluţia de CuS04 de
0,1 mg/l şi lotul martor.
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Crapul, cu greutatea medie de 100 gr, a fost pescuit în octombr~e
din eleşteele Bazei experimentale Caraorman şi avea virsta de o vara.
S-a lucrat pe 50 exemplare, loturile introduse în soluţiile de CuS04 de
0,7 mg/l, 0,5 mg/l, 0,3 mg/l, 0,1 mg/l şi lotul martor fiind alcătuite din
cite 10 exemplare. Ca şi în perioada iunie-iulie, experimentele din octombrie s-au efectuat în cîte două repetiţii ; în fiecare serie de experienţe
loturile de intoxicare si cel martor fiind alcătuite din cite 5 exemplare.
După ce au fost pescuiţi, peştii au fost cîntăriţi, marcaţi şi menţinuţi
48 ore în condiţii de acvariu pentru acomodare la ambianţa experimentală. Apoi, fiecare lot a fost introdus în acvarii de plexiglass, umplute cu
cîte 50 litri de soluţie de CuS04 de O, 7 ; 0,5 ; 0,3 ; 0,1 mg/1 sau iapă de
canal în cazul lotului martor.
Cantitatea de oxigen solvit în apa din acvariile în care au fost menţinuţi peştii nu a scăzut în vară sub 2,5 ml 02/l iar în octombrie sub
8,0 ml 02/l. La experimentale de intoxicare în soluţii de OuS04 de 0,3 şi
0,1 mg/I care aveau durata mai mare, soluţiile erau refăcute după fiecare
trei ore vara şi şase ore toamna.
In timpul perioadei de acomodare şi experimentare, peştii nu au
primit hrană. Crapul şi carasul au o mare rezistenţă la inaniţie şi lipsa
hranei nu a w-ejudiciat mersul experimentelor.
Pentru aprecierea rezistenţei peştilor la toxic, am folosit valoarea
TL50 (timpul letal mediu).
Perioadele individuale de rezistenţă au fost determinate prin observaţii pe întreaga perioadă de expunere la toxic. Criteriile de apreciere
ale morţii au fost, ca şi la nevertebrate, lipsa mişcărilor respiratorii şi
absenţa răspunsului la excitaţiile mecanice.
Rezultatele au fost analizate, ca şi la nevertebrate, prin reprezentarea pe grafic a perioadelor individuale de rezistenţă. După unirea pe
grafic a timpilor letali individuali, s-a ritit direct timpul letal mediu
- TL.50.
Rezultate experimentale

şi discuţii

Studiile întreprinse de către noi au permis o serie de observaţii, pe
putem face unele afirmaţii.
Astfel, simptomele organismelor acvatice intoxicate cu CuS04 sînt
intr-un anumit sens asemănătoare la speciile cercetate şi anume :
Nevertebratele acvatice prezintă la început o stare de agitaţie urmată de mărirea frecvenţei respiratorii, fenomen ce se observă prin excelenţă la DaphnW. magna.
Referindu-se la deosebirea de sensibilitate a peştilor după specie
şi vîrstă faţă de acţiunea toxică a metalelor grele, I. Mălăcea (1969) arată
că ea trebuie pusă în legătură cu intensitatea metabolismului. La peştii
cu frecvenţa respiratorie ridicată vine în contact cu branchiile o cantitate
mai mare de toxic în unitatea de timp decît la cei cu intensitatea respiratorie mai redusă.
baza
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cărora

Explicaţia ni se pare plauzibilă şi pentru neveirtebratele acvatice.
Astfel, Daphni a m agna are un timp letal mediu TL50 mult mai mic deoît
larvele de chironomide supuse aceloraşi ooncentriaţii de CuSO•.
Dair pe lîngă fieniomooelie gener1alre aseimănăltooire !La ~irtebra tele acvatice şi p eşti, în cazul intoxicaţiei cu CuS04, în timpul experimen tărilor
noastre am observat lia fieoare grup dintre organismele studiate, aspecte
caracteristice ale comportamenJtului 101 .
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Timpul de supravieţuire la exem plarele de Tubilex sp. expus e la concende 2,5 - 0,3 mg/I CuS0 4 , la temperatura de 32°C.
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Timpul de supravie\ uir e la exempa re le de Tubifex sp. ex puse la concen lratiile de 2,5-0,3 mg/I Cu 0 4 , la lempe ralura de 29° .

Astfel, la oligoch et I din genul Tubifex pe lingă a cţ iun ea iniţială
d e intensificar a ritmului respirator, accelerarea circ ulaţi e i sîngelui în
vasul sanguin dor sal ş i ventral şi e vid enţ ierea mai mare a culorii roşii a
sîn gelui, e ob e rvă după o anumită durată de timp de la introduc rea
animal elor în soluţie de CuS04, d egradarea tr p tată a corpului organismului, începînd de la partea p osterioară. Astfel animalul ia un aspect
perlat. Aceste p o rţiuni degradate îş.i pierd treptat culoarea din roşu roz, iar apoi albi cioase .
La cele două seri i d e exper im e ntări în cond iţiil e de temperatură
de 29°C şi 32°C (tabelul 1) se observă că TL50 (fig. 1-2) este p este 20 ore.
l\forta li tatea la timpul letal maxim a exemplarelor expuse diferitelor co ncentraţii ale toxicului se situează în cele d ouă serii de e x perienţe
între 78 % şi 100 % (tab lui 2).
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Tabelul 1

Timpul letal la exemplarele de Tubifex sp. expuse la di fe rite
concentraţii de CuS04, în condiţi i variate de temperatură
Tempera- C uso ~
Lura
mg/I

Timp le tal minim

T imp le ta l m0cliu

Timp le ta l maxim

oe

32°C

2,5

2 1 ore

sub 32 ore

şi

40 min .

37 or e

1,0

21 orc

sub 32 ore

şi

40 min .

45 ore s i 20 m in.

0,7

21 orc

s ub 32 or e

şi

40 min.

peste 45 orc

0,5

21 orc

sub 32 or e

şi

40 min .

4 1 ore

şi

20 min.

0,3

21 or0

pe sle 2 1 ore

32 or e

şi

40 min.

2,5

7 o rc

15 o rc

şi

30 min.

29 ore

şi

30 min.

1,0

3 ore

15 ore

şi

30 m in.

O,

15 or e

22 orc

şi

30 min

0,5

10 o re

0,3

10 ore

29°C

şi
şi

30 min.

22 or e

30 min.

13 o re

i 30 min .
şi

30 min .

şi

20 min .

şi

20 m in.

20 ore
29 ore

pesle 30 orc
pesle 30 o re

Tab elul 2

Mortalitatea în procente din

numărul

total al exemplarelor de

Tubifex sp. expuse la diferite concentraţii de CuS04, în co ndiţii

variate de
Temperatura °C

32°C

29°C

CuS0 4
mg/I

tem p eratură.

Num ă rul

% morta li-

% mor tali-

% mortali-

total de
exe mpl a r e

tale la TL
minim

ta le la TL
medi u

la te la TL
max im

--

2,5

9

45

78

100

1,0

9

45

78

100

0,7

9

34

78

90

0,5

9

23

78

100

0,3

9

34

100

100

2,5

9

11

78

100

1,0

9

11

78

100

9

1l

78

100

0, 5

9

11

67

78

0,3

9

34

56

90

0,7

,
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La Dreissena. poLyrnorpha manifestă rile arătate de exem plarele s up use t ratamentului cu soluţia de CuSOc în diferite concenrtiraţii sînt urmă toarele : moluştel e î şi închid p utern ic valvele la început ul ex peri-
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CuS011
CuS04
CuS04
CuS04
CuS04

2,5 mg/t
f ,Omq/L
0,7m9/1
0,5m9/L

: 0..3 mgjl.

Ti mpul de sup ravie tuire la exempl a re le de Drei ssena po /y mo r pha L. expus e
la concentra ti1le de 2, 5- 0,3 mg/l CuS0 4 , la te mp eratura de 29' C.

mentului ; după o perioadă de peste 10 ore începe să se observe inde-:
părrtarea valvelor care ruci la excitaţia mecanică (1
atingere) nu se mai
închid . Exempl1arele respective de Dreissena polymorpha sînt moarte.
ln conditiile de temiperartll!ră de 25°C, TL50 este sUJb 20 are (fig. 3).
maxim esrbe de 41 ore (1talbellrull 3).
Tab elul 3
numărul

Mortalitatea în procente din

total de exemiplaire de

Dreissena polyrnorpha e:xipuse 1a diferite concell1Jtraţii d e CuS04,

în

'Te~era -

tura °C

26°C

CuS04
mgjl

oondi ţ ii

de 26°C

N umărul

to tal de
exemplare

tempar&tură

% mortalitate dup ă
19 or e

% mo rtalit a le dup ă
41 ore

2,5

25

90

100

1,0

25

82

100

0,7

25

70

100

0,5

25

65

100

0,3

.:.:J

-

60

100

....

Aceste moluşte se situează printre organismele sensibile la acţiu
nea CuS04, ele fiinrl prin excelenţă bune filtrato.are ale apei.
Cele mai sensibile, însă, dintre toate wganismele studiat e de noi ,
S""'8U dovedit a fi cladocerele din specia Daphnia magna .
Mlanifestările exemplarelor expuse 1'a conieerutraţiile de 2,5-0,3
mg/J CuS04 în p erioada in iţială sînt miişcări de agitaţie putern:Îleă, acestea începînd din ce în ce să se reducă, pentru oa apoi, după circa
() oră, darfniile să devină inerte, nemaiiră&punrzlÎnd la nki o exci·tatiie
mecanica
La Daphnia niagna, TL50 la temperatura de 32°C (tabelul 4) se
situează între 75-90 minute, iar l·a tempei:iatu.r.a de 29°C (taibelul 4)
1ntre 105-165 minute .
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Tab el11l 4

Timpul letal la ex emplarele de Daphnia magna e x puse la d iferite
de CuSO• în co ndi ţii variate de te mpe ratură .

concentraţii

I

T empe ra tu ra

oe

1 i mp le tal
medi u (m i nu l e)

Ti mp l etal
mini m (mi nule )

CuS04
mg/ I

--

32°C

2<J<C

15

75

185 minute

1,0

15

00

2 10 m i n u te

0,7

15

90

pc. le 2 15 minu te

0.5

15

75

pes te 165 min u te

0,3

15

90

175 min u te

2,5

60

105

1,0

I G5

0, 5

o
,o
o

165

0,3

GO

1():J

Iortalita tea
d e Cu o.

oe

3

c

29°C

45 or c
l

p

45 or e

·15 or e

45 or la exempla re i
u puse dif ritelor co nt între 97,7- 100 % (tabelul 5).
Tab elul 5
d in

nu mă r u l total
conc ntra ţ ii de

al exemplar lo r de
C uSO• , în condi ţ ii

ratură .

-

-- -

• um rul to uS0 4 tal d e exem m~/1
p i ar e

% m ortali t al e la TL minim

% mortalitate l a TL m ediu

O/., mor t ali tate la TL m x im (45 ore )

2, 5

45

2,2

57,7

100

1,0

45

8,8

64 ,4

100

0,7

45

8,8

44,4

7,7

0,5

45

6, 7

Î3. l

7,7

0,3

15

11

75,5

100

2, 5

45

22,2

44.4

100

1,0

45

3, 8

G4,4

0,7

45

15,.5

53,3

100

0.5

45
115

13,3

60,0
77.7

cn,7
100

0,3
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peste 45 ore

dup ă

:l\[ortalitatea în procent

Te mp ra tu r a

45 o r e

103

Daphnia m agna expu. e la d if ri t

variate de temp

--

2,5

0,7

centra ţ i i

Ti m p l etal maxim
(m inute ş i or )

1,4

97,7

I

Cele m,ai rezisitie nte 011ganisme, diin ser ia oelor tes tate d e către noi,
sînt giamaridele.
Ca şi toate or ganismele supuse intoxkării , la începu t ul cxperientei acestea a u da t sem ne d e m are ag i ta ţie , mişcăril e fiin d extrem de
{·ap~de. D upă 12 ore de la introducerea în soluţia de Cuso~. gamar i-
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Timpul de supra v i e ţuire la exem plur e le de Daph n ia ma gna Straus ex pus<·
la conc e ntraţiile de 2,5- 0,3 mg/I CuS0 4 , la te mperut ura de 32"C.

încetin 012 s că mişcările , revenind l a o stare de a-Toate exempl arele supuse expeirim€!11Jtu~ui (fiecare lot
fiind de 9 exemplare), la temperat ura de 29°C, au rămas vii peste
7 zile.

dele au început
gitaţie

normală.

să-şi

1
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De remarcat este faptul că organisme din grupa aru.staceilor au
fost cele mai sensibile la intoxicare, Daphnia magna, însă tot dintre
crustaicei, gamaridele, au fost cele mai rezistente (.şi unele .şi altele bune filtratoare ale apei).
Di.init.re insecte, !Jarrvele de trichqptere supuse tratamentului cu
CuS04, din primele ore ale experimentului, se retrag spre mru-ginea a cva.riu1ui. Aici, unele dintre ele încep să-şi construiască o căsuţă dintr-o
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Timpul de s upravieţuir e la exemplarele de Da phnia magn a Stra us expuse
la concentraUil e de 2,5-0,3 mg/I CuS0 4, la t emperatura de 29°C.

ca o ţesătură m ătăsoasă. De remarcat este faiptul că după 7
de la introducerea în CuS04 cu concentraţi a de 0,3 mg/l, numai
U!Tl exiemp liar înoope să-iş i constriui ască căsuţa, p e aînld ooncenttmaţiile
de 2,5-0,5 m g/l majoritatea exemplarelor reacţionează în acest sens.
S-ar putea interpreta această manifestare a larvelor de trichoptere ca
OT€

~24

fiind o reacţie de apărare a oiiganismului. Rezistenţa larvelor de trichoptere este relaitiv rrrare, iprocentuJ de mortalitate (tabelJul 6) pe o durată de peste 10 ore fiind redus. Timpul letal medilll se situează la
peste 13 ore (fig. 6).

/tir ex

7

6

5

.. /
/

l
{
::

3
l

2

::

-

I

f
·:
..f
I

I

.~···-

... .-.

···

.·

.... .. .

!li': •... . „ „ .• . „~:.;.::.._ -

,„'

. __., .. ....- ···--

„"'

"'

/'

.. . .......

. ..

-- ..

__.

..

.-···--

.. ..
.... ... ....

„„ .... •

-- - --- - -- - --- - ----

/

I

.- -7-1·-·- ·- ·-·-· ... ·- ·- ·-·-·, I

I
.

... .-- ...

·-· - . - · - ·- ·- · -· - ·-·

: I

.' /1'
1

OO 5

10 16 20 25 JO J5 +o 4j .50 .55 60 65 70 75 130
Timpul de suprav1e/utre

~S b

CuSO~ : 2,5 mg/J
CuS01; : f,Omq/I
-·- ·-·- CuS01;
7mg/L

- ··· -„·-

.. . . . .. „ .• „.

------ CoSO'f
CvSO~
Fig. 6 -

:°'

: 0,5m9/!

:O,J m9/I

Timpul de supravieţuire la exemplarele de larve de trichoptere expuse
la concentraţiile de 2,5--0,3 mg/I CuS0 4, Ia temperatura de 29°C,

Tot dintre inseote, larvele de chironomide sinrt destuJ de rezistente. Important de remarcat în comportamentul unora dintre ele este
faptul că după cîteva ore de la expunerea lor în soluţia de CuSO•, se
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împupea ză. Socotim
o reacţie de apărare

aceas ta ca o re a cţi e de apărar e. De asem enea, ca
este ş.i secreţi a unui mucus albicios ce este lăsat
p e fund ul acvarriului de către larvele de chironomid e : acesta, după un
timp devine alb ăstrui, probabil el fiind un precip itat al CuS04 cu substanţe] <:: organice solubile ş i cele coloidale di n apă.
Tabelul 6

Iortalita t a în procente din numărul total al exemplarelor de
larve de trichoptere expuse la diferite concentraţii d e Cu 04, î n
cond iţii d e 29 °C t mperatură.
Temp ral ura °C

,
CuS04
mg/I

umărul

tota l
d exem piare

% mortalitate

după

10 ore

,. mortaliorlae te

0'

după

24

·~

mortalita te
83 ore

clupă

- - --

2'1

c

2,5

7

1,0

7

0,7

I 4.3

57, l

35,7

14,3

57,l

7 1,4

7

28, 6

28,6

28,6

C,5

7

14,3

42,8

57,1

0,3

7

14,3

14 ,3

57, 1

Cantitatea d e mucus secre tată d e către larv le de chi ronomid e
stc mai abundentă în acvariile cu cane ntraţii mai mari de CuS04.
Ca şi celelalte organisme acvatice ş i larv l d ch ironom ide, după introdu cerea lor în ex peri e nţă răspund printr-o pe<rioQadă de maximă
agitaţie, Z\'îcn iril e corpul ui fiind spectaculoase. După aceasta urmea ză
ÎnJO tin.ir a mişcări l or ş i retrag rea larvelor spr
marg in ile şi unghiurile fundului acvariilor . Aparent larvel sînt m oart . La excita ţia m canică maj oritatea răspund prin mişcări din ce în ce mai lente, pîn ă
înd ~n jur d e 15-20 ore , în condiţiile temperaturii de 26°C, inoop să
moară. TL50 este peste 50 or e (tabelul 7), iar T L maxim se situează la
92 ore cîn d mortalitatea este 100% (fig. 7).
La p eşt i , în toate experi enţele s~a observat că aceştia pn~zein tau
înainte de moarte semne clare de asfixie , carac ri za te prin pi erderea
echilibrului ( zăce au pe fundul acvariului c ulcaţi pe o part.e) şi mişcări
respiratorii lente, deşi concen traţia de 0 2 solvit în apa din acvarii era
cu m ult m ai mare decît valoarea c ri tică .
Bran c:hi ile peştilor erau acoperite c u o pe li c ulă alb ăstruie, rezultată probabil din precipitarea CuS04 cu substanţele organice solubile
şi substanţele coloidale din apă . P e d e al tă parte, bran chiile prezentau
margin ile foarte franjurate.
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Tabelul 7

l\ l ortalit atea în procente din numărul total al exemplarel or de
larve de ch ironomide expuse la diferite conce ntraţii de CuS04,
in condi ţii de 26°C te mperatură
Tem peratura

oe

CuS04
mq / I

I

I
I

15
15
15
15
15

I

2,5
1,0
26°C

um ă rul

total de
exemplare

0,7

0,5

0.3

% m ort alita te
d up ă

% mo rtal itate
41 ore
30 min .

% mor talitate

7
14

27
27

20

'27

7

27

7

7

100
100
100
100
100

17-20 ore

dup ă
şi

dup ă

I

92 ore
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Timpul de s upra vieţuir e la exemplarele de larve d e chironomide, expuse
la concentraţi ile d e 2,5-0,3 mg/l CuS0 4, la temperatura de 29°C.
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Timpul de supravieţuire la peştii expuşi la conce ntraţia de 0,7 mg/l CuS0 4,
la t emp.e r.atu.ril.e ?e .24°~-- ~i _15°C. Da tel~ pentru Carassius auratus g ibelio
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Timpul de c::upravi e ţuire la peştii expuşi la concentraţia de 0,5 mg/l CuS0 •
la temperaturile de 24°C şi 15°C. Datele pentru Carassius auratus gibelio4
Block sînt obţinute la 24°C iar pentru Cyprinus carpio L. la 15°C,

P erioada dintre incidenţa stării de asfi x ie şi moarte era de citev a
pma la zeci de min ute în s o lu ţiil e de CuSOc de 0,7 mg/l şi 0,5 mgll
(tiabelul 8) ş i d e cît eva zeci de mi nu te pînă la or e la concentraţiile d e
0,3 ş i 0,1 mg/1 (tabelul 8).
TL50 a avut pent ru t oate co nce ntra ţi il e (tabel ele 8-9 ; fig. 811) valori situate cu mult sub valoarea 11. .T .C., de 96 or e ş.i nu a
d epăş it 20 ore decit la crapul xpus la O 1 m g/1 CuSOc, La t emperatura
de 15°C. Celelalte valori al e TL50 s-au si t uat sub 20 or e. Cel mai mare
TL (timp de supravi eţu ire ) a fos t de 36 ore .ş i s-a înregistrat la un sing ur inJdi:vid (un crap d e 96 g ), expus lia con.cerntiraţia de 0,1 OuS04 , l a
m peratura d 15°C.

Tabelul 8
Timpul letal la xemplarele de Cyprinus carpio (crap) şi Carassius auratus gibelio (caras) expuse lia diferite concentraţii de
CuSOc în cond i ţ ii variate de temperatură
I

T m p ral ur 11 °

pec ia

Ca ras

24'C

ra p

15°C

- - -- - -

Ti m p le ta l
mi nim

CuSOc
mg / I

O.I

40
40
4
1-1

0,7
0,5
0,3

6 o re
6 or
13 o re

0, 7
0,5
0,3

Timp le ta l
rn di u

m inute
minut e
or

2
4
6
17

n rP

6 ore, 30 m in u te

:o ore

16 ore. 30 minute

(J , I

o re
or e
ore
o re

ln o re
10 o re

T imp le tal
maxim
5
6
9
31

ore
ore
ore
ore

10
13
21
36

ore
o re
ore
o re

Tabelul 9
Mo rtalitatea în procente din num ă rul total al x mplare1ar de
Cyprinus carpio (crap) .şi Carassius auratus gib elio (caras) e~pus e
la di f ri te co nce ntra ţii de CuSOc în condiţii variate de tempera tur5.
Tc mpe r alu rn °C
25°C

15°C

330

Num ăr ul

S pec ia

Cara s

Crap

ta l d e ex e mp lare

to

Cu 0 4
mg / I

13
13
13
11

0,7
0,5
0,3
0,1

10
10
10
10

0,7
0,5
0,3
0,1

% m o rta li-

la te la
TL minim
38 4
15:3
I

36.3
1
1

1
1

% mortalilate la
TL mediu

%

mortalilate la
TL maxim

46,l
46,1
84 ,6
63, 6

100
100
100
100

60
60
70
72 .7

100
100
100
100

Din analiza figurii 12 rezultă că :
- Timpul mediu letal variază în strictă dependenţă cu concentraţia de CuS04 la oare este expus peştelL>. Valorile timpului letal mediu (TL50) sînt cu atît mai mici cu cît concentraţia toxicului este mai
mar€.
- Relaţia dintre timpul letal mediu şi concentraţia soluţiei de
CuS04 la care sînt e:x;puşi peştii este puternic influenţată de temperatu["ă.

Concluzii
1. Toaite concentraţiile cuprinse între 2,5 mg/1-0,::J mg 1 CuS01i
pentru nevertebratele acvatice şi între 1,0 mg/1-0,1 mg/l cuso„ pentru peşti, sînt toxico-letale pentru organismele studiate, cu cxct'pţia
gamaridelor.
2. Cele mai sensibile organisme studiate, expuse la diferitele C'Oncentraţii ale soluţiei de CuS04 sînt în ordinea enumerării :
Daphnia
magna, Carassius auratus gibelio şi Cyprinus carpio, Dreissena polymnrpha, Tubifex sp., larvele de chironomide, larvele de trichoptere.
3. Timpul letal mediu variază invers proporţional cu concentraţia toxicului. La concentraţii mai mari de CuS04, TL50 are valori mai
Il1J('J.

4. Temperatura influenţează relaţia dintre timpul letal mediu şi
toxicului. La temperaturi mai mari TL50 scade semnificativ pentru fiecare dintre concentraţiile de CuS04 studiate.
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Timpul de supravieţ uir e la peşti e xpuşi la concentraţia de 0,3 mg/l CUS0 4
la te mperaturile de 24°C şi 15°C. Datele pentru Carassius auratus gibelio
Block sint obtinute la 24°C iar pentru Cyprinus carpio L. la 15°C.
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Timpul de supravi eţuire la peştii expu şi la conc entratia de O, 1 mg/l CuS0 ,
4
la temperaturile de 24°C şi 15°C. Datele pentru Carassius auratus gibelio
Block sînt obţinute la 24°C iar p entru Cyprinus carpio L. la 15°C.
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Timpul med iu le tal la p eştii expuşi la concentra\iil e de 0,7- 0,l mg/l
CuS 04, la dou ă te mp era tu ri ~xper im e nta le: 24°C ş i 15°C. Datel e pentru
C ara ssius aura t u gibe lio Bl ock sî nt obţ: nute la 24°C iar pen tru Cyprin us
ca r pio L. la 1s~ c .
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ABSTRACT
The behavoir if aquatic inverlebrates and fishes in condilions of chemical control of vegetation was studied. Severa! concentrations of CuS0 4 with algicid action
was experimented, starled of 1971, in the first laboratory stage.
Concentrations of 2,5 mg/I; I ,O mg/I; 0,7 mg/I; 0,5 mg/I; 0,3 mg/l CuS0 4
was experimented upon six groups of invertebrates: Cladocera (Daphnia magna),
Oligochaeta (Tubifex sp.), Mollusca (Dreissena polymorha), Gammaridae, Trichopterae (!arval stage), Chironomidae (!arval stage).
In fishes was carried aut experiments upon two species : Cyprinus carpio and
Carassius auratus gibelio, in the concentrations of 0,7 mg/I ; 0,5 mg/I ; 0,3 mg/I;
and 0,1 mgp CuS0 4 •
Our results indicate that :
- Oli concentrations of CuS0 4 ranging between 2,5 - 0,3 mg/I for aquatic
invertebrate and 1,0 - 0,1 mg/I for fishes have a toxiclethal action without Gammaridae.
- The most sensibils animals tested for CuSO, was in order : Daphnia magna,
Carassius auratus gibelio and Cyprinus carpio·, Dreissena polymorpha, Tubifex sp.,
Chironomidae (!arval stage), Trichoplerae (larva! stage).
- The median lethal time varies inversely proporlional to toxic concentrations. At highes concentrations of CuS0 4, median lethal lime has less values.
- Temperature influences the relation between median lethal time and concentration of toxic. At higher temperature, median lethal time decreases for oll the
concentrations of CuS0 4 studied.

DAS VERHAL TEN EINIGER WIRBELLOSSEN UND FISCHE BEI BEKAMPFUNG
DER VEGETA TION DER SEEN
Zusammenfassung
Die im Jahre 1971 begonnenen Versuche zur Feststellung des Verhallens von
Wirbellosen und Fischen bei Bekămpfung der Vegetation der Seen wurden in erster
laboratoriumsphase mit Kupfersulfat in verschiedenen Konzentrationen unternommen.
Die Versuche wurden mit Konzentrationen von 2,5 mg/L, 1,0 mg/L, 0,7 mgfL,
0,5 mg/L, 0,3 mgjL S0 4Cu mit folgenden Wirbellosen ausgefiihrt : Clado9ercn (Daphnia magna), Oligochaetan (Tubifex sp.), Weichtieren (Dreissena polymorphil), Gamariden, Trichopteren (Larven); Chironomiden (Larven).
Mit Fischen wurde mit Konbentrationen von 0,1 mg/L, 0,3 mgjL, 0,5 mg/L,
(),7 mg/L S0 4 Cu and zwar mit folgendcn Arten experimentiert : Cyprinus carpio L.,
Carnssius iluratus gibelio.
Aus unseren Beobachtungen ging folgendes hervor:
-- .\!le verwendeten Konzentrationen, zwischen 0,3 - 2,5 mg/L S0 4 Cu fiir
\Virbellose unei zwischen 0,1 - 1,0 mg/L S0 4Cu fiir Fische, sind totlich giftig fiir
·die bC'handclten Organismen, ausgcnommcn Gamariden.
- Die empfindlicrsten untersuchten Organismen, die verschiedenen KonzentrationPn cler Kupfersulpfat - Losung ausgesetzt wurden, sind der Reihenfolge nach :
Daphnia magna, Carassius auratus gibelio und Cyprinns corpio, Dreissena polymorpha,
Tubifex sp., Chironomidenlarven, Trichopterenlarven.
- Die mittlere tOtliche Zeit ist verkehrt proportionell zur Konzentration des
Ci!tes. Bei grosserer Kupfersulphatkonzentration ist die tOtliche Zeit ki.irzcr.
-Die Temperatur beeinflusst das Verhăltnis zwischen der mittleren tiitlichen
Zeit und der Konzentration des Giftes. Bei hoherer Temperatur fălit die mittlere
lotlichc Zl'it fi.ir jede Kupfersulphatkonzentration in bezeichnender Weise.

INTOXICARI CU FLUOR ALE PLANTELOR ŞI ANIMALELOR DIN
ZONA UZINELOR DE ALUMINIU ŞI lNGRAŞAMINTE FOSFATICE
dr. AL. IONESCU, ELIZA LEONTE
Prezenţa

fluorului în atmosferă sub formă gazoasă (acid fluorhidric,

tetrafluorură şi hexafluorură de siliciu) sau sub formă de pulberi (fluorură de sodiu fluorură de aluminiu si fluorură dublă de aluminiu si
sodiu), este s~mnalată cel mai adesea' în jurul fabridlor de alumlni~,
dar, de asemenea, şi în zonele fabricilor de sticlărie, C'~Tamică sau îngrăşăminte fosfatice. l\Iulte sorturi de cărbune folosite la încălzirea casnică sau industrială conţin cantităţi însl'mnate ele fluor care oscilea:;.ă
între 80-300 ppm şi care, în procesul de combustie sînt evacuate în
atmosferă.

Fluorul şi combinaţiile sale nu sînt componente normale ale acrului (în ciuda faptului că clementul F este destul de răspîndit în scoarţa
pămîntului) ; mai mult încă, el s-a dovedit a fi o noxă periculoasă pentru
întreaga lume vie'.
Valorile limită ale concentraţiilor de fluor care determină intoxicacaţiile plantelor şi animalelor sînt destul de greu de stabilit din cauza
variabilităţii foarte mari a rezistenţei diferitelor specii precum şi din
cauza instabilelor condiţii de mediu care pot amplifica sau diminua acţiunea poluanţilor.

Cei mai mulţi dintre cercetători (5, 7, 8, 16, 27, 35) înclină să creadă
0,01 ppm F este pragul de la care necrozele apar indubitabil în lumea
vegetală dar experimentări cu plante foarte sensibile, ca de pildă, gladiolele, au arătat că şi dozie de 100 de ori mai reduse er1au oapabile, oa, în
timp, să provoace daune evidente.
ln 1955, în U.R.S.S., a fost propusă ca normă limită admisibilă,
valoarea de 0,01 mg/mc aer, în cazul unei expuneri permanente şi 0,03
mg F/mc are pentru expuneri de scurtă durată. In 1967, statul Pennsylvania (S.U.A.) recomanda să nu se depăşească zilnic valoarea de 0,005
mg F/mc aer, cunoscînd că emisii de 0,004 mg F/mc provoooseră deja
unele pagube recoltelor de cereale.
că
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Lucrările cercetătorilor elveţienă (9) au pus în evidenţă efectul deosebit al fluorului asupra diverselor auxine, îndeosebi asupra acidului
beta-indolilacetic. Acesta favorizează pătrunderea fluorului în organele
yegetale, proporţional cu concentraţia lui în momentul respectiv. Este
probabil că hormonii de creştere exercită o acţiune de coordonare asupra absarbţiei fluorului, care, la rîndul Lui, exercită o acţil\JJ!1e depresivă
asupra clorofilei „a 14 şi de aceea după cercetătorii menţionaţi mai sus,
plantele care se dezvoltă într-un mediu impurificat cu fluor prezintă
fenomene de cloroză.
Alţi autori (1,16) menţionează modificări la nivelul enzimelor, a
aminoacizilor liberi şi a proteinelor; s-a constatat, printre altele, inhibarea activităţii enolazei, colinesterazei precum şi o diminuare simţitoare
a polizaharidelor.
Compuşii cu fluor au tendinţa de a se acumula în plante în funcţie
de diferiti factori. Intr-o atmosferă cu concentratie constantă de fluor,
acumular~a este în funcţie de timpul de expuner~ ; frunzele de viţă de
vie, caişii, merii, pentru a nu cita <lecit puţine exemple, se îmbogăţesc
în fluor progresiv, cu trecerea timpului.
ln Elveţia şi Norvegia efectele vizibile provocate de fluor la plantL'
au fost semncilate la o distanţă de 23-32 km de sursa de impurificare.
Cercetări experimentale au arătat că starea de nutriţie în care se
găseşte planta în momentul atacului de noxe este de mare importanţă în
procesul de rezistenţă la impurificarea cu fluor ; astfel, o deficienţă în
azot măreşte în mod evident sensibilitatea plantelor.
ln R.F.G. (10,11) s-au semnalat apariţii de leziuni necrotice la p:I'Un,
porţi'lmi sclerozate la cireşi, însoţite de pierderea gustului carracterist:ic.
ln Franţ.a (7, 8), în jurul unei fabrici de aluminiJu au fost semnalate fenomene asemănătoare. Scoarţa copacilor reţine cantităţi mari de
fluor care ating 1.000 ppm la porţiunile expuse la emisiile directe ; este
suficient ca o cantitate de 1/50-1/30 din această valoare să treacă din
scoarţă în lemn, pentru ca acţiunea nocivă a fluorului să se manifeste.
ln organismul animal fluorul pătrunde prin aer, apă şi prin alimente. Aportul normal de fluor adus de alimente este de 0,2-0,5 mg/zi
.şi poate fi suplimentat de fluorul conţinut în apa potabilă.
Mc Clure (1944-1945) a analizat cantitatea de fluor ingerată cu
hrana ş.i apa de către indivizi din diferite ţări ale globului şi a constatat că valoarea lui variază între 0,34 şi 3,13 mg/zi. In 1964 Jenkins
(18, 19) a comunicat pentru Anglia un aport zilnic normal de fluor de
0,6 mg la copii, 1,6 mg la femei şi bărbaţi.
Cînd fluorul ingerat zilnic se integrează în limitele de 0,5-1,5 mg,
cantitatea de fluor din ţesuturi nu depăşeşte valoarea normală (Machle
şi colab. 1942) (26). După Mc Clure şi Kinger (25) nu se produc depuneri
nici la o valoare a ingestiei zilnice de fluor de 4-5 mg. Dacă ingestia
dep~eşte 5 ppm F/zi, începe retenţia fluorului în organism. La o suplimenta.re a raţiei la 6 mg fluorură pe zi, depunerea de fluor este apreciabilă şi eliminarea lui dÎII1 ţ.esUJtiuri durează ani de z~le (Largent 1960)
(22).
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Largent (22) a demonstrat că excreţia este mai mică decît ingestia,
la o ingestie de fluor care depăşeşte 5 ppmlzi, pînă cîrnd ţesuturile, cel
osos în s~cial, sînt saturate cu fluor.
Concentratiile de fluor care depăşesc dozele fiziologice sînt toxice.
Valoarea conce~triatiei critice a fluorului MATC (maximum acceptabile
toxicant concerntratlon) este foarte disputată deoarece concentraţiile toxice inferioare sînt apropiate de limita superioară a concentraţiilor fiziologice. Cu toate acestea, cel mai adesea este acceptată clasificaTea dată
în 1966 de Harold Hodge (17), care evidenţia efectele fluorului asupra
organi~mului ani.r.rnl .::stfel :
1/5 milioane - inhibă activitatea enzimatică ;
1 ppm (în apă) - reduce caria dentară;
2 ppm - pătează smalţul în primii 8 ani de viaţă;
10 ppm (în apă) - incidenţă de i:i.rterioscleroză 10 %
20-80 mg/zi - fluoroză paralizantă;
50 ppm (în apă) - modificări morfofuncţionale la nivelul tiroidei. ;
100 ppm (în apă) - întirzieri în creştere ;
125 ppm (in apă) - modificări la nivelul tubilor renali ;
2,5 - 5 g - doză letală.
Asemenea modificări au fost reproduse şi pe cale artificială. I .a
şoboilanii albi cărora li s-a administrat f1uOII' în cantităţi de 0,02-2.0
mg/kg (Ardelean) (2), s-a constatat o hipertrofiere a glandei tiroide iar
cercetările lui Jenkins şi Edgar (8) au arătat existenţa unui efect depresiv al fluorului asupra metabolismului energetic global al organismului
animal.
Este evident în felul acesta, că cercetările de fiziologie vegetală
şi animală au un larg cîmp de investigaţie în zonele poluate cu fluor,
pentru a stabili valorile pagubelor provocate de noxe prin intermediul
reacţiei organismelor şi, mai ales, pentru a găsi căile de sporire a re-zistenţei plantelor şi animalelor confruntate cu prezenţa unor cantităţi mari
de fluor în atmosferă şi in hrană.
I. Elemente din starea

generală

a vegetaţiei în jurul unor surse de
polware cu F

Leziunile produse de fluor la plante prezintă o mare variabilitate
de la o specie la alta dar, în linii generale, toate acestea pot fi cuprinse
în două mari grU!pe, diupă tipul de ne!1Vaţiune al frunzei.
La monocotiledonate - tipul gladiolei, al gramineelor şi al stînjenelulrui (fig. 1) - care au [run.z,e cu nervaiţiune parclelă, leziunile se
instalează apical şi sînrt net delimitate de ţesutul normal. Prezenţa unor
insule de tesut necrozat in tesutul vi.abil niu se observă dedt la concentraţii fo~e mari de fluor.·
La dicotiledonate - leziunile provocate de compmşii fluorului sînt
localiZJate la marginea limbului sub forma unui ţesut galben care apoi
necrozează căpătînd culoare brunie. Mai tîrziu, după o acumula.re mai
·mare de fluor (peste 20--40 ppm) se dezvoltă o linie de demarcaţie
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\r<;uri apirnle la Iri s gNmanica.

brună sau \·ioll't-roşcată, între ţesutul sănătos şi cel necrozat. Cu timpul
suprafaţa uscată se desprinde, partea vie apărind ca o frun ză sănătoasă,
nc.ltacată, dar cu o suprafa ţă ceva mai redu să ~ i bizar dantelată. La
pomii fru c ifcri. mai ales, căde rea frun zelor - în cazul im p urifi cării
cu fluor - este d stul de rapi dă. E. Bo\· ay a obs rvat numer oase leziuni

pe fuctel wrni ca is în jurul unei uzine de aluminiJu, fenomen semniaJat
pentru fructele d păr şi de cercetătorii am ericani Griffin şi Bayles.
Un exem plu elocvent constatat la noi în ţară (16, 17) îl oferă frunzele de trandafir (Rosa centifolia) plantat în spaţiile ,-erz i pcriuzinale
ale unei fabrici d e aluminiu . Dozele mici de fluor le provoacă a pariţia
un or pete de ţesut necrotic d culoar măsl inic-oliv spre caf niu care
sî nt separate d ţ e sutul normal. d un ţesut d demarcaţie violet ; uneori
aceste leziu ni cu prind 1/6 din su prafa .a totală a limbului. Cînd o mare
can titate de fluor (peste 50 ppm) s-a acumulat în frunz , acestea se
desprind aproap e în totalitate de pc tulpi ni , ramuri le rămînînd defoliate .
L:i J uqlans regia (fig. 2) arsuril r.î arginal au culori violet-negre
)i afectează profund întreaga funcţionalitate a plantei.
La Rum ex crisp us frun zele prezintă o bandă continuă de ţesut nec·!·ozat de culoare brun-caf nie, care cu prinde vîrful, marginile lim bului
,:-_ \ ' Înu la limita cu ţesutul s<lnătos din centrul limbului un ţe sut de searare brun-\·iolet închis. Ţe sutul lezat este subţire, uscat ş i fr iabil în
c.:ompara ţic cu cel sănăt cs.
Buddleia davidii - cu frunze m oi şi nervuri puternice pr o nunţate
arc suprafeţe ne crozate cu contur ner egulat cc înainteaz ă către ung hiul
ultimelor ramifi ca ţii a le nervurilor. La Aesculus hypocastanum f runzele
sînt atacate l a marginea foliolelor sau în lungul peţiolului. Necr ozele
sînt foarte n eregu lstc ca mărime şi contur ş i cu timpul ţe sutul lezat
se destram ă.
Cl
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ccroze pc frun ze d e Iuglan s re gia

La frunzele de Poligonum aviculare, sînt necrozate îin întregime saiu
numai p e jum ă tait.e.a s up er i oară, căpă tînd o culoare brună d eschisă . l n
a c e.astă for m ă frunzele rămîn mai d ep arte p e ramuri în că mult timp.
Brassica oleraceea var. capitata prezintă unele frun ze cu culoarea
ro~ i e tică -rug ini e, car e se ne c ro ze az ă şi se rup.
La Bux11s sempervirens frunzele atacate capătă o culoare bru n
d e s ch i să şi p ersistă p e ramuri p înă se 'USUJcă definitiv ş i oad.
La Salix piniinalis şi Salix m atsudana f. tortuosa frunzele sînt necrozate la vîrf ş i margine . Marginile limbului atacat se răsucesc spre
partea inf e rioară de-a lungul axei sale l ongitudinale ; coroa nele s înt
deform ate adesea (fig.3)

34:1

Fig , 3., De f o rm ă ri ale coroanei la Salix piminalis

şi

pom i usc a\i.

Populus nigra p rezintă pe frunze leziuni brun închise care se întind de la vîrf către bază . Defo lierea este num eroasă şi evidentă (fig. 4).
La Pyrus pyraster intîlnit la 800 m de fabrică se observă că frunzele din exteriorul cor oanei, adi că cele mai expuse influenţei noxelor
emise continuu, prezintă vîrful ş.i marginile frunzel or cu ţes ut necrozat
bruniu, cu un ţesut îngust de separare, de culoare bruniu-roşcat.
La Cirsium arvense se remarcă leziuni numai l1a f ~le b ătrine
d e la baza tulpinii oare atestă o acumulare mai mare decît la :firun.zele

Fi g. 4. Defoli ere la Populus nigra .
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tinere. Leziunile sînt situate la vîrf sau la marginile limbului, sub forma
unor pete necrotice brune-c1fenii, delimitate brusc de ţesutul sănătos,
uneori cu o bandă îngustă de ţesut de demarcaţie bruniu-roşcat închis.
Lepidiwni draba - unia din cele mai răspîndite plante ruderalt.' di11
jurul fabricii, se dezvoltă destul de bine în această zonă, fără a fi aparent sensibilă la acţiunea fluorului din atmosferă. Cu toate acestea s-au
găsit la unii indivizi, în frunzele bătri:ne de la baza tu1pinilor, unde s-a
acumulat mai mult fluor, leziuni sub forma unOir pete cafenii deschis
care îruaintează spre centrul limbului în intervalul dintre nervuri. Ţe sutul necrozat este mult mai subţire decît cel sănătos ş.i nu prezi.nită ţe
sut de separare.
La Vicia sp. foliolele au la vîr:f şi pe margini pete neregulate gălbui
care cuprind aproape 1/2 din limb şi se continuă cu ţesut verde şi apoi
cu o bandă brunie, fără o limită de demaroaţie evidentă. Uneori prezintă
ţesut de separaţie mov-violet, foarte îngust sau verde bruniu închis în
care caz este mai lat.
La Medicago lupulina marginile foliolelor au o culoaTe galben spre
portocaliu care cu timpul se brunifică. Petele acestea înaintează în spaţiul dintre nervuri c:pre centrul limbului.
Robinia hispida are florile mult mai sensibile decit frunzele. Corola se decolorează, iapoi se b!IUrrlifică, se rusucă şi în cele din urmă cade.
La Phylladelphus coronaria sînt atacate deopotrivă petalele şi
părţile reproducătoare ale florii ceea ce conduce la sterilitate.
Coniferele plantate în jurul combinatulJUi - Pinus nigra, Juniperus
sp., prezintă leziuni produse de flucr deosebit ide specifice ÎiTl comparaţie
cu celelalte plante. Se remarcă că cele tinere sînt mai sensibile decît
cele bătrîne şi ele capătă la vîrl o culoare galbenă care trece apoi în
bI"l.lll1iu roşcat, cuprinzind toată fruruz.a.
Cînd are loc acumularea marirnă de fluor în frunze, acestea cad. La Juniperus sp. pla:ntait iin faţa
fabridi se remarcă o defoliere puternică a ramurilor exterioare şi mai
ales a celor exipuse pe direcţia domLnantă a C'U.renţilor de aer ce antrenează şi noxele inidustr1a1e emise.
Descrierile acestea de simptomatologie pot fi şi mai elocvente atunci
cînd ele sînt completate de cîteva date de biometrie şi, pa.:rialel, de de'terminări ale fluorului în aer şi in plantă (tabelul 1).
Se observă o scădere a greutăţii foliare, a producţiei şi înălţimii
plantelor poluate cu fluor ceea ce poate ilustra cifric manifestările exterioaire ale in;t-ri:xicăril.
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Fig. 5. Valoarea transpira\ iei la cî teva pl ante în comparatia zona m ar lorfzo na pol u ată (c orec tat ă după num ilrul de stomate functional e).
Cerce tările noastre s-au adres at a l ături de simptomatolorrie, r egimului de a pă al plantelor. In acest context, analiza transpiraţiei ale că
rei rezultate sînt cuprinse în figura 5 arată că, în general, plan t ele ierboase î ş i micşorează mai mult proces ul d e e apo - transpiraţi e decit plan-
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tele lemnoase. Această diminuare a procesuluj de eva.po--itrianspiraţie se
datoreşte unor diverse cauze, în primul rînd blocării absorbţiei apei,
urmată de uscarea şi vestejirea parţială a limbului, dar, de asemenea şi
der<..'glării funcţionării osteolelor sau micşorării numărului total al stomatelor.
In cadrul regimului de apă s-a cercetat şi proporţia în care se
găseşk apa totală şi fracţiunile ei precum şi raportul dintre apa liberă şi apa legată. Pentru determinări au fost folosite metode clasice,
gravimArice şi refraclometrice iar datele au fost prezentate în comparaţie PL'rmanentă : zona martor - zona poluată.
Tabelul 2

Cantitatea de apă totală şi raportul apă liberă/ apă legată
(în comparaţie : zona martor - zona poluată)
J\pă lolală

Specia

1 Secale cereale
2 Trilicum vulgare
3 Zea mays
4. Helianthus annuus
5 Brassica oleracea
6 Bromus inermis
7. Alisma plantago
8 Dactylis glomerald
9 Viola tricolor
10 Buddleia davidii
11 J\esculus hypocastanum
12 Salix matsudana for. torluosa
13 Robinia hispida
14 Populus tremula

din val·
pl11ntelor din
zona martor

R<1port

79

77
95
95
96
86

H3
83
85
fl9
9'1
-~

~10

100
8fl

apă liberă/
apă leqată

( n~

zona
noi nată

zona
martor

1,90
1,90
2,32
2,15
2,7D
2,05
2,72
2,0
2,10
1.90
2,30
1.82
2,10
2,00

2 05
1,92
2,lll
2,(lG

2,82
1,97
2,60
2,05
2,03
1,88
2,18
1.90
2,20
1,97

Analiza acPstui tabel arată ca, m aproape toate cazurile, cantitatea dl' apă totală sc2de semnificativ (din punct de vedere statistic) în
zona impurificată. Determinările efectuate în plină perioadă de vegetaţie (iunie-iulie) nu au pus în evidenţă schimbări notabile în raportul
apă liberă/ apă legată. Lucrul acesta lasă să se întrevadă o încercare de
adaptare, în mare măsură reuşită, a plantelor la aceste noi condiţii de
viaţă şi în prezenţa unei umidităţi generale mai reduse. Aceasta se face
însă, în mod evident, prin micşorarea întregului proces metabolic al
plantelor cu repercusiuni vădite asupra productivităţii ~or.
Manifestări

ale fluorozei la ani1n1l:?lc din zona poluatei.

Schema elaborată de Harold Hodge (1966) a nivelelor de manifestare a intoxicaţiei în funcţie de concentraţia toxicului, este arbitrară,
deoarece nu s-a putut delimita strict concentratia critică a fluorului de
concentraţiile fiziologice şi este destul de artifi~ial să legăm o anumită
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concentratie de fluor de o anumită formă de intoxicatie. De cele mai
multe ori: fluorul are un efect paradoxal, independent· de concentraţie,
datorat în mare parte cumulării in timp a cantităţilor de fluor depuse
în organism şi implicit a efectelor lor toxice. Fixat de preferinţă la nivelul ţesutului osos, fluorul nu ocoleşte nici celelalte ţesuturi şi de aceea, manifestările predominante ale intoxicaţiei se produc pe un fond
general de dc-zed1ilibru al organismului.
Vom încerca, în lucrarea de faţă, pe baza studiilor intrepnnse de
noi în zonele poluate cu fluor (Uzina de alumină Slatina, Fabrica de
superfosfaţi Năvodari), să prezentăm cîteYa manifestări caracteristice ale
intoxicaţiei cu fluor la animale şi să stabilim, pornind de la schema lui
Hodge, nivelul concentraţiei de fluor la care sînt supuse acestea.
Intoxicaţiile acute cu fluor survin accidental la animalele din zonde poluate atunci cînd acestea consumă cantităţi de fluor mai mari de
150 mg/kg/zi. Nu am depistat nici un caz de intoxicaţie acută la mamifere, iar cea mai mare frecvenţă găsită la păsări a fost de 5-10 % i.n
primăYara anului 1971. Găinile intoxicate prezentau tulburări digestive
şi mureau la 3-5 zile după apariţia primt.·lor simptome, in convulsii.
Intoxicaţiile cronice sînt foarte frecvente, îmbrăcînd diverse f rmneîn funcţie de concentraţia fluorului. In general, intoxicaţiile cronict_· cu
fluor - fluoroze - apar atunci cînd concentraţia d:_• toxic ingerat} ar,_·
valori cuprinse între 15-150 mg/kg greut. corporală/zi.
Cea mai obişnuită formă de fluoroză, care afectează animale:· din
zona poluată este cea dentarii. i\m depistat cazuri de fluoroză dentară la
ovinele, bovinele, cabalinele care erau crescute sau aduse la păscut in
vecinătatea surselor de poluare. După Hodge, fluoroza dentară apare cind
concentraţia fluorului în apă şi alimente
(vegetaţie) are
valori de
1,7-2,5 ppm. Deşi este localizată la nivelul coletului dentar şi se caracterizează prin pătarea smalţului, poate avea uneori evoluţii grave, dis-trugerea smalţului ducînd la corodarea coroanei dentare şi pierderea dinţilor ; consecinţa directă este subalimentarea şi implicit stagnarea sau intîrzierC'a creşterii. Dacă boala se instalează la animalele tinere, consecin-ţele ei sînt deosebit de grave.
h zona poluată cu flu('r poo~ apărea şi o formă avansată de fluoroză fluoroza osoasă care se manifestă iniţial prin osteoscleroză simptom,atică şi degenerează după o expunere de lungă durată la concentraţii de
fluor de 20-30 mg/kg greut. corporală/zi în spondiloză anchilozantă.
Animalele îşi pierd controlul membrelor şi mobilitatea articulaţiilnr.
Am întâl.in1t 'l1II1 siingm oaz de acest gen la Slatina, la oaibaline.
Cercetăirile noastre au arătat că datorită instalaţiilor de captare
a fluorului, pericohl intoxicaţiilor acute este destul de mic la animalele din zonele poluate. Insă intoxicaţiile cronice - fluorozele dentare în sprcii:il, au o frecvenţă îngrijorătoare. Efectul toxic al fluorului nu depinde numai de concentraţia acestuia ci şi de starea fiziologică a animalului afectat de fluor şi de etapa de dezvoltare in care sur-vine intoxicarea.
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La tineret, intoxicaţiiile sînt mai frecvente şi mai periculoase decît la adulti.
Cele ~ai mu.1te cazuri de fluoroză le-am depistat primăvara, cînd
anjmalele erau slăJbi:te după perioada de iarnă. Vara, gravitatea fl.uoroz;eJotr s~a atenuat şi fr.eovenţa Lor a scăzut .
Modificările la nivelul sîngelui circulant în intoxicaţiile cu fluor

Stairea fiziologică proastă a aniim0!lelor di.n zona poluată ou filuor
!lle.-.a determinat să oericetăm dacă fluorul, în concentraţiile care geneTle ază fluoroze are sau nu efecte toxke asupra sîngelw.
In literatuTă nu am găsit diate r eferitoare l•a aspectul tabloului
anguin în intoxicaţiile cu fluor. Există însă unele afirmaţii că valorile
f1uioT1Ulllli diJn. sînge sînrt:, indi~f'eirent de graviltatea inrtJoxicaţiei, oon.smirute şi
scăzute 0,5-0,9 mg/100 ml, deci netoxice pentru elementele sanguine
şi că în elementele figiuraite se găseşte numai 1/ 4 din fluorul circulant
(Carl on, 1960).
D ete rminările efectuate de noi au arătat că la iarumalele cu simptome de fluoroză, hemogl•o bina are valorii. mici - 37,9 % Sahli (5,99 %).
P ie frortÎIU.lrile e:xieaurtate din sîngele ammiale1or bexlJnave, hemaitiile prez ntau marginile crenelate şi vacuole puternice de hemo1iză (fig. 7, 8),
c.sp ct caracteristic intoxicaţiilor .
Pentru a ne convinge că fluorul este cel care induce modifiicările
.el.e mentelor figurate roşii la animalele ou fluoroz ă am iniţiat o serie
de ex peri enţe de labOT1ator, în care am urmărit evoluţia carutităţii de
J1 ern0g lobină şi aspectului hematiilor l-a animalele intoxicaite cu fluor.
Ex peTi enţele s-au efectuat pe 20 de şobolani albi, cu greutate medi de 300 g care au fost împărţiţi în trei loturi, fiecare alcătuit dfo
p aJt:ru exemplare. Două loturi erau loturile de experienţă iar al treilea,
lotul martor. Intoxicările cu fiecare din cele două doze d e fluor s-au
e'fec~.u at

în

do1Uiă repebiţii.

Fluorul s-a admirnistrat sub
în care se muia pîinea.

formă

de

soluţie

de

filuorură

de

de sodiu

vacă

din

Fig. 7. Aspect normal al unui fragment de frotiu de sînge de vacă.
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Fig. 9. Fragment de frotiu din sî nge
de şo b o lan alb neintoxicat cu fluor.

Fig. 10. Fragment de fro tiu din sî nge de şobo lan alb, in tox ica t cu doze
toxice cro nic e de flu or.

P r im ul lot a primit 111 hrană 3,9 m g F /z i, echivalent cu 13 mg
F/kg/zi sau 27,6 mg
aF/kg/zi, iar cel d al d oilea 19,5 mg F /z i (=
65 mg F /kg/zi = 143,3 mg aF/ kg/zi) .
Concentratiile de flu o rură administrate au fost astfel alese incit
să se apropie de limitele domeniului de concentraţie care generează
fluororzele (15 - 150 mg NaF/kgfzi).
Rezultatele experimentale privind evoluţia cantităţii de h emog lobină în perioada d e intoxicare sînt exprimate grafic în fig. 6 iar aspectul hematiilor din sîngele animalelor martor şi intoxicate, în fig. 9, 10.
Cantitatea de hemoglo bină (fig. 6) scade proporţional cu zilele de
intoxicare pînă în ziua a 4-a la şo bolanii intoxicaţi cu 65 m g F /kg/ i şi
a 8-a la cei intoxicaţi cu 13 mg F /kg/zi cînd, pentru ambele concent raţi i
atinge un platou (64 % Sahli = 10,25 g %).
Eritrocitele normal e la şo bolanii albi (fig. 9) au o formă rotu ndă,
cu zona marginală relati v continuă.
După trei zile de intoxicare cu 65 mg F /kg/zi şi cinci zile intoxicare
cu 13 mg F /kg/zi pe frotiuri apar h ematii cu marginile crenelate. Fr~c350

% SaM

''

'''

I

ţ-+-------~--

J .9mg
-- -----19 ..5 mg

Fig. 6.

V a riaţi a c antit ă \ i i de hemoglobină
a u primit în hran ă 3,9 mg F/zi şi
\

în perioada de intoxi care la
19,5 mg F /zi.

şobolanii

care

venţa

lor creşte şi crenelările se accentu eiază parail.el ou scăderea cantid e hemoglobină în sînge. ln ziua a 8-a loturile intoxicaite cu 65 m g
F/kg/zi şi a 11-ia la cele intoxicaite cu 13 mg/kg/zi h ematiile au marginile pute rnic crenelate, căpătînd un aspeot de bu zdug ane (fig. 10).
Reies e clar din fotografiile prezentate faptul că hematiile în intoxicările cu fluor îşi pierd aspectul normal, sufe rind modificări caiiad ristice similare la şob o Lanii intoxicaţi în laborato r ş i la animalele din
zona p oluată .
De şi este dificil să interpretăm, în stadiul actual al cercetării noastre na~a acestor modificări, fluorul este cu certitudin factorul es enţial
în denaturarea aspectului normal al hemat iilor.
DISCUŢII în l egătură cu relaţia p oluiare~natură
Crearea muJ.tiiple1oT industrii care ad uc cu el e Î.rrlij)urif~oarea a tm osferei cu fLuo.r (în priniciJpal uz inele de aluminiu) rid k ă niumeToase probl eme în l eg ătură cu pr otecţia m ediului.
Efeotele nocive evidente pe care d oze aparenit fo arte mid, d or dinul zecimilor de părţi per milion) de flu or le provoacă plantelor şi animalelor, stării lor generale, exteriorizate - în pnimul rînd prin
simptomatologie şi comportament dar şi unor procese fiziologi1ce, analizate în prezenta lucrare sînt deosebit de g rave ş i păgub esc în mare m ă 
sură florra şi fauna.
Este de aceea necesar ca în toate zonele industri1ale cerc e tă ril e biologioe s ă determiine speciile de plante şi animale :riezistente la noxele e mise în atmosferă ; asemenea ceric e tări pot crea zone verzi de protec ţi e , de
mare eficienţă ş i p ort recomanda metode şi procedee pentru dimin uarea
pierderile[' suferite de matură.
In felul acesta era industrială via continua s ă se dezvolte făir ă a
p ericlita p rosp eritatea şi oom orile naturii (şi 111e gîndim, evident, ş i la
bogăţiil e din Delta Dunării), iar natura, la rînrdJul ei, p ăstrată me r eu
proaspătă, va înlesni industrializarea şi buna s·t are a omenirii.

tăţii
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FLUOR INTOXICATIONS AT PLANTS AND ANil\'LALS IN THE
AREA OF ALUMINIUM AND PHOSPHORIC FERTILIZER WORKS
The undertaken investigations show that fluor impurification of the atmosphere
bring about various disturbances in vegetation and fauna of the affectl'd rl'gions.
The paper presents elements of the leaves and flora simptomatology and general condition of the plants in proximity of lhe noxious source.
The analyses of several physiological processes (transpirntion, stomate opening), total water content and the rate free-bound water, as well as biometrica! data,
all in corelation with level of air pollution, make in evide11ce severul mecanisms and
degrees of the flour intoxications.
At animals, general fluorosis simptomalology ar.d the most frequent types of
fluorosis in the fluor polluted area are presented.
Depression of blood hemoglobin content and modification of the morphological
aspect of red cells, în experimental intoxications with fluor are also evidenced.
The discussion on pollulion-nature relationschip point-out the strong necesity
ol environement protcction.

CHEFALUL -

OBIECT DE PISCICULTURĂ lN APELE SALMASTRE
dr. VASILE LEONTE

Chefalul, ocupă un loc principal între speciile folosite în piscicultura bazinelor salmastre.
Datorită marii lui valori eoonomke, chefalul a făcut obiectul a
nenumărate studii orientate atît spre probleme de sistematică, migraţie, reproducere, creştere cît şi spre probleme tehnica pescuitului şi industrializare.
In literatura noastră de specialitate, există date preţioase privind
biologia aieesbuJi gen în ~ucrări~e '.Lui Antipa (1) BOO'OOa (3) Cărăuşu (6)
Buşniţă (4) Leonte (11-12).
Lucrarea de faţă îşi propune analizarea rezultatelor cercetărilor
efectuate pe plan mondial asupra biologiei şi tehnicii de creştere a chefalului în policultură cu specii marine sau dulcicole.
Ea, vine să completeze unele date referitoare la biologia chefalului
care migrează în regiunea litorală a Mării Negre şi în complexul lagunar
Razelm-Sinoe, indLcînd totodată modalităţile şi importanţa introducerii
acestei specii ca obiect de cultură in pisckultu:ria apelor salmastre din
ţara noastră.

Cîteva date privind biologia chefalului

Familia Mrugiilidiae este reprezentată la noi de un singur gen Mugil
(Aroedi) Linnaeus cu 4 specii: Mugil cephalus L - chefal, laban, Mugil'
auirat11.1s Risso - Checfial, si.nJghiil, lVLuigill saliens Risso - ostreinos şi Mugil
ramadia - platarinllll (Băinăresscu, 1964). Deoel["ece platararn.lli este o specie·
foarte rară în Marea Neagră, biologia lui este mai puţin ounosoută.
Familia Mugilidae are centrul genetic situat probabil lin mările·
tropkale. Reprezenrtanţii ei au însă o arie de răspîndire foarte largă ;
toate mările şi oceanele cuprinse între paralele 42° nord şi Sllld, fiind în
marea lor majoritate stenotermi de apă caldă şi eurihalin.

Domeniul termic de adaptare a speciilor de MugiUdae variază în
limite înguste 16-25°C. Chefalii din Marea Neagră au însă o limită termică letală inferioară foarte redusă în comparaţie cu cea caracteristică
famlliei -4°C (Vinogradov, 18). Cel mai rezistent la temperaturile scă
zute din iarnă este singhilul, care de altfel preferă pentru hrăniire zonele
mai puţin calde din sudul mării, zone cu minimum termic de 6-7°C.
Deşi eurihalini în totalitate, Mugi! auratus şi Mugil saliens preferă
biotopuri cu salinităţi mai mari în timp ce l\iugil cephalus are o mare
capacitate adaptativă la medii cu sa.linitate redusă. Dacă acomodarea se
JaC'e treptat puietul de chefal se poate hrăni ~i dezvolta normal şi la
salinităţi de 0,5 gNaCl/l (14).
In 1\1.area Neagră există trei regiuni de aglomerarea chefalului
(11-12) ; o regillllle estică în dreptul Caucaz,ului, una nordică în dreptul Crimeii şi o regiune vestică de-a 1ung;ul coastei româneşti şi bulgare.
Chefalul care se aglomerează în dreptul litoralului românesc, iernE.'2:-:ă în sud vestul l\lării Negre, şi efectuează în fiecare primăvară migraţii de hrănire de-a lungul litoralului bulgar şi românesc, aj'l.IJI1gînd pînă
în apele U.R.S.S.-ului.
Deşi reproducerea chefalului are loc în largul mării, el este atr2s
pentru hrană de zona litorală bogată în elemente de floră şi faună microscopică.

După

Buşniţă (4) migraţia de hrănire
mi~raţia de reproducere. Studiile
însă că migraţiile pentru hrană sint mult mai

a chefalului se confundă
efectu.ate de noi au arătat
complicate şi au un caracter neregulat, specific. In apele din dreptul litoralului românesc, migraţiile încep în luna mai şi se continuă pînă în septembrie, cuprinzind toate
grupele de virstă de la puiet pînă la exemplarele mature (4,5 ani). Fac·torul de mediu dete:mriJnianit in migm-aţie este temperartura, saliniftartea jucind un rol neesenţial in biologia acestor peşti eurihalini.
Migraţia de primăvară a chefalruiliu:i (12) începe aproz.pe în aceea5i
perioadă de-a LlllI1gUl tuturor ţărmurilor Mării Negre. La coasita românească, chefalul apare la începutul lunii mai. Cercetările mai vechi, ale
lui Antipa situau inceputul migraţiei la mijlocul lunii aprilie. Primul,
apare puietul, urmat la mijlocul Lunii mai, de \·îrstele mai mari. La mijlocul lunii iunie, găsim cantităţi rn:Gsive de chefali (puiet şi aduJţi), ÎlI1 oot
lungul litoralului, de unde pătrund prin gurile Periboina şi Portiţa in
Razelm.
In Razelm, chefalii se hrănesc preferenţial în zona litorală, caracterizată printr-un procent mare de nămol organic în amestec cu nămol
calcaros. In această zonă apa este puţin adîncă, liniştită şi caldă, iar în
Smeica şi coada Golovitei, datorită evaporării intense din vară, salinitatea este mai înaltă.
Temperatu.na optimă de hrănire viariază în dornenil\.lll 20-30° C oeea
ce demonstrt'ază că lunhlie de vară - iunie, iulie, augiust - sînrt; Luni de
hră:nâre intensă ; migraţi:iile peinrtr.u reproducere inoep odată ou soă.derea
temperatruril fiind caraoteristioe peioadei an.igust-septem~ie. După dla1ele
lui Krotov (9) la sfîrşitul lunii iulie, femelele de 0,800 kg au gonadele
uneori cu

în stadiu II de maturare, iar frecvenţa ovarelor mature este foarte mică
chiar la femelele 1,500-2,500 kg.
Vîrstele care pătrund frecvent în lacuri pentru hrăni.re smt 1,1+.
2 şi 2 +. Deoarece indivizii din toate clasele de vîrstă cîrduicsc în
aceleaJ?i biotopuri, elementele care intră în hrana lor sînt aceleaşi.
Chefalul se hrăneşte exclusiv cu detritus, organisme planctonice şi
reprezentanţi ai faunei de fund, avînd aparatele branhial şi ~rotic specializate pentru filtrarea nămolului şi prinderea animalelor benthon.ice.
Ritmul de creştere al chefalilor în complexul Razelm-Sinoe este
superior celor care se hrănesc în mare. datorită marii abundenţe de hrană
şi saliinităţii reduse (12). Mugil ooratus de exemplu, la vîrstla de 3 ani,
are în Marea Neagră o greutate de 90 gr iar în Razelm de 255 g, iar la
vîrsta de 6 ani 280 g în mare şi 1.245 g în Razelm.
In perioada de maturare a gonadelor, chefalul venit pentru hrană
în Razelm, caută să părăsească lagunele, exemplarele care nu reu.)esc
să plece nu se reproduc.
Locurile de reproducere ale diferitelor specii de chefali sînt destul de caracteristice. Mugil auratus Risso (19) se reproduce în zona
vestică a Mării Negre, la o depărtare de ţărm de 20-100 mile. Epoca
de reproducere se sirtuează la jumătatea lunii septembrie cînd apa are
o temperatură medie de 17-19°C şi o salinitate de 16-18 gr. NaCl/l.
Durata reproducerii este de 7-10 zile. In probele de hiponeuston recoltate de Zaiţev în perioada 29 sept.-12 octombrie, în regiunea Ycstică a Mării Negre, puii de singhil aveau lungimea medie de 6-11
mm., cu variaţii între 4,7 şi 18 mm.
Recent s-a evidenţiat şi o altă zonă de reproducere în estul 1\Iării
Negre la o distanţă de ţărm de 75 mile caracterizată printr-o temperatură medie a apei de 22-28°C şi o salinitate de 17-18 gr. NaCl/l.
Puietul de singhil iernează în larg în sud vestul mării, aglomeraţii
masive se în:tîlnesc în dreptul României şi Bulgariei, un procent pă
trunzînd însă prin Bosfor în Marea Marmara. Primăviara, la vîrsta de
7-9 luni, puietul se apropie de ţărm.
Ostreinosul - Mugii saliens Risso se reproduce la o distanţă de
ţărm de 38-90 mtl.e, deasupra adîndmii de 1 300-2050 m la o temperatură a apei de 22,9-24,8°C şi o salinitate de 17-18 g NaCl/l.
Icrele şi larvele s-au colectat între 18 iulie şi 5 august. Larvele trec
în stadiu de pui la o lungime a corpului de 6 mm.
Zona principală de reproducere este situată la sud de paralela
Insulei Şerpilor, observîndu-se însă aglomerări şi în dreptul Constanţei şi Peninsulei Crimeia (la o distanţă de ţărm de 2,5-90 mile) temperatura apei de 20-24,8°C, salinitatea de 15-18 g NaCl/l. Puii de
Ostreinos se apropie de ţfum în iulie-august, perioada şi drumurile
lor de migraţie fiind puternic influenţate de cantitatea de hrană, direcţia vînturiLor şi a curenţilor, temperatura apei. Labanul Mugil
cephalus L, se reproduce în regiunea sudică a Mării Negre la o distanţă de ţărm de 13-108 mile, deasupra iadîncimii de 70-2090 m.
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Temperatura optimă de reproducere este de 23-24°C, iar salinitatea
de 15-18 g NaCl/l. Puii se apropie de litoral în perioada iulie-august.
Dacă se analizează cantităţile de chefali pescuite în sistemul lagunar Razelm-Siinoe în ultimii 40 ani - :reiese evident faptul că producţiile mari se înregistrează la 5-6 ani odată. Această perioadă de
40 ani se poate împărţi în trei etape : 1926-1936; 1936-1941 ; 19411968.
In prima etapă, producţia de chefali creşte de la 42 kg în 1926
la 104.450 kg în 1930 şi 312.091 kg în 1936. In ultima etapă cu producţii record sînt 1951 cu 631.413 kg şi 1952 cu 346.239 kg. Din 1956,
pescuitul chefalului devenind nerentabil s-a renunţat la efectuarea lucrărilor de închidere. Dispariţia chefalului din producţia Razelmului
se datoreşte atît îndulcirii acestuia cit, mai ales, pescuitului intens
aplicat fără cruţare puietului şi a reproducătorilor.
Refacerea rezervelor de chefali din Razelm se impune atît datorită marii valori economice a acestor specii cit şi faptului că prin construirea barajelor pe Dunăre locurile de reproducere ale scrumbiilor
.şi sturionilor sînt ameninţate de distrugere. (5). Mai mult, valorificarea optimă a apelor salmastre este o problemă de primă importanţă
nu numai pentru pisciou1tura ţării noastre ci şi pentru piscicultura
mondi~.

Vom încerca, în continuare să trecem în revistă cele mai importante rezultate obţinute pînă în prezent, pe plan naţional şi mondial
în cultura Mugilidelor.
Lucrări

de

piscicultură

Tările riverane Mării Negre, mai ales URSS, Republica Populară
Bulgaria şi Republica Socialistă România posedă condiţii favorabile
pentru extinderea considerabilă a lucrărilor de creştere a chefalului
în lagune şi în gospodăriile piscicole interioare, în policuil.tură cu alte
specii.
Cercetările au arătat că producţia de chefal a lagunelor este determinată strict de numărul de pui care cresc în aceste incinte. Razelmul de exemplu, ca să se asigUTe o producţie de 300 000-500 OOO kg
de chefal, trebuie să fie populat cu cel puţin 25 milioane pui de chefali anual (5).
In vederea populării pe cale naturală a lagunelor, trebuiesc executate o serie de lucrări ca : mărirea numărului de canale de legă
tură între mare şi lagune, pescuirea puilor în zona litorală a mării şi
introducerea lor în lagune, amenajarea de bazine de iernat încălzite,
pentru păstriarea puilor din toamnă pînă în primăvară la o temperatură de cel puţin 4°C.
La noi în ţară s-au efectuat experienţe de popularea Razehnului
cu chefali în 1956. Nu s-a reuşit pescuirea unei cantităţi suficient de
mari de chefal - 10.000 pui de chefali a fost cantitatea maximă realizată. Pescuirile s-au efectuat în regiunea litorală a Mării Negre (Pe-
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riteasca) cu voloage dese de plasă, cu co'ZJoroc. Puietul a fost transportat cu tărgi tîritoare cu cadru de lemn şi plasă de tifon. Lung. medie a puilor a fost de 3-4 cm iar durata transportului de 3--4 ore.
Mai modernă este metoda lui Morovik (14) care constă în capturarea chefaJillui ou filee de plasă de 2-3 m, ou ochiuri mici, în luna
iulie cind are o lungime medie de 3,8 cm şi greutatea de 1 gr. Transportarea puietului se face cu oxigen, în saci de polietilenă umpluţi
pînă la 1/3 cu un :amestec de 20 hl.rtri apă marină şi 20 litri de aipă dUilce.
la o temperatură a apei de 18-21°C.
Această metodă permite transportarea a 600-2000 pui într-un
sac, pe o distanţă de 450 km şi o durată a transportului de 12 ore.
Transportul s-a efectuat numai noaptea iar trecerea puilor de la salinitatea apei marine la cea a apei dulci din pungi, s-a făcut treptat şi
ou o p:neoauţie deosebită.
S-a încercat în U.R.S.S. şi Bulgaria pescuirea puilor de 1-3 luni
şi introducerea lor pentru iernat în bazine încălzite. Numărul de pui
ou oarrie s-au ef ecrtruiat populările primăvara a fost însă 1nsuficiernt şi rezultateile nesatisfăcătoare.
Toate măsurile de populare pe cale naturală a lagunelor, oricît
de perfecte ar fi, nu reuşesc să asigure în fiecare an densitatea necesară de pui în lagune, datorită marii fluctuaţii a cantităţii de pui care
se aglomerează în regiunea liltoraJ.ă a mării, fluctuaţii care ating maximumul numai la 4-5 ani odată.
Pentru rezolvarea acestui mare impediment, cercetările moderne
sint orientate spre obţinerea puietului de chefali necesari populării lagunelor, prin reprodU1cerea artificială.
Femelele de chefal în greutate de 1500-2500 g. maturează începînd din luna iunie, însă frecvenţa maximă de femele mature se înregistrează în august. Datorită probabil supr:aalimentării din vară, numărul de femele oare cedează icre după injecţie este însă mic iar cantiJtatea de iorie obţÎJrul..lltă este redusă. Traumele datorate manipulării în
timpul transportului, injecţiilor şi mulgerii, prejudiciază starea fiziologică a reproducătorilor care numai cedează icre sau cedează cantităţi mici de icre neviabile.
Pentru asigurarea reproducerii artificiale în bune condiţiuni trebuiesc respectate cîteva principii de bază :
- Pescuitul şi transportul reproducătorilor trebuie să fie efectuat cu prejudiciu minimum a stării lor fiziologice. Vinogradov preconizează transportarea lor în pungi de polietilenă (cite un reproducă
tor la pungă) sau în vivieTe (125 reproducători în vivieră). Dacă temperatura apei este de 20, 7-24 °C, transportU!l poate dura pînă la 7 ore
putîndu-se deci efectua pe distanţă de pînă la 250 km.
- Administrarea extractului hipofizar trebuie să survină în
stadiul IV de maturare a gonadelor.
Această perioadă optimă de injectare se stabileşte prin tatonare.

cută

ln rtimpul

ii.njectărtilor, manipularea reproducătorilor trebuie fă

cu cea mai mare

atenţie

pentru evitarea

tr:aumatizării

lor.
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- După injecţie, pînă la mulgere, reproducătorii trebuiesc păs
traţi in condiţii cit mai bune, de preferat în cania.le ou apă marină sau
în băi de polietilenă, dte un exemplar in fiecare baie.
Vom încerca să analizăm primele rezultate ale reproducerii artificiale experimentate în cîteva ţări, şi tehnicile de llllcru folosite.
ln Israel, s-au obţinut în 1968 primii alevini rzeultaţi dim reiprod ucerea artificială. Reproducătorii au fost injectaţi cu extract hipofizar sau cu L.H. pU!r şi au cedat elemente sexUJale după a tlreia injecţie. !erele fecundate au fost colectate de la suprafaţa apei din bazinele de parcare ale reproducătorilor şi au fost introduse în incubatoare speciale. După 40 ore, la o temperatură a apei de 22-23°C au
apărut prelarvele. Alevinii au supravieţuit numai 4 zile. Reproducerea parţială şi vitalitatea redusă a larvelor s-a atribuit condiţiilor nesatisfăcătoare de parcare a reproducătorilor şi traumelor survenite în
timpul pescuirii şi manipulării lor. Totuşi e::xiperimentările continuă.
ln China experienţele au durat 5 ani din 30 reproducători injectaţi cu extract hipofizar şi Synohorin, 19 au cedat icre şi au eclozat,
nwnai icrele obţinute de la 3 dintre ei. Larvele au fost hrănite cu
Nauplii de crustacei, Rotifere şi Copepode şi au fost menţinuţi o serie
în apă curgătoare şi alta în apă stagnată bine aerată. Numai două exemplare au trăit 30 zile, atingînd lungimea de 1-1,1 cm şi care aveau învelişul solzos complet. ln ultimii ani experimentările au fust
reluate.
După buletinul F.A.O. Nr. 4 din 1971 e:x.-perimentările reproducerii artificiale la chefal au luat o mare amploare atît în zona in.dopacifică cit şi în zona bazinului Mării ~Iediterane şi bazinul Mării
Negre (U.R.S.S.). Rezultate mai bune s-au obţinut în zona indo-pacifică, reuşindu-se să se ere.ască puietul pînă la stadiul de til1leret.
Deşi tehnica reproducerii artificiale la chefali nu este suficient
de bine pusă la punct iar rezultatele obţinute nu permit încă depă
şirea fazei experimentale, cercetările care se efectuează în prezentr
sînt deosebit de interesante şi vor permite probabil, într-un viitor apropiat obţinerea pe această cale a unei cantităţi necesare de pui de
chefal.
O altă problemă de un interes deosebit este introducerea d1efalului în cultura dirijată.
Specii cu valoare economică deosebită chefalii sînt în general
conswnatori de detritus valorificind resursele biogene ale apelor sal.mas'tire fără să coniou.reze la h.ranJa crapului sau a altor specii din
polioultură. Fiind peşti eurihalini chefalii pot trăi in ape salmast:re cu
salinităţi foarte reduse, şi după o perioadă de acomodare se pot dezvolta şi în ape dulci, în gospodării de heleştee sau în bazine de acumulare, in policultură cu specii de apă dulce. Pe de altă parte, la noi
în ţară, s....a reuşit creşterea puietului de crap şi plătică la salinităţi de
pînă la 6 g NaCl/l. Dacă ţinem seama de faptul că apele salmastre
au productivitate net superioară apelor dulci, putînd da, în condiţiile
unei populări adecvate o producţie de peste 400 kg/ha şi că potenţialul
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lor productiv este practic inepuizabil, înseamnă că utilizarea lor fk'ntru creşterea în policultură a chefalului cu crapul şi alte specii dulcicole neconcurente este deosebit de rentabilă.
Printre ţările cu cea mai dezvoltată piscicultură în ape salmastre,
Israelul ocupă unul din primele locuri, pr:acticînd atît o pisdculturi't
de tip extensiv în bazinele salmastre cit şi de tip intensiv în apele
slab salmastre.
In Istrael, datorită dimii şi solului care imprimă particularită
ţile de bază ale mediului acvatic exploatat, indiferent de specia oa1:e
formează obiectul culturii, piscicultura este o piscicultură de ape salmastre. Problema oare trebuie rezolv;ată, a fost în Isriael găsirea modalităţii celei mai adecvate de creştere a chefalului împreună cu crapul, la salinităţi variind între 2 şi 8 g NaCl/l. Rezolvarea cu succes
a acestor probleme, au avut o marc importanţă şi pentru celelalte
ţări ale globului, deoarece a jndicat căile de exploatare a zonelor înmlăştinite şi a apelor salmastre.
Creşterea chefalului în stadiu de pui şi pentru îngrăşare se face
în Istrael în hel~teele de crap. Pentru obţinerea puilor, heleşteele sînt
populate cu alevini de 2-4 g în densitate de 1 buc la m.p. ln toamn[t
puii ating 50 g ; şi sînt crescuţi în anul următor împreună cu puii de
crap, iar la sfirşitul aruului ating dime111siunile de consum. De asemenea,
în Israel se e~perimentează intensificarea culturii mixte crap-chefal,
prin aplicarea unei formule optime de hrănire suplimentară a puilor
cu hrană naturală şi concentrată. Rezultatele obţinute arată că la o
producţie de 2000 kg/ha, 400 kg provin pe baza hranei naturale, 400
kg pe baza îngrăşării solului şi 1200 kg pe baza hranei artificiale.
Cresterea chefalului oa specie principală în piscicultură se practică în ~ulte alte ţări ale globului. In Germania democrată sînt folosite pentru această cultură turbăriile cu pH-ul 3-5 iar în lava, Filipine, Hong-Kong - apa salină care nu poate fi folosită în agricultură
pentru irigaţii. Franţa are la Arachon o crescătorie de chefali de
300 ha.
Deşi foarte procLuotive, apele salmas.tre prezintă totuşi un mare
dezavantaj pentru piscicultură. Marile fluctuaţii de salinitate. In Extremul Orient salinitatea p0tate lua valori de la 5-46 g NACl/l şi
deşi salinităţile mari sînt temporare, incidenţa lor impune introducerea în cultură numai a speciilor rezistente la salinităţi mari şi alimentarea bazinelor cu apă dulce, cînd salinitatea acestora creşte.
Hikling, (7) recomandă ca peşti importanţi pentru cultură în ape
sal.mastre, Ohla111os pentru 21ona tropicală, TiLaipia penitru Africa tropicaJ.ă şi Mugil pentru Africa tropicală, Asia, America, Bazinul mediteranian şi al Mării Negre.
In ţara noastră, în deceniile trecute în Razelm s-a practicat cultura chefalului prin popularea naturală şi consolidarea cordonului litoral cu garduri pescăreşti în care erau instalate capcane - coteţe de
chefali, obţinîndu-se producţii de 300-600 tone.
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In ultimii ani, scăderea intensităţii de migrare a chefalului în
·complex, a determinat trecerea la o altă formă de exploatare a Razelmului - popularea sa cu puiet de crap. Rezultatele obţinute au fost
însă nesatisfăcătoare, datorită numărului mare de răpitori şi faptului
·că Razelmul, fiind o unitate deschisă o cantitate mare de puiet a migrat spre Delta Dunării sau spre Marea Neagră.
Lucrările de amenajare a complexului Razelm vor crea condiţii
optime de cultura chefalului în policultură ou specii de apă dulce,
asigurînd menţinerea unei salinităţi scăzute, cu oscilaţii în limite înguste ; 0,5-2 pînă la 5 g NaCl/l.
Baza trofică a Razelmului va permite obţinerea unor producţii
mari de crap, plătică, guvizi (hrana de bază a şalăului) iar pe întinsurile cu detritus, labanul va găsi hrană bogată şi va atinge ritmuri de
creştere excepţionale.

Concluzii
Din cele expuse în lucrarea de

faţă

reiese clar nu numai impor-

tanta ci si marea rentabilitate a exploatării piscicole a apelor salmastre.· Pent~u Yalorificarea optimă a acestor ape sînt necesare atît con-

struirea de crescătorii special amenajate pentru creşterea în policultură a chefalului, cit şi rnmoaşterre şi adaptarea la condiţiile ţării
noastre a tehnicilor şi metodelor folosite pe plan mondial în piscicultura extensivă şi intensivă.
In cadrul lucrărilor de populare a bazinelor salmastre în caxe
se va efectua o piscicultură extensivă se c'-·re cunoaşterea :
- Regiunilor de aglomerare a puietului de chefal la litoralul
marin.
- A locurilor şi condiţiilor de reproducere, a comportamentului
reproducătorilor cu gonade mature, pentru a putea planifica just volumul de lucrări pregătitoare populării lagunelor.
Cantitatea de pui de chefali pescuiţi în zona litorală a mării va
trebui suplimentată pentru asigurarea cantităţii necesare de pui pentru populare, cu puii obţinuţi prin reprochljeerea artificială, ceea ce
presupune o serie de lucrări ca :
- pescuitul reproducătorilor de chefu.li care intră pentru creş
tere în limane sau în gospodăriile de heleştee ;
- um1ărirea variaţiei stării gonadelor în cursul perioadei de
vară;

transportarea reproducătorilor pe distanţe relativ mari, pină
de reproducere artificială.
- pregătirea hipofizelor de chefali şi administriarea extractiuil.ui
hipofizar la reprodUJCătorii maturi ;
- reţinerea în incinte speciale a chefalilor dlllpă injecţie.
Aceste lucrări sint determinate în reuşita procesului de reprodluoere artificială a che:fla.1uiliui. Reeruilitart:ele nesaitis:făoătoaire obţinute pe
-

la

staţiile

plan mondial, pma m prezent, presupun un volum mare de ce~etări
viitoare, în această direcţie.
Pentru obţinerea unei prodUJcţii sporite de peşte prin piscicultura
intensivă se impune efectuarea unor lucrări de alimentare cu apă pentru menţinerea unui grad de salinitate optim creşterii în policultură a
specii1or marine şi de apă dulce, în paralel cu adaptarea prin acomodare treptată a speciilor de peşti introduse în cultură, la salinitatea apelor salmastre.
Reţetele de populare în policultură trebuiesc elaborate ţinînd seama de valoarea bazei trofice a heleşteelor şi de posibilitatea de ridicare a acesteia prin administrare de îngrăşăminte şi de hrană suplimentară.

Iniţierea lucrărilor de piscicultură extensivă şi intensivă în apele
salmastre din ţara noastTă, de introducerea chefaluJui în cultura dirijată, deschide un domeniu nou şi complex cercetării aplicative, c11
rezultate foarte rentabile pentru economia naţională.
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R E S U l\I E

L'auteur anaJyse Ies rcsultats des Techerches effectues au niveau
mondial sur la biologie et la technique d'acclimatisation du muge aux
conditions d'une poliouJ.ture avec des especes marines cu d'eau douce
Ensuite l' ouvrage vent completer certaines dates concerrnnt la
biologie du muge qui e:flfectue des migrations dans la region du littoral
de la Mer Noire et dans le complexe de lagunes de Razim-Sinoe, En
mfune temps l'ouvrage indique les moyens et l'importance de l'introduction de cette espece comme objet de oulture dans la pisciculture des
caux de mer de notTe pays.

POSIBILITATILE DE SPORIRE A PRODUCTIVITATII
PISCICOLE lN CRESCĂTORIILE EXTINSE DIN.
DELTA DUN ARII
Dr. Rodiica Teodorescu-Leonte
Problema sporirii productivităţii bazinelor acvatice, problemă de-importanţă pentru ooonomia piscicolă, stă astăzi în centrul preocupărilor hidrobiologilor şi piscicultorilor.
Toarne metodele CU'111osaute, OOT15tînd în mtervenţii pri111 care se
modifică structura biocenozelor,
impun cunoaşterea aprofundată a
particularităţilor ecosistemelor date, întru.cit numai păstrînd integralitatea şi echilibrul dinamic al acestora, intervenţia amelioratorului se
poate solda cu efecte pozitive.
Se ştie că, productivitatea biologică a ecosistemelor din deltă
este hotă.:rită de gradul în care acestea stau sub influenţa apei de Dunăre
şi de măsura în care producţia primară este reprezentată prin macrofite sau prin fitoplancton. Productivitatea piscicolă este hotărîtă nu
numai de mărimea productivităţii biologice, ci şi de populaţia de peşti
care con.sumă producţia biologică a diferitelor nivele trofice şi o transformă în carne de peşte, bioprodus firuaJ. cu valoare economică ridicată
şi deosebit de util omului.
Amploarea constiiucţiilor de crescătorii piscicole în ultimul deceniu in deltă, a impus cercetări şi experimentări în vederea stabilirii
celor mai eficiente metode de a valorifica în mod optim potenţialul de
prodUicţie biologică a terenurilor amenajate.
După ce în prima etapă a lucrărilor de piscicultură din deltă s-a
realizat în timp de 3-5 ani ameliorarea productivităţii biologice prin
desecare în vederea remineralizării depuneri-Lor de fund, inundare şi
alimenlbaiie susţi1TJ.1urtlă ou apă proaspătă de Dunăre, redUJoorea suiprafeţe
lor acoperite cu vegetaţie macrofită şi ameliorarea amestecului de specii de peşti prin distrugerea speciilor sălbaitiioe şi populări cu crap de
cultură, în etapa actuală, în urma reuşitei lucrărilor de adimatizarr-e a
speciiilor de peşti fitofagi - Ctenophacyngodon idella şi planctonofagi

mare

367"

Hypophtalmichthys molitrix şi Aristichthys nobilis, eforturile se îndreaptă către reducerea perioadei în care se poate realiza ameliorarea
productivităţii biologice şi realizarea unor populaţii de peşti, alcătuită
din mai multe specii de cultură capabile să valorifice cît mai complet
producţia biologică a tuturor nivelelor trofice din unităţile amenajate
pentru piscicultură.
Deşi nu am avut posibilitatea să organizăm eXiperimentări sistematice, lucrările noastre întreprinse direct în unităţile productive cu toate neajunsurile şi eşecurile inerente în acest gen de organizare a
experimentărilor ne permit să prezentăm cîteva rezultate pozitive.
In experimentările efectuate la crescătoria Perişor s-a urmărit să
se stabilească în paralel cu efectul populării cu specia Ct. idella asupra
biocenozelor acvatice şi metode de accelerare a ridicării productivităţii
piscicole a unităţilor amenajate ca crescătorii extensive, bazate pe hrana
naturală. Situaţia hidrobiologică a heleşteelor Perişor înainte de popularea
ou Ct. idellia se caracteriza prin acoperirea 100 % cu vegetaţie emersă,
un chimism al apei caracteristic zonelor neinfluenţate de apa de Dună
re .5i un nivel redus al producţiilor de plancton (3,5 cmc/mc) şi de
benrt.hos (28 kg/ha) valori medii pe perioade de creştere a peştiJ.or).
După populare situaţia hidrobiologică a diferit în funcţie de modul de folosire a heleşteelor şi de evoluţia asociaţiilor vegetale.
In cazul în care heleşteul nu s-a populat cu Ot. idella şi nu s-a
acţionat cu cositorile mecanice, dar s-au efectuat lucrările pregătitoare
pentru intrarea în exploatare, s-a înregistrat creşterea densităţii asociaţiilor de plante emerse. Dăm mai jos datele înregistI'late.
Initial

Y:ire/m.p.

Final

media

limite

media

limite

Stuf

36

10-110

i8

20-180

Papură

87

5---160

90

18-120

Pipirig

15

7-50

32

12-56

In această situaţie chimismul apei s-a mc-nţinut bun numai în perioada în care s-a efectuat inundarea.
In heleşteele populate cu Ct. idella, în care s-au efectuat şi cosiri
mecanice, situaţia asociaţiior de plante emerse a diferit în funcţie de
densitatea populaţiei de Ct. idella care a consumat vegetaţia şi de mă
rimea suprafeţelor pe care au acţionat cositorile.
Indiferent de densitatea populării cu Ct. idella pe toate sUJprafeţele
rămase necosite mecanic densitatea vegetaţiei emerse a crescut, identic cu cea din heleşteele nepopulate cu Ct. idella.
Cu cit densitatea populării a fost mai mare, ou atit numărul necesar de cosiri mecanice a fost mai redus. La o densitate la pescuit de
250 ex/ha, pentru a se realiza luciuil de apă cosirile s-'aU ~tat de
4-5 ori, în timp ce 1a o densitate de 1400 ex/ha numărul cosirilor a

fost redus la 2-:~. Cu toate că a fost posibil să se realizeze luciu de apă
în· primul an de popul,are cu Ct. idella, vegetaţia emersă a apărut cu
destulă vigu:mzitate în al doilea an, dacă heleşteul n-a mai fosrt populat
·sau a fost populat cu un număr redus de Ct. idella.
Rez:rnltă că populările cu Ct. idella în densităţi eorcspu111zătoare
p~od1Ucţi:ei dl' mccrnfitc, pot fi folosite eficient în scopul elibetrării suprafeţei helL·şte~·lor de vegetaţia emersă în primul an n.umai diacă
vL~~taţia este în preoaLabil cosiită mecanic.
Deosebit de important este faptul că, prin această acţiune de amel1otraire cu mijloace biologice, se realizează ş.i producţii importante de
carne de peşte. Mărimea producţiei a fost determtnată de densitatea
populării cu Ct. idella şi de mărimea suprafeţt.'i cosită mooanic, deci de
mărdmea suprafeţei pe oare specia Ct. idella a putut să consume vegetaţia emersă. Dăm mai jos datele înregistrate.
Suprnfa\a

Luciu realizat

Densitatea

Spor produc-

ha

kg/ha

ex/ha

90

85

1100

16

90

92

250

40

240

250

1400

75

Of
10

Din datele de mai sus rezultă că în Iwleşteul în care s-a co~it mcnumai pe 16 % din suprafaţă, sporul de creştere la
:specia Ct. idella a fost mic - 70 g/ex - şi în consecinţă s-a realizat
numai 85 kg/ha spor de producţie, cu toate că densitatea populaţiei de
Ct. wella a fost mare 1100 ex/ha. Acelaşi rezultat a avut şi o densitate
mică 250 ex/ha - (numai 92 kg/ha, deşi sporul în greutate a fost
·400 g/ex) cu toate că s-a mărit suprafaţa - 40 % - pe care au putut-o
foJosi ca zonă de hrană. Faţă de aceste sporuiri sub 100 kg/ha, în cazul
une:i densităţi sporite 1400 ex/ha şi acţfonării cositorilor mecanice
pe 7_5 % din suprafaţa heleşteului, s-a realizat 250 kg/ha spor de producţie dait de specia Ct. ideHa. Menţionăm că producţia de vegetaţie
mairnxxfită a fost identiJCă în toate hele~teele.
ln paralel cu eliberarea de vegetaţie macrofită s-a înregistrat şi
îmbunătăţirea calităţii apei (a dispărut tendinţa de acidifiere, s-au redus deficitele în oxigen şi cantitatea de substanţă organică) precum şi
'ClfleŞ:terea vizibilă a producţiei de planoton de la 3,5 cmc/mc la 27 cmcft.rnc.
~ultă că speda Ct. ideUa poate fi consider.art:ă un amelio!'atar efi-cient şi economic, cu condiţia ca densitatea populaţiei acestei specii să
corespundă mărimii prcxiucţiei biologice dată de macrofite în condiţiHe unităţilor amenajate din Insula Dranav minimum 1200 ex/ha Ct.
jdella de 2 ani - şi ca popularea să fie însoţită în primul an de cel puţin
2 oosi:ri mecanice.
Privind producţia de peşte faţă de 19 kg/ha peşti sălbaltici
înainte de pregătirea pentru exploatarea dirijată - şi de 60-80 kg/ha

~anic vegetaţia
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- producţie de crap de cultură după pregătirea şi popularea heleşt.eelor
acoperite cu vegetaţie emersă - sporul de producţie realizat în experimentările noastre a atins 400 kg/ha. din care 250 kg/ha Ct. idella şi
60 kg/ha crap de cultură, chiar din primul an de realizare a luciului
de apă şi fără specii planctonof age în amestec .
Comparînd sporul de producţie realizat cu cantitatea de hrană
rămasă neconsumată rezultă că :
ln primii 2 ani nivelul trofic care poate asigura cea mai mare producţie de peşte este vegetaţia macrofită. Prin populări cu 1 200 buc/ha
Ct. idella de 2 ani sau cu 2000-2500 buc/ha Ct. idella de un an se poate
obţine un spor de producţie de 250-300 kg/ha în heleşteele de tip
Perişor. Chiar din primul an ca urmare a creşterii biomasei planctonului în condiţiile creerii luciului de apă - se poate sconta, pe baza
consumului de plancton, o producţie de 100-150 kg/ha, prin introducerea în amestec a 500 buc/ha H. molitrix şi 200 buc/ha A. nobilis de
un an. Datorită nivelului redus al producţiei de benthos şi a ritmului
lent în care acesta creşte după eliberarea heleşteelor de vegdaţie,
sporul de producţie care se poate realiza prin popularea cu crap osciJează în primii doi ani de exploatare în jurul a 100 kg/ha.
Rezultă că prin aplicarea formulelor de populare propuse se poate
realiza luciu de apă din primul an al intrării în exploatare şi obţine, cu
condiţia eliminării totale a speciilor sălbatice, producţia de 450-500
kg peşte de cultură/ha.
Pentru a se împiedica refacerea asociaţiilor de vegetaţie macrofită
este necesar să se repete această formulă de populare şi în al doilea
an.
In anii următori densitatea populaţiei de Ct. idella va scădea treptat pînă la cea corespunzătoare unor producţii de 100 kg/ha şi în paralel va creşte densitatea speciilor planctonofage şi benthofage în raport cu creşterea producţiei acestor nivele trofice. Bazaţi pe faptul că
în heleşteele eliberate de vegetaţia emersă s-a atins şi depăşit 300 kg/ha
crap de cultură pe baza consumului producţiei de benthos şi 500 kg/ha
pui de H. molitrix pe baza consumului de fitoplancton, se poate aprecia
că prin valorificarea completă a resurselor
de hrană, sporite după
creerea luciului de apă, producţia de peşte bazată pe hrană naturală
va depăşi 500 kg/ha putind atinge 700-800 kg/ha.
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RESUME
L'auteur presente Ies resultats des e)OJ)erimetations conccrnant
l'emploi de l'espece Ct. idella dans le but de l'aocroissement de la
produdion de poisson dans les reservations a nourriture naturelle.
Les experimentations effectuees dans Ies reservatie ons de Perişor
- le Delta du Danube - pendaint ,la periode 1967 - 1969, ont demontrc qu'on PL'Uit rcaliser la surfoce lisse de l'eau des le premier
an
d'e}Gploitation, par raipport a 3-5 ans prevus dans le projet d'amnagement,
par le peuplernen t des ctangs envahis 100°/0 de vegetation dure avec la
variete Ctenopharyngodon idella âge de deux 1~ns 1.400 exemplaires a l'heotare â. cette seulle condition que le peuplement soite accompagne ipar deux fauchages mecaniques au moins.
On etablit Ies f.ormrules du peuplement avec des especes qui garantient la realisation des produdions de 450-500 kg. oonstituce de
250-300 kg. a !'hectare de Ct. idelLa, 100-150 kg a !'hectare de
carpe de cultu.Te.
On donne des ind1cations c01I1Jcemant la modification des formules et des intlices de production a la mesure de 1'augmentation des producUons de plancton et de befl1Jthos par suite de l'etoiginement de la
vegetaiti.on dure des etangs.
On prevoit la reaJ.isiation de certaines productions basees sur la nourrture naitureilJe de 7-800 kg a l'heotare, ou 4-500 kg a l'hec\:ire sont
des varietes du plancton 200 - 300 ~g a !'hectare sont des varietes du
benthos eit 100 kg a l'hectare sonlt des especes phytoplmges, qui s'y
troiuvent seulement pCJ1UJT controler la vegetartion maicrophyte.
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SPORIRE A PRODUCŢIEI PISCICOLE
IN CRESCATORIILE INTENSIVE DIN DELTA DUNARII
Dr. Ion Munteanu

ln dezvoltarea unei pisciculturi intensive în unităţile amenajate din
Dunării un rol important îl are obţinerea de producţii sporite de
peşte prin valorificarea optimă a principalelor nivele trofice care în prezent sînt - eu excepţia benthosului - slab, sau deloc valorificate în
aceste unităti.
Intrucit fauna piscicolă autohtonă din deltă, nu are specii tipice
consumatoare pentru însemnate canti:tăţi de hrană naturală (fitoplancton, vegetaţie macrofită), din anul 1960 s-,au adus primele loturi de larve
de Ctenopharyngodon idella care consumă cu predilecţie vegetaţie macrofită, Hypophthalmichthys molitrix, consumator de fitoplancton, A:ristichtys nobilis consumator de zooplancton ş.i Mylopharyngodon piccus
moluscofag.
După o perioadă de 6 ani în care aceste specii au dovedit că se pot
dezvolta bine în condiţi:iJle de meniu din ţară inclusiv din Delta Dunării,
s-au obţinut prin reproducerea artificială, primii pui, care an de an
asigură însemnate sporuri de producţie în unităţile amenajate.
In etaipa actuală cercetările ştiinţifice sînt canalizate în direcţia
stabilirii fonmulel1or de populare şi a măsurilor ce trebuie luate pentru
o cit m:ai raţională valorificare a hranei naturale, cu evitarea prcdUC('rii
unui dezeichilibru biologic care poate să apară uşor în cazul unor populări nesupravegheate
cu specii noi. Primele rezultate obţinute au condus la indicarea unor formule prin care se asigură realinarea unor producţii de minimum 2.000 kg/ha. (4)
In vederea îmbunătăţirii acestor indici experimentările s-au reluat
în anul 1971 în două bazine mici (3 ha fiecare) din cadrul crescMoriei
Calka în imediata apropi.ere a staţiei de pompare Nr. 3 sirt:ruîndu-se ca
amplasare în partea mediană a acestei unităţi.
Ca sursă de alimentare s-a folosit apa din canalul de alimentare care deşi ar:e p:r.iiză diT'ootă î111 bnaţul Sf. GheOII'ghe - trednd pr1ntr-o

Delta

întinsă zonă de plaur, are mai ales
apă cu proprietăţi chimice inferioare.

în lunile de

vară

(iunie--august) o

ln vederea îmbunătăţirii indicilor de producţie s-a acţionat asupra
factorului alimentare cu apă, mărindu-se debitul pînă la 6-7 I/sec/ha
în timpul lunilor de vară.
S-a îmbunătăţit, de asemeni, formula de populare cu peşte. Ţinîn
du-se seama de condiţiile de hrană naturală existentă în cele două bazine formulele de populare cu peşti au cuprins consumatori pentru principalele nivele trofice :
- Puiet crap de un an ~n procenrte de 49 °1 ~ :
Puiet de H. molitrix tot de un an 25 % ;
- Metis de H. molitrix + A. nobilis 25 % şi
- Puiet Ct. idella 1 %.
S-a ţinut deci seama că în condiţiile heleşteelor folosite pentru
exploatarea intensivă benthosul şi planctonul sînt cele două nivele trofice cu producţia biologică ridicată. Specia Ct. idella a fost introdusă în
formula de populare numai pentru controlul vegetaţiei.
Avîndu-se în vedere starea de slăbire a materialului de populare
- urmare a unei ierni aproape fără îngheţ - s-a început furajarea din
luna aprilie la temperatura de 12-14°C aceasta nu atît în scopul realizării unor sporuri de creştere cit mai ales pentru întreţinere.
Urmare a acestor populări şi a creerii unor condiţii optime de creş
tere s-au obţinut în toamnă producţii cu mult superioare în comparaţie
cu cele realizate anterior în deltă. Faţă de 1500 kg/ha în cazul exploatării în monocultură şi 2300 kg/ha în urma aplicării în producţie a rezultatelor obţinute în prima etapă s-a realizat în bazinele mici 3077:3149 kg/ha, cu sporuri de producţie de 2741 respectiv 2856 kg/ha.
Procentual în producţiile obţinute în toamnă speciile de peşti folosite la populare au reprezentat 46-52 % specia crap ; 25-28 % H. molitrix : 10-18 % metisul de H. molitrix + A. nobilis şi 5-6 % Ct.
idella.
R<:>zultă că producţia pe specii a fost dată în gene:rial în procente
similare celor din formula de populare. Se rema:rică o creştere a procentului speciei Ct. idella (de la 1 % la populare la 5-6 % în producţie), normală, datorită densităţii redruse de la populare.
La realizarea acestor producţii au contribuit în special ritmurile
superioare de creştere pe exemplar care au fost cuprinse între 350520 g la specia crap, 380-410 g la H. molitrix, 290-315 g la metisul
de H. molitrix
A. nobilis şi 525-630 g la Ct. idella.
De asemenea şi priocentele de supravieţuire La exemplarele din
vara 2-a au fost bune la specia crap - 62-68 % şi foarte bune la celelalte specii 80-89 % la H. molitrix, 73-840;0 la metisu[ de H.
molitrix
A. nobilis şi 90-93 % la Ct. idella. Considerăm bun procentul la crap, avînd în vedere faptul că materialul de populare a fost
adus dintr-o unitate cu variolă - boală care s-a manifestat şi în bazinele noastre într-un procent de 5 %.
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Deşi rezultatele obţinute eJGPerimental în cele două bazine trebuiesc verificate şi confirmate în unităţi cu suprafeţe mai mari in juir
de 100 ha, considerăm că s~ demonstrat posibilitatea efectuării unui
salt al indicilor de producţie în poHcultură de la 2000 la 3000 kg/ha peşte
în unităţile amenaj0te pe ba:z;a folios:iirii efici:enite a bazei de hrană 111aturală din aceste unităţi. Se face menţiunea că acest indice de piioducţie
s-a realizat experimental fără adaos de îngrăşăminte organ:i:ce sau chimice.
S-a demonstrat de asemenea că rpenrtru. o bună dezvoltare a hran.ei
naturale benthonice şi planctonice cit şi pentru consumul eficient al
acesteia de către fauna piscicolă, condiţia esenţială este să se realizeze
debite de alimentare şi recirculare cu apă corespunzătoare pentru producţiile ce se planifică a se realiza în fiecare unitate. Cu cît producţia
de peşte ce se planifică creşte, cu atît şi debitele de alimentare trebuie
sporite, astfel incit pentru producţii de 3000 kg/ha peşte consum debitele
de alimentare cu apă trebuie să fie de 8-10 l/sec/ha.
Oricît de bine s-ar efectua restul lucrărilor (popUJlQre, furajare
etc.) în unităţile amenajate piscicol, fără realizarea unei cit mai bune
alimentări cu apă de bună calitate în special în perioada 1 iunie 15
septembrie - perioadă ce corespunde de regulă cu cea a căldurilor mari
- nu vom putea realiza producţii sporite de peşte pe unitatea de sup~aţă cu un consum cit mai mic de furaje şi cu preţ de cost cit mai
scazut.
Iată de ce stabiJirea unor corelaţii optime între :fiaotorii alimentare - densitatea populaţiei piscicole,este obiectul experimentărilor în
continuare în vederea depăşirii producţiei de 3000 kg/ha peşte consum.
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RESUME
Dans le developpement
d'une pisciculture
intensive dans ks
unites amcnagC:-es du Delta du Danube la condition la .plus irnpor,tantec'est d'obtenir une recolte de poissons accrue par l'utHisaltion optime
des principaiux niveaux du trafic qui, a prcsent, sont - saurf le benthos. peu valorises, si non negliges, dans ces unies.
L'ouvrage presente Ies resultats obtenus dans deux bass:iJns experimentaux dont la recolte de poissons a ete superieure â ceLl.es realisees anrterieurement dans le delta. Par rapport a 1 500 kg â !'hectare
dans le cas de l'exploitation dans la monoculture et â 2 300 kg a !'hectare par suite de la mise en pratique dans la production des resultats
acquis dans la premiere etape on a realise dans ces bassins la 3.077-3.
149 kg â !'hectare avec un surplus de production de 2.741 et 2.856 kg
a !'hectare.
Pour optenir ces recoltes un rOle impoI"tant a ete detenu pair la
realisations des certains debit d'alimentation et recilculation d'eau
oorrespon<lant a certaines recoltes superieure.

STUDII BIOMETRICE COMPARATIVE LA CRAPUL DE CULTURA
DIN DELTA DUNARII, IN URMA UNOR LUCRARI PRELIMINARII
DE SELECŢIE FENOTIPICA
CAZACU GABRIELA
CAZACU CONSTANTIN

Dezvoltarea rapidă a carpioulturii în Delta Dunării a impus preoîn sensul asigurării sectorului productiv cu material biologic de•
valoare oît mai ridicată, prin lucrări de selecţie. Dat fiind lipsa totală
de control a împerecherilor genitorilor în peipinierele piscicole şi ded
necunoa.şterea atît a originii cît şi a caracterelor oali taiti ve a maiterialuilui biJologiic fictlosit a .aipăriurt neoesLtJaitt.~a oa în prima etJaipă să se efectueze lucrări de selecţie masală, fenotipică, care să pregătească loturi
selecţionate în vederea înooperii lucrărilor pmpriu-zise de selecţie şi
ameliorare.
Selecţia în masă constă în alegerea individuală a reproducătorilor
după însruşiri de exterior, constituţie şi producţie, fără a llli3 în oo:nsider.aţie baza lor ereditară şi oapadtatea de transmitere a caracterelor
şi însuşirilor la urmaşi. Elemenrtele
care se iau în considerare prin
ai0eastă metodă de seleicţie justifică şi denumirea de SL•le-cţie fenotipică
Sa.JU incompletă (5).
In ţara noastră, în Delta Dunării în special, selecţia în masă, deşi
pe plan mondial se citează ca avînd numeroase rezultate contradirctorîî,
va deţine o pondere importantă în crescătoriile piscicole ; aceasta datorită faptului că în mod obişnuit, selecţia în masă precede selecţia
individuailă şi mai al,es că prim aceasrtă metodă medi1a însiuişirilor UiflITlă
rite în populaţie se deplasează lent spre valori mai mari şi oricît ele
lentă ar fi Eceastă depl.asaire, ea este utilă şi cu rerpencursiuni directe,
pozitive asupra producţiei.
Ne propunem ca, pe baza unor măsurători biometrice efectuate
la caa. 5.000 indivizi, î111 s-ce1pul stabilinii \.lJTlor indici dre selecţie ÎlTl masă,
cupări
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să

efectuăm un studiu biometric comparativ, caracterizînd generaţiile
de crap de cultură (F1 generaţia 1968, generaţia 1969 şi F2 - generaţia
1971), obţinute în urma unor lucrări preliminarii de selecţie.

Materialul

şi

metoda de lucru.

In primăvara anului 1968, dintr-un lot (generaţia 1962) de 175
femele (45 de la Pepiniera Obretin şi 130 de 1a Pepiniera lazurile),
267 masculi (19 de la Obretin şi 248 de la lazurile) s-a reţinut pentru
reproducere, pe baza unor caractere morfologice folosite în descrierea
formei de crap unguresc - forma de origine a materialului piscicol susaminti t - un număr de 85 femele (31 de la Obretin şi 54 de la lazurile) şi
159 masculi (16 de la Obretin şi 143 de la larurile). Din cei cca. 7 300 OOO
ale\·ini obţinuţi s-a selecţionat fenotipic în decursul anilor 1969, 1970
şi 1971 un lot de 105 exemplare, care reprezintă generaţia 1968.
In primăvara anului 1969, pentru obţinerea descendenţei 1969, 20
familii de reproducători - generaţia 1962 - (sex ratio 1 : 2) au fost
repartizate în 2 heleştee de reproducere. Din cei 991.000 alevini obţinuţi
s-au selecţionat fenotipic în cursul anilor 1970-1971 un număr de 120
exemplare.
Pentru obţinerea generaţiei 1971 - F2 - la începutul lunii mai a
anului 1971 a fost populat un heleşteu de reproducere cu reproducători
din generaţia 1968 cu sex-ratio de 3 : 2. Deoarece vîrsta reproducătorilor
era de numai 3 ani cum majoritatea autorilor admit maturarea sexuală
a masculilor la această vîrstă, în condiţiile climatice din ţara noastră, dar
pun sub semnul întrebării maturarea sexuală a femelelor, am populat
heleşteul de reproducere cu un număr mai mare de femele conform
sex-ratio citate mai sus. Din alevinii obţinuţi am selecţionat masal în
toamna anului 1971 un număr de cca. 3.000 ex.
Materialul piscicol a fost crescut în cultură mixtă sau chiar în policultura in condiţii neuniforme de viaţă (numai dacă luăm în consideraţie
variaţia temperaturii grafic 1 - şi putem să ne imaginăm amplitudinea variaţiei acestei ne-uniformităţi a condiţiilor de viaţă).
Schema biometrică utilizată, metodele statistice aplicate sînt expuse pe larg într-o lucrare anterioară (2).
:'.'\lăsurătorile biometrice efectuate, analiza statistică a datelor obţinute au permis caracterizarea lotului de reproducători a descendenţei
1968, a descendenţei 1969 precum şi ca o primă verificare, o comparaţie
a comportării materialului selecţionat atît în condiţii de selecţie şi producţie cit şi cu materialul neselecţionat al Pepinierei Iazurile.
Rezultate

şi discuţii

Pe baza măsurătorilor biometrice şi a statisticii matematicii s-a
analizat variabilitatea populaţiilor de crap preselecţionate şi s-a încercat
pe baza acestor analize să se aprecieze tendinţele de modificare a caracterelor morfologice, precum şi a progresului sau regresului unor indici
morfometrici.
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Trebuie să accentuăm, înainte de a caracteriza materialul piscicol
orice însuşire sau caracter - caracterele morfometrice în cazul nostru - este rezultatul conlucrării celor două categorii de factori : ereditatea şi mediul ; caracterele puternic determinate ereditar sînt rezultatul
diferenţei di:ntre genele ce provoacă variaţia caracterului respectiv, pe
cînd caracterele slab determinate ereditar sînt rezultatul diferenţelor
medi:ului exogen ce stabileşte variabilitatea.
De asemenea, se ouvine meinţio1r11Cllt l\.lil1 alt aspect important, acela
că, in aceeaşi perioadă de vîrstă, la acelaşi individ, dif.emrtele părţi cOITTporale au o intensitate de crestere diferită ; acest lucru determină o schimbare a raporturilor diferiteior dimens1uni corporale la animalele în creş
tere. Cu alte cuvinte intensitatea de creştere a diferitelor regiuni corporale şi ca atare a diferitelor dimensiuni ale corpului, la acelaşi individ,
este diferită în cadrul aceleia.şi perioade de viaţă. De exemplu, fără a
generaliza, putem afirma că lungimile cresc mai intens în primele perioade de vîrstă, cînd înălţimea şi grosimea cresc mai încet ; pe măsura
înaintării în vîrstă aceste raporturi se inversează.
Caracterizarea generaţiei 1968· Analizînd caracterul curbelor de varia:ţii a fiactomului de greuta,te la g~'m'raţia 19G8 (generaţLa 1968 e reprezentată pe graficele 2, 3, 4, 5, 6 prin curbele 9 la vîrsta C1 +, 4 la vîrsta
C2+, 3 la vîrsta CJ+) observăm caracte!'l1l bimodal la vîrstele C1 +
şi ~+. dair sLmetrizar:ea curbei lia vîrsba CJ+, deşi cu o uşoară tendinţă
de regres. Valorile abaterii standard relative (S %) indică micşorarea pozitivă a cîmpului de variaţie a factorului greutate (tabel 1), valoare.a 12,01
în cazul vîrstei CJ+ explicîndu-se prin diferenţele datorate sexului, care
apar la această vîrstă, dar datorită incertitudinii în stabilirea sexului la
toate exemplarele, acestea nu pot fi separate şi analizate pe sexe.
l1T1didi de p:iiofil (grafic 3) şi ai ciroumferinţei (g1raf.ic 4) se prezdntă
sub forma unor ourbe destul de simetrice, deci populaţiile sînt omogene,
ou biotipuri asemănătooire. F.ste iriemarcabilă scăderea valorii lui x ± s x
pentru ambii indici în comparaţie cu materialul de origine generaţia 1962
sau cu materialul piscicol din producţie (tabel 1 ; în tabelul 1 la nr. crt.
6 e prezentartă generaţia 1969 măsurată la vîrsta de C2, iar la nr. crt. 8
este prezenta:tă spre comparaţie o generaţie 1966 la vîrsta C1 +, crescută
Îil1 condiţii de producţie în cadrul Pepinierei lazurile, în heleşteul de
creştere 1O).
A crescut mult (4,42) valoarea medie a indicelui cefalic faţă de
ascendenţă (3,93 şi 3,88).
Indicele Fulton - de valori medii dar cu un cîmp de variaţie mult
restrlns la CJ+ - indică o nutriţie acceptabilă, însă nu optimă. Probabil
că o alimentaţie mai raţională, sub aspectul diversificării furajelor, va
evidenţia calităţi noi ale marterialului piscicol.
Caracterizarea generaţiei 1969· In ceea ce priveşte factorul greutate (G) generaţia 1969 (este reprezentată pe graficele 2, 3, 4, 5, 6 prin
curbele 1O la vîrsta Co+, 7 la vîrsta Ci+, 5 la vîrsta C2 +) se prezinrtă
smiprinzărtor de omogenă curba 1O grafic 2 - la vîrsta Co+, însă cu
un coeficient de variaţie S % foarte inconstant (33,14) de altfel explicacă
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bil la această vîrstă. La vîrstele C1 + şi C2+ caracterul bimoda.l al curbelor indică apariţia unor biotipuri noi, notabil fiind faptul că această bimodeliltate este siltUJată la eJOtrema variiJan:te'1or pozitive. PiapuLaţiJa :respectivă
s-<a sibabLlizat în ceeia oe priv~te abaterea standard reliat1vă (Ita.bel 1).
Curbele reprezentative ale indicelor de profil şi aJ circumferinţei.
monornodale, sînt de o simetrie aproape perfectă la toate vîrstele, singura
excepţie o constituie la vîrsta C2+ indicele de profil cu un asipeot trimodal, dar cu o valoare S % - 7 ,52 - deci un caracter puţin vari.abil.
Asimetria curbelor indicelui cefalic (grafic 4) la vîrstele Co+ şi C1 +
indică progresul acestui caracter, fapt ce se realizează într-adevăr într-o
manieră spectiaouJl.oasă La VÎ.rsta C.! + (X ± S X =
4,59 + 0,03). Este cea
mai vizibilă ameliorare după preselecţia efectuată într-o singură generaţie.

Indicele Flu1tan la ac.eastă descendenţă indică nişte condiţii puţin
optime, caracterul curbei la vîrsta C2+ arătînd în continuare un regres ;
şi în acest caz furajele, ca factor al mediului exogen, aru mascat potenţele ereditare ale materialului piscicol.
Caracterizarea descendenţei 1971. Descendenţa 1971 (reprezentată
pe graficele 2. 3, 4, 5, 6 prin curba 11) se prezintă ca o populaţie omogenă, cu variabilitate mare pentru factorul greutate (tabel 1) dar foarte
mică pentru ceilalţi factori. Semnificativ este aspectul aproape identic al
eurbelor la toţi indicii, exceptind indicele Fulton. Virsta mică a descendenţei 1971 Co+ - nu permite încă o discuţie amplă asupra caracterelor acestei generaţii ; comparată cu generaţia 1969 la aceeaşi virstă,
generaţia 1971 apare sensibil mai valoroasă.
Influenţa condiţiilor de iernare. Observaţiile efectuate timp de :1
ani consecutivi asupra influenţei pe care o are iernarea asupra materialului piscicol, mai ales cind nu se pot asigura condiţii optime de ie1nare,
ne-au determinat să evidenţiem acest lucru prin măsurători biometrice
efectuate asupra generaţiei 1969 la virsta de C1 + şi C2 (toamna şi în primăvara anului următor tabel 1 şi grafic 7).
Analizele statistice efectuate demonstrează clar pentru 2 din factorii
cei mai importanţi - factorul grerutate şi indicele de profil - diminuarea
valorilor x + s x ou cca. 17 % pen1ru primul factor şi oca. 14 % pentru cel
de al doilea. Se consideră că o pierdere în medie de 15 % după perioada
de iernare este cu totul inacceptabilă în lucrările de selecţie, mai ales
că această diminuare a calităţii materialului piscicol este urmată şi de
o amplificare în sens negativ a variabilităţii asupra tuturor caria.ot.eTelor. (la factorul greutate de la 11,89 la 19,64 - tabel 1).
Trebuie găsite neapărat mijloacele neces3re pentru asigurarea calităţilor materialului biologic ciştigate în perioada de creştere activă (vara),
mai ales că diminuările apărute după perioada de ie:mare duc atît la
lungirea timpului necesar obţinerii unor forme ameliorate cit şi la ridicarea preţului lucrărilor.
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Concluzii

1. Măsurătorile biometrice efectuate la cca. 5.000 ex, analiza statistică matematică a rezultatelor obţinute ne permit să afirmăm că loturile preselecţionate în vederea începerii lucrărilor propriu-zise de selecţie (generiaţiile 1968, 1969 şi 19i 1) prezinrtă caracteristici supl'rioare loturilor originare de crap unguresc.
2. Loturile preselecţionate îşi păstrează proprietăţile şi în condiţii
de exploatare în producţie (populaţii dense, policultură, regim hidrologic
s·c:ăzut etc).
3. Deoarece exprimarea caracterelor fenotipice ale peştilor este în
funcţie atit de fondul ereditar cît şi de totalul condiţiilor de mediu,
pentru exteriorizarea genotipului este absolut necesară creerea unor condiţii standard de mediu, care să poată fi perfect controlate şi dirijate.
Acest fapt presupune ca activitatea de selecţie să se desfăşoare într-un
cadru corespunzător - un proces tehnologic experimental propriu acestor lucrări.
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RESUME
Certains mesurages biometriques effectues sur approximativement
5 OOO d'individus d·ms le but de la determination de certains indices de
selection en masse, o.nt ete urtilises pour etudier, par comparaison, les
generaltions de canpes de cultuire (F1 - generation 1962 et F2 - la
generation 1971) rffiultces par Sfllite des travaux preliminaires de
seloction.
Les lots seleclionnes prealablement sont slllperieurs lots d'origine
et dans ~es oonditions d'exiploitiation dans la production, ils gardent
leurs ca:raoteres.
Les proprietes metriquies des lots descerudants, bien que siuperieures ă celles des lot.s a.sioendianrts, ont ete affectees par certaines conditions impropres a l'experimentation (founage de qualite irnferi,eure,
l'imposibilite d'assurer [es conditioos sanitaires convenables).
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NOTA PRELIMINARA ASUPRA PREZENŢEI PEŞTILOR
FITOFAGI IN DUNARE
RADU GIURCA

Introduse în citeva bazine piscicole din ţara noastră, speciile fitofage au devenit în cei 10 ani care au trecut de la importarea lor în Romania amelioratori valoroşi.
Prin valorificarea eficientă a hranei complementare din bazinele piscicole, peştii fitofagi s-au impus, atît in policultură, cit şi in combaterea
biologică a excesului de vegetaţie, in zonele în care nu au fost obţinute
rezultate satisfăcătoare prin aplicarea altor metode.
Evitarea lansării lor în apele curgătoare - problemă ridicată şi in
cadrul Convenţiei de pescuit în apele Dunării - a fost determinată de
existenţa posibilităţii reproducerii lor naturale şi deci a modificării echilibrului biologic în acest ecosistem.
Intr-o notă anterioară 1) a fost semnalată prezenţa unor exemplare
adulte (cu gonadele maturate) de Ctenopharyngodon idella şi Hypophthalmichtys molitrix în Dunăre. Capturarea lor în acest fluviu a fost pusă
pe seama evadării din bazinele piscicole în perioada de inundaţie din
lunile mai-iunie 1970. Existenţa unor condiţii asemănătoare cu oele din
apele naturale populate cu peşti fitofagi din Orientul Indepărtat, impun
atenţiei cercetătorilor posibilitatea reproducerii naturale a acestor specii.
2
După Pekh ), „în şenal şi afluenţii Dunării, există sectoare în care
iernile sînt atit de dulci, incit specia Ctenopharyngodon idella să gă
sească condiţii favorabile pentru reproducere"'. Acelaşi autor presupune
•Că ,..in răspindirea acestei specii în bazinul Dunării, rol de seamă n
au, de asemenea, construcţiile hidroenergetice de la Porţile de Fier, răs
pîndi:rea în deltă rididnd o rproblemă spedală"'.
Menţionăm faptul că problema reproducerii naturale a acestor specii a fost constatată în wma cercetărilor rui Sam ş e to v şi Sa g hit o v3,
în condiţiile Amudariei. La a.ceste dart:e, care confirmă existenţa reproducerii naturale în alte ape curgătoare decit în acelea ale OrieTIJtulu.i Indepărta.t, se constată şi o evidentă rapiditate în creşterea şi dezvoJtarea
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speciei Ctenopharyngodon idella, în condiţiile naturale. Astfel, trei exemplare de Ctenopharyngodon idella în virstă de 2 ani au fost scăpate pe
Dunăre la Mila 16 (braţul Sulina) la transportul efectuat în 1962. Acestea
au fost recuperate în 1963 (Ct. 3) în punctele Gorgova şi Crişan. Aduse
la Staţiunea de cercetări piscicole Tulcea, cintăreau peste 3000 g/exemplar,
faţă de exemplarele de aceeaşi virstă crescute sub supraveghere la Baza
Caraorman care nu au depăşit greurbatea de 1200-1300 g (informaţie verbală C. Rug a Institutul de cercetări şi proiectări al Deltei Dunării-Tul
cea). Interesantă ni se pare şi diferenţa de creştere, dezvoltare şi maturare a exemplarelor de Ctenopharyngodon idella de 5 ani de la Staţiu
nea de cercetări piscicole Nucet, unde indivizii cercetaţi nu depăşesc
3 kg, iar gonada este improprie reproducerii, şi exemplarele crescute
la Baza piscicolă Caraorman, unde exemplare de aceeaşi virstă cîntăresc
6---7 kg ş.i sînt apte pentru reproducere. Ritmul de creştere accelerat,
condiţiile de apă curgătoare, precum şi existenţa unei baze trofice speciale, abundente, ne determină să presupunem că faţă de exemplarele
crescute în bazine piscicole închise, maturitatea sexuală a exemplarelor
din mediul natural, poate fi atinsă cu 1-2 ani mai devreme. In tabelul 1 sînt înscrise datele comparative ale ritmului de creştere în greutate la Ctenopharyngodon idella de vîrste diferite, în mediu natural şi în
crescătoric.
T~bel

Ritmul creşterii ]n greutate la Ctenopharyngodon idella

virsti'I

o+

în
limite

10

crescătorie/g

v11ri11tie

so

--~0rliP
30

I
I

I

fn
limite

Dunăre/q

20 -

varia tic

medie

70

45

250

700

400

1+

100

500

250

2+

600

2000

1400

1000

3000

2000

3+

1200

3000

~OOO

1500

3800

2600

4+

2000

4000

3000

2800

5000

3500

s+

3000

5000

4000

4100

6200

5000

6+

4000

6000

5000

5300

7000

6100

7+

5000

7000

6000

6500

8500

7500

8+

6000

8000

7000

7000

10700

9000

Dacă pînă în mai-iunie 1970, cantităţile de peşti fitofagi pescuite în
Dunăre, erau mici şi ne interesau mai mult sub aspect pur biologic, numai în perioada mai-decembrie 1970, au fost pescuite în Delta Dunării

24112 kg (Tabel 2) Ctenopharyngodon idella.
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Tabel 2
Canlildfile (1n kg) de Ctenopharyngodon idella pescuite 1n Delta Dunării 1n lunile mai-decembrie 1970

L u n a

Mila 23

Rusca
(Km 22)

Mahmudia

210

mai

Sulina

Somova

30

12

Uzii na

Dunavăt

Gorgova Jurilofca

Dranov

Mila 23 T o t a

100

352

iunie
iulie
august

71

173

530

931

86

90

100
20

15

septembrie 300 xxx

874
70
59

283

33

150

1674

1464

196

5

1216

X
XX

117

75

114 (250-1)

75

882

1380

9048

750

7998

2305

24112

octombrie
noiembrie

2602
3073

decembrie 926

TOT AL 2120

2000

4176

·=250 1 kg
„=2-4 kg
...=l-Iypophthalmichtys

molitri~

1500

3734

XXX

90i

129

2+31 895 (1-2)

XX

1000

4103

190

750

939

244

1245

34

J53

XXX

186

X

880

XX

1042

114

_
Cantităţi relativ mai mici continuă să fie pescuite ş1 m anul 1971.
Vîrstele sînt acelea existente în bazinele piscicole (1+ - 9). iar greută
ţile exemplarelor variază între 250 g şi 10.000 g. Caracteristicile reproducătorilor capturaţi sînt : lungimea capului =
18,5 cm, lungimea fără
caudală =
81,0 cm, înălţimea = 20,5 cm, lungimea mare = 98,0 cm,
greutatea= 9500 g. Exemplarele ~ prezintă abdomen proeminent, moale
la palpare, cu orificiu genital turgescent alb-roşietic şi cu o cantitate de
icre de aproximativ 1000 g, în stadiul VII de dezvoltare histologică (fig. 1).
Intregul material s-a caracterizat printr-o vitalitate deosebită, caracter e
plastice bine proporţionate şi o dispoziţie corespunzătoare a solzilor. Depozitul de grăsime d epăşeşte limitele înregistrate în crescătorii, iar indicele de umplere calculat după Fulton, era plasat la femele în jurul
cifrei 1, 4. In tabelul 3 sînt înscrise unele din caracteristicile acestor reprod ucători.

Tabel 3
Caracteristicile exemplarelor adult e de Ctnopharyngodon idella pescuite
1n Dunăre 1n lunile iunie - iulie 1971

Vîrsta
(ani )

Greutatea
(g)

Lungimea
f ără caudală (cm)

Raport genosoma tic %

5

5000

6,0

G,41

6

6100

63,l

7

7500

8

9000

Stadiul de
maturare

r. exemplare
analizate

B

2

7,25

VII A, B

4

7 1,2

7,8.t

VII A, B

4

81,1

9,12

VII A. B

6

I-

VII A

Ien ţionăm

faptul că studiil asupra dinamicii acizilor nucleici din
asupra posibilităţilor reproducerii naturale a acestor specii, constituie obiectul unor cerce tări mai ample. în curs de elaborare.
hipofiză ~ i gonadă şi

Secţiune

nyngad on

in gonada de Ctenophaidella (Val), pescuit în

Dun ăre.

(Ovocit în stadiul VII).
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Summary
The author notices the presence of the species Ctenopharyngodon idellil and
Hypophthalmichthys molitrix in the Danube and in the Dar.ube Delta, insisting
on the maturity degree and on the reproduction possibility within natural environment.
The paper encloses one picture (fig. 1) presnting the stage of hystological
evolution and three tables with reference to the growth rithm (table 1), to the
quantities of Ctenopharyngodon idella fished in 1970 (table 2) and to some plastic
characteristics (table 3) of these species.

CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA HRANEI ADULŢILOR
DE RANA RIDIBUNDA PALL. ŞI RANA ESCULENTA L.
DIN JUDEŢUL TULCEA (It
MARIA POPESCU

Studiul hranei ranidelor a constituit obiectul a numeroase cercetări atît în ţară cît şi peste hotare încît, în linii generale, ea este cunoscută pentru adulţi. Am considerat, însă, că este necesară o analiză concretă în condiţiile
habitatului la care ne referim, insistînd în mod
deosebit asupra populaţiilor din Delta Dunării şi Complexul lagunar
Razelm. Prin cunoaşterea amănunţită a hranei, celor două specii, se
poate preciza locul lor în economia naturii, se elucidează unele proble-

me încă contraversate între care : rolul negativ sau indiferent, al speciilor menţionate, cînd ele se află în cadrul eleşteelor piscicole şi posibilitatea creşterii în captivitate.

MATERIAL

ŞI

METODA

Au fost cercetate 464 de exemplare de talie variabiiă, din care pentru 279 s-a efectuat analiza conţinutului stomacal (170 R. ridibunda şi
109 R. esculenta). Colectarea (fig. 1), s-a făcut cu undiţa şi minciogul
din aprilie pînă în octombrie ••. Pentru fiecare lună probele variază
între 12 şi 88 exemplare. Materialul colectat a fost conservat în
formol 40;1J.
Ca manieră de lucru am folosit metoda descrisă de F. Niculescu
şi I. Fuhn (4). Instensitaitea hirănirii s-a oa.loulat în baza i:n:ctioelui B0T1Uţki
Zenkevici.
In fixarea problemelor urmărite precum şi asupra unor metode de lucru, am
primit pretioase îndrumări din partea tovarăşului Dr. doc. Mihai Băcescu, membru
corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, pentru care aducem şi
cu acest prilej mulţumirile noastre.
• Lucrare prezentată la Sesiunea Muzeelor.
„ Şi pe această cale aduc mulţumiri tov. C. Popov care a participat la colectarea şi conservarea materialului în perioada cit a lucrat la Muzeul din Tulcea.
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DISCUŢIA

REZULTATELOR

Analizele şi determinările s-au limitat, în general, la conţinutul
stomacal, deoarece materialul din intestin a fost puternic digerat şi
practic neidentificabil. R~ul:baitele obţinute au fost pre1ucrate prin
calcul sistematic şi exprimate de cele mai multe ori, în procente.
Intrucît analiza conţinutului stomacal, studiat separat, la fiecare
individ, pe specie, ne-a dus la concluzia că elementele trofice sînt asemănătoare, prezentăm în continuare analiza globală a conţinutului bolului alimentar. Pentru exemplificare un caz (tabelul 1).
Tabelul 1
R.esculenta

R.ridibunda

Elemente trofice
Nr. de
stomacuri

Greutate
g

Nr. de
stomacuri

Greutate
g

6

3,850

4

3,710

MOLLUSCA

12

3,207

4

2,010

HETEROPTERA

22

1,292

11

1,371

COLEOPTERA

14

1,010

7

1,349

PISCES

Celelalte grupe sistematice: Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera,
Orthoptera, etc. au totalizat pe luna septembrie, o greutate sub un gram.
DISCUŢIA

REZULTATELOR

Din analiza conţinutului stomacal la cele 279 de exemplare s-au
identificat 4.369 indivizi, oare aparţin UJnmătoarel.or giI1Uipe sistematice
(tabelul 2).
Tabelul 2

Grup

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEMATOMORPHA
OLIGOCHAET A
HIRUDINEA
MOLLUSCA
CRUSTACEA
ARACHNIDA
MIRIOPODA

398

% din total
Greutate Nr

Greutate
grup

2

3

0,035
3,36
1,05
4,66
0,07
2,00
0,60

0,95
0,2
0,2
2,0
0,09
1,2
0,6

0,075
7,000
2,190
9,665
0,146
4,178
1,280

Nr. indivizi Frecventa
Nr. stomac
grup

o/o

4
3
12
11
110
5
69
34

5
5
3
34
4
38
14

6

0,4
1,7
1,0
12,2
1,4
13,0
5

2

1

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

COLLEMBOLA
EPHEMEROPTERA
PLECOPTERA
ODONATA
ORTHOPTERA
THYSANOPTERA
HETEROPTERA
TRICHOPTERA
HYMENOPTERA
COLEOPTERA
LEPIDOPTERA
DIPTERA
PISCES
AMPHIBIA
VEGETALE

o.oi
0,008
0,001
4,19
9,23
0,0009
6,10
1,05
2,14
5,17
27,16
1,68
8,45
17,81
5,31

:{

0,1
0,0018
0,05
0,9
0,7
0,0018
56,0
0,2
2,0
5,6
4,2
5,8
0,3
0,3

0,028
0,016
0,023
8,674
19,224
0,002
12,740
2,188
4,541
10,769
55,550
3,504
17,600
36,820
12,106

4

7
I

3
50
44
3008
12
111
305
227
318
20
18

5
4
1
3
30
28
1
101
10
50
94
47
56
18
16
65

6
1,4
0,'1
1,0
11,0
10,0
0,4
40,0
4,0
18, 1
34,0
16,9
20,2
6,0
6,0.
23,5

In concordanţă cu datele obţinute se poate afirma că ranidele, din
Tulcea, sînt carnivore euritrofe predominant entomofage (76,1°/o
numeric şi 56,38 % gravimetric din totalul hranei sînt insecte). in corn-..
poziţia hranei intră însă şi reprezentanţi ai altor grupe sistematice :
V'e'rtebrate - peşti şi amfibii (0.70 % ruumeric şi 26,16 % gravimetric),
gasteropode (2,00°/ 0 şi 4,66 %), arachnide {l,200/0 şi 2,00 %), etc.
Un loc important, în hrană, îl ocupă pe perioada caldă larvele de.
insecte (lepidoptere, diptere, coleoptere, odonate), reprezentînd din totalul de insecte 62,100; 0 din greutate şi 7,50 % numeric, iar din totalul
hranei 35,000;0 şi respectiv 5,70 %. Reţinem dintre acestea în special
larvele de l~pidoptere care, prin 27,16 % din gr~·Jtatea totală, se situează pe primul loc in ceea ce priveşte importanţa biomasei. In materialul
cercetat nu au fost găsite exemplare adulte de lepidoptere, fapt care.
confirmă afirmaţia lui Honiakiva (1953).
De reţinut că între elementele trofice s-au găsit şi albine, 1-3
exemplare in 7 stomaouri, la materialul studiat. Mai dispunem şi de,
alte date obţinute de la exemplarele de R. ridibunda, colectate pe valea
Brăileanca (fig. l),o zonă unde se practică stupăritul pastoral, care aveau .
în starnac pînă 1a 20 de a1bilrue. Apicultorii, de aruai, susţin oă 0IU găsit,_
în stomacuri, cantităţi mai mari, de albine, faţă de cele menţionate mai~
sus, fapt care-i determină să distrugă ranidele din jur.
Materialul colectat din zona 1amintită nu a fost incl;us în calcul,
la fel s-a procedat şi cu alte exemplare provenite din locuri în oare un,
singur element trofic, dJin an!Uffiite motive, era predominant.
Potrivit daitelor obţinute, de noi, sub aspect numeric se evi9.enţiază,
grupele prezentate în tabelul 3.
judeţul
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Tabelul 3

Grup
l. HETEROPTERA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DIPTERA
COLEOPTERA
LEPIDOPTERA-Larve
HYMENOPTERA
MOLLUSCA
ARACHNIDA
ODONATA

Nr. total
exemplare
3.008
318
305
227
111
140
69
5::>

Frecvenţa
% din
hrana totală Nr. stomacuri %

56,0%
5,8%
5,6%
4,2%
2,0%
2,0%
1,2%
1,0%

101
56
94
47
50
34
38
30

40,0%
20,2 'Y.
34,0 'Y.
16,9%
18, 1 'Y.
12,2%
13,0~

11,03

Restul grupelor sistematice sînt sub 1 % numeric dar, se remarcă
gravimetric (Arnphibia, Orihoptera, Pisces, Oligochaeta, etc.), tabelul 4.
Tabelul 4

Greutate
Grup

totală

g

% din

hrană

Frecventa
Nr.
stomac °Io

1. LEPIDOPTERA-larve

55,550

27,16%

47

16,9%

2. AMPHIBIA

36,820

17,81 ~~

16

6,0%

3. ORTHOPTERA

19,224

9,23%

28

10,0%

4. PISCES

17,600

8.45%

18

6,0%

5. HETEROPTERA

12,740

6,10%

101

40,0%

-6. COLEOPTERA

10,769

5,17%

94

34,0%

7. MOLLUSCA

9,665

4,66%

34

12,2%

8. ODONATA

8,674

4,19%

30

11,0%

9. OLIGOCHAETA

7,000

3,36%

5

1,7%

10. HYMENOPTERA

4,541

2,14%

50

18,1 %

11. ARACHNIDA

4,178

2,00%

38

13,0%

12. DIPTERA

3,504

1,68%

56

20,2%

13. HIRUDINEA

2,190

1,05%

3

1,0%

14. TRlCHOPTERA

2,188

1,05%

10

4,0%

400

Amphibia (mormoloci şi adulţi) şi Pisces ocupă printre primele locuri, în ceea ce priveşte greutatea dar au
fost găsite numai în 16 şi respectiv 18 stomacuri, ceea ce dovedeşte că
aceste grupe nu reprezintă hrana de bază a speciilor studiate. Există
multe lucrări şi comunicări unde se afirmă că broaştele de lac (mormoloci şi adulţi) aru. ohiceilul să consume puiet de peşti şi icre. In multe cazuri, considerăm că, pe nedrept au fost declarate ,,inamici ireductibili••
ai peştilor şi spunînd aceasta ne gîndim la faptul, că este destul de
relativă evalUJarea problemei foloaselor sau a pagubelor produse de un
animal, mai ales atunci cînd afirmaţia nu se bazează pe un număr suficient de observaţii, cercetări şi materiale riguros ştiinţifice.
E. Fromhold (3) cercetînd 183 stomacuri de R. ridibunda şi 500
stomacuri de R. esculenta, colectate dintr-o zonă bogată în eleştee piscicole, găseşte 26 şi respectiv 53 de peşti, ceea ce 'I"epreziintă 1,59 % şi
0,81 % din totalitatea hranei. Şi aici se observă că nu peştele constituie
hrana principală.
O comparaţie sumară între datele privind hrana ranidelor din zona
studiată cu alte regiuni relevă situaţia prezentată în tabelul 5.

In tabelul 4 se

observă că

Tabelul 5

Zona
Judeţul

drept al

(Deltă,
Dunării)

Tulcea

Rezervaţia

1

cercetată

Complexul Razelm,

Grupele sistematice
bălţile

de pe malul

Heteroptera
Diptera
Coleopteril
Lepidoptera-lan·e
Hymenoptera

Mai-Crişana

(4)

Collembola
Hymenoptera
Diptera
Homoptera
Coleoptern

oraşului Iaşi

(6)

Coleoptera
Diptera
Hymenoptera

împrejurimile

R.D. a Germaniei

(zonă bogată

în iazuri exploatate) (3)

Odonata
Ryncota
Coleoptera

Datele de mai sus duc la concluzia că hrana ranidelor este variaiar faiptul că una sau alta dintre grupe predomină, pentru anumite
locuri, este determinat de condiţiile de mediu şi în special de densitatea
indivizilor.

tă,
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ln
ce

funcţie

priveşte

de sezon elementele trofice
ponderea (tabelul 6).

ocupă poziţii

diferite în ceea
TABELUL 6

Luna

Denumirea grupului

% din

hrana
2
Aprilie

~al

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

402

AMPJ-IlBIA
HETEROPTERA
ARACHNIDA
COLEOPTERA
OLIGOCHAETA
ORTHOPTERA
ODONAT A
MOLLUSCA
OLIGOCHAETA
HETEROPTERA
ORTHOPTERA
COLEOPTERA
LEPIDOPTERA-Larve
AMPHIBIA
ORTHOPTERA
COLEOPTERA
LEPIDOPTERA-L11rve
ORTHOPTERA
ODONAT A
MOLLUSCA
AMPHIBIA
PISCES
ORTHOPTERA
MOLLUSCA
AMPHIBIA
PISCES
ORTHOPTERA
ARACHNIDA

lunară

Nr. total
de indivizi

3

4

21.81
19,45
10,57
10,12
13,82
13,79
11,71
10,82
31,50
11,84
7,69
6,55
42,80
10,36
10,33
5,69
35,66
9,87
8,89
7,12
14,80
14,40
11,40
9,19
95,33
38.00
3,60
2,50

2
42
33
134
3
7
5
12
8
12
3
20
94
5
9

70
91
5
28
18
3
11
11

62
7
4
8
7

Se constată că elementele tipic acvatice predomină în
primăvară şi toamnă şi pierd din importanţă în sezonul cald,

lunile de
în favoa-

rea elementelor terestre.
In ceea ce priveştP problema controversată a rolului trofic al
vegetalelor, sîntem de părere că acestea au fost ingerate involuntar
şi nu au nici o importanţă în regimul alimentar.
De-a lungul traiertului digestiv, ver.etalele nu au fost supuse
transformărilor, în cloac erau aproape în aceeaşi stare oa şi în stomac. Vegetalele, care reprezintă 5,310; 0 din greutatea materialului studiat, întîlnite la 23,50 % din totalul indivizilor, împreună cu alte materiale
(pămînt în 8 stomacuri, pene de păsări în 3 stomacuri) sînt componente
fără rol trofic, înghiţite involuntar odată cu prada în apropierea căro'!"a
se afJau. Ex. : stcmaourile cu multe larve de heteroptere conţineau şi
cantit.1ţi însemnate de lintiţă, iar în cele cu larve de lepidoptere apărea
pămînt sau frunze de salcie lucru justificat de modul de viaţă al
pradei. Vegetalele au fost întîlnite frecvent în toate lunile studiate.
Aşa cum am amintit, intensitatea hrănirii a fost stabilită în baza
indicelui Boruţki-Zenkevici, indicăm în continuare valorile limită şi
medii pentru fiecare lună (tabelul 7).
Tabelul 7

Luna

minim

o
o

IV
V

maxim
50,00

media
15,76

87,50

31,62

VI

7,50

104,50

50,53

VII

4,47

112,50

36,60

VIII

0,10

102,32

23,12

IX

o
o

80,43

17,10

125,90

13,88

X

Intensitatea hrănirii cunoaşte o creştere pronunţată pma în luna
iunie cînd atinge punotul maxim (în luna respectivă, în zona cercetată, temperatura medie a apei a fost de 20,6°C şi temperatura medie
a aerului de 19,l C), apoi descreşte continuu şi uniform spre toamnă
(fig. 2).
0

Folosind acelaşi indice, am încercat să stabilim şi o curbă a regimului alimentar zilnic prin probe luate la interval de o oră. Din
rezultatele obţinute, se constată prezenţa a două maxime, situate, pentru prima parte a intervalului (aprilie-iulie), între orele 5,30-7,30
prima şi a doua între orele 9-11. Spre sfîrşitul verii maximele se
deplasează spre prînz cu aproape două ore.
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dată

Pentru perioada
în tabelul 8.

urmărită

frecvenţa

stomacurilor goale este reTabelul 8

Luna
IV

Stomacuri goale
5

V

% din totalul de indivizi
11,10
11,10

VII

o
o

VI!I

o

IX

6

7,28

X

9

21,42

VI

Situaţia din tabelul 8 ilustrează dependenţa intensităţii hrănirii
faţă de condiţiilL' climaterice in sensul că in funcţie de temperatură
Yariază şi intensitatea metabolismului.

CONCLUZII:
In urma cercetării conţinutului stomacal am constatat :
1. Datorită habitatului şi a particularităţilor marfo-fiziologice asemănătoare, nu s-au întilnit diferenţe în ceea ce priveşte compoziţia
hranei la cele două specii studiate.
2. Elementele trofice predominante în hrana ranidelor din zona
studiată îl constituie .insectele.
3. Există o evidentă predominare a anumitor elemente trofice
pentru fiecare perioadă a anului, fără ca prin acestea să se întrevadă
o selectare a hranei şi o strînsă corelare între intensitatea hrănirii şi
condiţiile climaterice.
4. Odată cu prada sînt înghiţite şi alte corpuri aflate în imediata
apropiere (vegetale, pămînt etc.) fără ca acestea să constituie elemente
trofice.
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ltesume
L'auteur a examine la nourriture chez Rana ridibunda Pall. et Rana esculenta
L. dans Ies conditions caracteristiques du Delta du Danube et du groupe lagunaire

Razelm. Dans ce but on a collecte, dans des endroits differents, 279 d'exemplaires
de ces deux especes, de differents âges et sexes.
L'analyse du bol alimentaire de chaque individu a mis en relief le fait que:
Les randes du Delta du Danube sont carnivores surtout entomophages; Ies
insectes constituant 56,38 % du total de la nourriture des individus observes.
Examinant le regime alimentaire pendant toute l'annee on constate pour chaque saison la predominance de certains groupages systematiques, sans etre question
d'une selectivite de la nourriture. Pendant Ies periodes froides Ies heteropteres, Ies
amphibies de petite dimension occupent une place importante tandis que pendant
l'ete leur importance diminue en faveur des elements terrestres et aeriens : odonates,
coleopteres, orthopteres.
On a trouve dans un nombre de 65 d'estomacs, â cote de la nourriture animale, des vegetaux qui n'ont pas ete digeres que dans la derniere section du tubedigestif.

'''

Fig. 1. 1. Chilia, 2 Crişan, 3 Maliuc, 4 Sfintu Gheorghe, 5 Murighiol , 6 Mahmudia ,
7 Nufărul, 8 Malcoci, 9 Tulcea (L. Zagăn), 10 Somova, 11 Parches, 12 Plopu, 13
Sarinasuf, 14 Enisala, 15 Jurilovca, 16 Nifon, 17 Valea Brăileanca.
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UNELE ASPECTE BIOGEOGRAFICE ALE PADURILOR
NORD-DOBROGENE
S. PAŞCOVSCHI
Pădurile horstului nord-dobrogean trebuie să fie privite ca o unitate biogeografică aparte. Caracterele lor actuale oglindesc o evoluţie
foarte complicată din trecut. Nu se poate pretinde că această evoluţie a şi fost descifrată în toate amănuntele. Totuşi, la nivelul cunoş
tinţelor actuale apar cîteva aspecte care merită să fie discutatei şi
interpreibalte mai detaiJ.iiait. ln expunerea de mai jos se încearcă precizarea unora din aceste aspecte pe baza răspîndirii elementelor avifaunistice, ou unele exemplificări din alte domenii, mai ales din cel al
florei forestiere.
In această analiză prezenţa unor păsări la cuibărit în pădurile
nord-dobrogene trebuie să fie pusă în legătură cu răspîndirea lor pe
de o parte la nord de Dunăre, anume în R.S. România şi pentru unele
cazuri în partea de SV a URSS, pe de altă parte în restul Dobrogei
şi în Bulgaria.
Este vorba în primul rînd de păsări tipic forestiere. Dar, se vor
menţiona şi unele cazuri care nu se încadrează complet în această categorie. Dintre iacestea din urmă nu sînt luate în discutie cele cu
aparenţe de infiltraţii recente, ca Serinus canaria serinus ·(L.) (Radu,
1960) şi Emberiza melanocephala Scop. (Kiss, 1968).
Frapant este în primul rînd faptul că în insula forestieră din
nordul Dobrogei unele păsări de pădure trăiesc izolate de arealul lor
continuu. Ele au aici întrucîtva caracter de relicte ; bineînţeles, trebuie să fie păstrată o rezervă în această privinţă, deoarece distanţa
pînă la limita arealului continuu nu este prea mare. Poate fi vorba
de specii sau de subspecii, unele de origine nordică (sau pentru împrejurări de la noi montană), altele dimpotrivă sudică.
Cele mai interesante sînt speciile nordice. Ele prezintă un areal
mai mult sau mai puţin continuu în spaţiul carpatic, dnr se regăsesc
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ş1 m Bulgaria. N1U se intilnesc Ja cuibărit in Dobrogea cenitrală, în
lunca şi Delta Dunării, în Bărăgan, sudul Moldovei şi Bugeac.
Din acest grup fac parte în primul rînd ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius (L.) şi pitulicea sfîriitoare (Phylloscopus sibilatrix
(Bechst.).
Prezenţa lll'i Dryocopus martius în pădurile nord-dobrogene pare
a fi cunoscută foarte de mult. Nu am putut restabili cine a semnalat-o
prima dată. In ce priveşte situaţia actuală, a fost considerată drept
.. comună"' între Babadag şi l\Iăcin (Vieillard. 1967). Aprecierea este,
desigur, prea optimistă. Pasărea pare a fi destul de rară şi localizată
în anumite puncte. Personal am întîlnit-o la Ciucurova (septembrie
1963 ; mai 1964) şi Luncaviţa (mai 1964). Este interesant a se sublinia
că la Ciucurova a mai fost semnalată cu mai mult de o jumătate de
Sl'cnl mai înainte (Almas~', 1898).
Cantonarea acestei specii la altitudini atît de mici, în păduri compuse exclusiv din foioase este, desigur, demnă de subliniat. In spaţiul
carpatic biotopul ei obişnuit sînt păduri de răşinoase, mai ales molidisuri. Dar, nu trebuie să fie uitat că în Muntii Banatului ea coboară
pî~ă aproape de Dunăre (Linţia, 1944). In B~lgaria a fost semnalată
atît în păduri de răşinoa5e la altitudini mari, cit şi în cele de foioase ;
este citată chiar la cîmpie, dar fără a se preciza dacă e vorba de
cuibărit sau de apariţii eratice (Pateff, 1950; Reiser, 1894).
Prezenţa lui Phylloscopus sibilatrix la Babadag în perioadă de
cuibărit a fost semnalată recent ca o descoperire, motivîndu-se că în
sintezele moderne Carpaţii sînt consideraţi ca limita sudică a arealului acestei specii (Gcroudet. 1967). Intr-adevăr, este curios că cercetătorii mai vechi nu semnalează precis această pasăre. Numai fraţii
Sintenis ar fi găsit-o destul de frecventă „în vil"' (Reiser. 1894). Dar,
tocmai biotopul indicat arată lămurit că era vorba de pasaj. Totuşi,
ceva mai tîrziu ea a fost întîlnită în perioada cuibăritului, pe cit se
pare, în apropierea l\Iăcinului (textul respectiv nu e destul de clar)
(Heinrich, 1927). Am regăsit-o foarte abundentă în pădurile Babadag,
CiucurolVa, Ţiganoa şi Luncaviţa (mai 1964) ; un cuib cu 6 ouă la
Ciucurova, 20 mai ; altul cu 7 ouă la Luncaviţa, 22 mai.
După Dombrowski în România veche specia ar cuibări peste tot
în ,.păduri mari... indiferent dacă se găsesc în cîmpie sau la munte"' ...
{1912). Despre Dobrogea 1111U se face vreo menţLU1J1e specială. Totuşi,
în ce priveşte Cimpia Dunării de Jos şi sudul Moldovei, această afirmaţie trebuie să fie privită cu multă rezervă. Din cite ştim, nu a
fost semrual1artă nici în 11u1n.ca şi De1ta Dunării. In Bulgaria este semnalată ca „rară"' la cuibărit, in cîteva puncte din munţi, dar şi în
cîrnpie, la gura Camciei şi la nord de Varna (Pateff, 1950). Se poate
conchide că arealul izolat din nordul Dobrogei este analog cu punctele
ră~Lete de auibărirt din BuJ.,garia. In genetmll, există o ainJailogie cu ciocănitoarea neagră.

A weia specie de acest grruip
-Cuibăritul
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lui sporadic în

pădurile

este sirtlalmJJ. (Scolopax rusticola L.).
nord-dobrogene a fost afirmat ca-

tegoric de Dombrowski (1912), după ce mai înainte fusese bănuit de
Almasy (1898). Dar, informaţii mai recente lipsesc. Ştim că la nord de
Dunăre sitarul cuibăreşte în ramura sudică a Carpaţilor, dar tot sporadic; uneori s-a semnalat şi cuibăritul la cîmpie (Dombrowski, 1912).
Relativ recent un caz de cuibărit reuşit a fost observat la sud de Bucureşti, aproximativ la mijlocul distanţei pînă la Dunăre (Popescu, 1958).
In Bulgaria cuibăritul este calificat ca „rar". Se citează cîteva puncte
unde ia fost oonstatat precis, în majodtate la mllil1te şi deaiLUTi, dar
unele şi la cîmpie între Dunăre şi lanţul principal al Balcanilor (Pateff, 1950).
ln concluzie, Scolopax rusticola pare să se comporte altfel, <lecit primele două specii. Anume, toată întinderea începînd din ramura
sudică a Carpaţilor (eventual, ş.i ceva mai la nord) şi terminînd ou
sudul Bulgariei, inclusiv Dobrogea, trebuie să fie considerată ca teritoriul de cuibărit sporadic, în puncte izolate, situate mai mult la munte
şi dealuri, mai rar la cîmpie.
Aceste trei specii ar reprezenta la nivelul cunoştinţelor actuale - componenţi siguri ai primului grup. Dar, s~ mai cunosc unele
semnalări care merită să fie menţionate pe scurt : Aeqolius funereus
(L.) (Dombrowski, 1912) ; Phylloscopus collybita (Vieill.) şi Pyrrhula
pyrrhula (L.) (Almasy, 1898 ; Stresemann, 1920) ; Erithacus rubecula
(L.) şi Troglodytes troglodytes (L.) (Heinrich, 1927). Relativ la E. rubecula se semnalează precis găsirea unui cuib cu ouă ; dar, ar putea
fi un caz de cuibărit accidental. Cercetătorii viitori urmează să precizeze rolul adevărat al acestor cinci specii în avifauna pădurilor norddobrogene. De asemenea, ar mai putea intra în discuţie cîteva specii
mai comune, dar numai după ce se va cunoaşte mai bine răspîndirea
lor nu atit în Dobrogea de nord, cît în regiunile înconjurătoare.
Din alte grupe de animale ne atrage în mod deosebit atenţia prezenţa jderului de pădure (Martes martes (L.) (Allmasy, 1898 ;
Căli
nescu, 1931). Se ştie că 1a nor:d de DU!năre, el este piiorpriiu mai a1es regi1unâiliar mo1ntaine, iar lia a11tiitrudini mad. mici se găseşte spomdic ; reapare
în Bulgaria. Se încadrează, deci, bine în acest grup.
ln întreaga problemă ar fi foarte interesante şi unele exemple
negative - lipsa unor specii care în regiunile înconjurătoare se gă
sesc la altitudini asemănătoare, în păduri de foioase. Dar, printre pă
sări iar fi riscairut deocamdată să se citeze vreun caz. tn sahimb, dirrutre
mamifere lipsa veveriţei (Sciurus vulgaris L.) este semnificativă (Căli
nescu, 1931, 1956).
Flora forestieră a nordului Dobrogei este mult mai bine cercetată decît fauna. Se pot cita foarte multe exemple similare celor date
mai sus pentru păsări. lntr-o lucrare recentă, care se referă la o parte
din teritoriul discutat, anume la Podişul Babadagului, se dă o listă
de elemente montane şi nordice, unele chiar circumboreale (Dihoru
şi Doniţă, 1970). ln problema noastră această listă s-ar mai putea lungi
mult. De fapt, marea majoritate a plantel.or mezofile de pădure se
găsesc aici într-un areal restrîns şi izolat. Aceasta este valabil şi pen411

tru unele dintre speciile foarte frecvente de ar~ri şi arbuşti care
compun pădurile nord-dobrogene : Quercus petraea (Mat.) Liebl., Carpinus betulus L., Corylus avellana L., Acer campestre L., A. platanoides L., Sorbus torminalis (L.) Cr. etc. Bineînţeles, trebuie să fie făcută
o distincţie între aceste elemente larg răspîndite în Europa şi unele
elemente forestiere de origine sudică, al căror areal nu se întinde prea
departe la nord de Dunăre - Quercus dalechampii Ten., Q. polycarpa
Schur, Q. frainetto Ten., Tilia tomentosa Mnch. etc. Chiar şi fagul dm
Dobrogea, este reprezentat, din cite se ştie în prezent, prin forme
sudice.
In ce priveşte flora forestieră este cazul a se pune în discuţie
salcia căprească (Salix capraea L.). Asupra prezenţei ei în nordul Dobrogei există o controversă în literatură (Beldie, 1952 ; Ivancea şi
Georgescu, 1927). Trebuie să fie precizat că S. capraea creşte în cunoscuta vale Cilic-Dere din apropierea Niculiţelului, în exemplare arborescente de dimensiuni apropiate celor atinse în condiţiuni optimale
de la munte. Această staţiune pare a fi complet izolată de arealul continuu al speciei.
Trebuie să fie subliniat că nu se cunoaşte pînă în prezent ca
vreo pl,antă de origine nordicii să crească în păduriJe nord-dobrogene
şi să lipsec:scă din Bulgaria. In schimb, există plante care lipsesc în
Dobrogea, dar cresc în Carpaţi şi Balcani la altitudini similare dealurilor dobrogene (de exemplu - Alnus incana (L.) l\foch., Acer pseudoplatanus L. etc.).
Rezumînd cele de mai sus : în nordul Dobrogei există specii de
animale şi plante forestiere nordice sau montane, izolate în prezent
fată de arealul lor continuu. Este neîndoielnic că aceste specii au pă
truns aici într-o perioadă cu clima mult mai aspră <lecit în prezent.
In ce priveşte păsările nu trebuie să fie uitat că speciile enumerate
sînt în prezent răspîndite foarte departe spre nordul Eurasiei, unele
din ele ajungînd pînă la cercul polar. Deci, ele au putut trăi în pă
durile nord-dobrogene pe vremuri cînd a domnit aici o climă mult
mai aspră şi compoziţia floristică a acestor păduri era cu totul .::.lta.
Nu credem să greşim afirmîn.d că ele au pătruns aici cel puţin în timpul glaciaţiunii Wurm şi au supravieţuit în timpul cald postglaciar.
ln ce priveşte căile de pătrundere în nordul Dobrogei se poate
presupune că populaţiile de aici nu au fost de la început izolate, ci
din contra înglobate în arealul continuu al speciilor respective. Existenţa unor legături în lungul Dunării prin păduri continui între nordul Dobrogei şi Deliormanul bulgăresc, iar de aici peste Dunăre cu
pădurile din cimpia Munteniei dintre Olteniţa şi Giurgiu nu se poate
pune la îndoială. Este vorba, bineînţeles, de păduri de coastă, nu de
cele inundabile de luncă. In prezent rămă.'?iţele acestor păduri s-au
păstrat pe malul drept al Dunării abia începînd mai sus de Cernavodă,
iar pe malul stîng - mai sus de Olteniţa. Ele trebuie să se fi format
încă din pleistocen şi să se fi menţinut pînă în timpurile preistorice.
Dispariţia lor poate să fie atribuită acţiunii omului care a colonizat
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încă din timpurile preistorice malurile Dunării (Pîrvan, 1926). Legă
tura cu Deliormanul prin Dobrogea centrală şi cu dealurile Munteniei
prin Bărăgan nu par de loc verosimile. Iar legătura cu Podişul :Moldovei şi cu dealurile din cotul Carpaţilor în lungul Prutului şi Siretului pare să se fi formiat mai tîrziiu, în timpul cald postglaciar ; ea a
reprezentat căi de avansare spre nord a elementelor sudice, nu de
coborîre spre sud a celor nordice şi montane (Paşcovschi, 19G7).
Dispariţia pădurilor de pe coastele Dunării, în unire cu modificările climatice din holocen au dus la izolarea în nordul Dobrogei
a acestor specii.
In continuare trebuie să fie examinată problema foarte interesantă a gaiţei (Garrulus glandarius L.) din nordul Dobrogei. Arealul
actual de cuibărit al acestei specii în pădurile nord-dobrogene apare
izolat de arealul ei continuu. Din cîte ştir:1 ea nu trăieşte in pădurile
de stepă din Bărăgan şi Dobrogea centrală, cu atît mai puţin în Bugeac ; nu avem nici date precise asupra cuibăritului în tlunca şi Delta
Dunării.

Aspectul interesant este poziţia sistematică a gaiţei nord-dobrogene. Pînă în timpul din urmă se considera că ea aparţine subspeciei
nominate. Reamintim, însă, că în cadrul acestei subspecii au fost deQ\Sebite trei ,,faze de coloraţie" (sau „varietăţiu) ; amănunte se pot
vedea la Dombrowski (1912). Acesta din urmă, pe baza unui material
foarte bogat, susţine că în Dobrogea predomină la cuibărit faza „nigrans", cu penajul închis şi întinderea mare a culorii negre pe oap.
Intr-o revizuire recentă a gaiţelor din Peninsula Balcanică se
ajunge, însă, la o altă concluzie (Keve şi Doncev, 1967). Autorii consideră că în nordul Dobrogei ar cuibări subspecia G.g. septentrionalis
Brehm, originară din partea europeană a URSS. Deosebirea ei faţă
de subspecia nominată ar fi foarte „subtilă" şi ar consta într-o nuanţă
mai puternică brun-ruginie a penajului de pe spate şi partea ventrală. Această subspecie ar trăi şi la nord de Dunăre. spre vest pînă
l,a Caracal, !oneşti, Argeş (? ... probabil - Curtea de Argeş) şi Cîmpulung-Muscel. Din Dobrogea de nord sînt citate precis exemplare de
la Ciucurova şi Hamcearca, din cea de sud de la Băneasa, din Bulgaria de la Longoza pe Camcia şi de la Nevşa la vest de Varna. După
părerea autorilor această subspecie se întinde mult mai spre vest prin
cîmpia din nordul Bulgariei, pînă ce se întîlneşte cu subspecia nominată. Dar, limita precisă între ele nu a putut fi stabilită din cauza
materialului foarte redus care a fost cercetat. Spre sud se învecinează
ou o „subspecie" minusculă G.g. ferdinandi Keve, limitată la sudestul Bulgariei şi Turcia europeană.
Trebuie să fie menţionat că valabilitatea subspeciei ferdinandi
şi chiar a subspeciei septentrionalis nu este recunoscută de alţi autori
moderni care le reunesc oo s1UJbspecia nomrimJaită (Demea1Jtiev şi Gladloov,
1954; Vaurie, 1959). Dar, chiar iacordîndu-le numai rangul unor „populaţii" uşor diferenţiate morfologic, problema rămîne foarte interesantă
pentru subiectul tratat aici. Gaiţele sud-dobrogene ar constitui un nu413

cleu izolat din populaţia
a arealului ei continuu.

respectivă

în apropiere de marginea sudică

Bineînţeles, semnificaţia biogeografică a existenţei acestei popunu trebuie să fie identificată aprioric cu a speciilor nordice discutate mai sus. Pentru a o judeca just este nevoie să fie lămurită
originea şi expansiunea din trecut a subspeciei septentrionalis. Autorii menţionaţi sînt de părere că ea s-ar fi format în estul Peninsulei
Balcanice şi ar fi migrat în post-glaciarul timpuriu spre nord şi nordest. Ei, însă, trec sub tăcere opinia lui Dombrowski despre predominarea fazei nigrans în Dobrogea. Rămîne un subiect interesant pentru
cercetătorii viitori de a stabili situaţia actuală şi de a preciza raporturile acestei ,.,faze"' cu subspecia septentrionalis. După aceasta s-ar putea trage şi concluzii mai sigure asupra modului cum a pătruns această populaţie în pădurile nord-dobrogene.
Trecind la elemente sudice, poate fi menţionată o singură specie
izolată în prezent în nordul Dobrogei ~i. în plus. aflată aici la limita
nord-estică a arealului ei, anume piţigoiul de livadă (Parus lugubris
Temm.). Se ştie că în prezent nu mai este o pasăre tipică de pădure;
totuşi, în nordul Dobrogei biotopul ei iniţial trebuie să fi fost pădu
rea. In trecut acest piţigoi a fost citat ,.,peste tot pe dealuri împădurite,
mai ales comun pe lingă Hamcearca"' (Alrncisy, 1898). Aproximativ acelaşi lucru îl găsim şi la Dombrowski (1912). Acum, însă, această specie
pare să fi devenit rară pe aici. Personal am întîlnit-o o singură dată
în pădurea Babadag, 29.IX.1958, 2-3 exemplare.
Se ştie că piţigoiul de livadă este cunoscut şi la nord de Dunăre.
Regiunea mai apropiată de Dobrogea, unde a fost semnalat, sînt dealurile Munteniei (Dombrowski, 1912; Paşcovschi, 1938). Dar, trebuie
să fie presupus că nu a pătruns ocolo din Dobrogea, ci din vest, în
lungul lanţului carpatic. In Bulgaria este încă foarte frecvent. în p[1duri rare de foioase şi în livezi (PatRff, 1950).
P. lugubris, după toate probabilităţile, a pătruns în nordul Dobrogei printr-o imigraţie masivă în timpul post-glaciar cald. A urmat,
desigur, în primul rînd calea pădurilor de pe coastele Dunării ; dar,
pentru această specie nu este exclusă nici o migraţie în salturi, prin
pădurile răzleţe din stepa dobrogeană. In prezent a rămas izolc>.t şi
pare a fi în dispariţie.
O altă formă sudică este ciocănitoarea dobrogeană (Dendrocopus
leucotos lilfordi Sharpe şi Dresser). Este, de fapt, o sub<. u•_·c:ie sudică
a unei specii foarte larg răspîndite în Palearctică. Ea este de mult
cunoscută în avifauna pădurilor nord-dobrogene, da~· lipseşte în restul
acestei provincii şi la nord de Dunăre. In trecut pare să fi fost destul
de frecventă (Almasy, 1898). Dar, ceva mai tîrziu Dombrowski afirmă
că în cursul multor ani de cercetare a reuşit să colecteze o singură pereche (1912). Mai recent a mai fost semnalat un exemplar colectat în
octombrie 1957 (Radu, 1958). Personal am observat un singur exemplar, mascul, la 16.X.1964, pe liziera pădurii Niculiţel.
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ln Bulgaria D.l.lilfordi este menţionată ca destul de frecventăr
in păduri de munte, pe alocuri şi la cîmpie (Pateff, 1950). Arealul ei
general cuprinde Peninsula Balcanică, Asia Mică şi Caucazul. Limita
nordică precisă ar fi greu de stabilit deocamdată. Nu este exclus ca
horstul dobrogean să reprezinte punctul nordic extrem în răspîndirea
subspeciei, cel puţin în această parte a arealului.
Sînt motive serioo.se să se presupună că D.l.lilfordi este o formă
foarte veche, iar mai spre nord şi nord-est sînt răspîndite formele mai
recente, mai evoluate. Dar, trebuie să fie subliniat că răspîndirea unităţilor subspecifice ale lui D.leucotos este foarte complicată. Ar fi
riscant să se încerce o reconstituire a diferenţierii şi expansiunii subspeciilor din partea europeană a arealului speciei, fără a se ţine scama
de istoricul speciei im ansamblu. In orice caz este sigur că
populaţia balcanică este foarte veche ; probabil s-a format cu mult
înaintea glaciaţiunii Wurm. Cînd şi cum s-a produs diferenţicrt.><i ei
ca subspecie ar fi foarte greu de zis. De asemenea, ar fi greu de stabilit dacă populaţia nord-dobrogeană a imigrat aici înaintea sau după
diferenţierea subspecifică. De fapt, această imigraţie trebui~· să fi reprezentat o mişcare locală de mică importanţă ; ea s-a produs probabil
tot pe calea pădurilor de pe coastele Dunării. Din punct de vedere
biogeografic nu există analogie între cazul acestei subspecii şi al lui
Parus lugubris.
Nu rn.moa.ştem deocamdaită in 111oroul Dobrogei alrte specii forestiere - animale sau vege!baJle - cru distribuţia asemănătoar2 nici cu
P.lugubris, nici cu D.l.lilfordi.
In continuare ar mai putea fi menţionată o a treia categorie de·
elemente avifaunistice cu areal restrîns şi izolat. Dar, n-o discutăm
amănunţit deoarece se bazează pe o singură semnalare cunoscută pînă
în prezent. Este vorba de cojoaica cu degete scurte (Certhia brachydaotyla Brehm), colrotartă o singuiră dată la. Hamcearoa în pedoada de
cuibărit, ll.IV.1896 (A1mă.sy, 1898). Arealul general al acestei speciieste cu totul deosebit faţă de cele tratate anterior : Europa Centrală,
Apuseană şi Sudică (inclusiv Peninsula Balcanică), Asia J\Tică şi Africa
de nord-vest. In România se ounoel.'?te numai din Banat (Linţia, 1944;
Munteanu, 1969) şi în mod surprinzător din Delta Dunării (Radu,
1968). S-ar părea, deci, că nordul Dobrogei, inclusiv Delta Dunării, ar
reprezenta un fragment insular pe marginea nord-estică a arealului
speciei. Dar, pentru lămurirea problemei mai sînt necesare cercetări
noi.
Spre deosebire de toate speciile precedente există şi o specie
nordică ce se află 1aici la limita sudkă a arealului continuu frunzăriţa verde (Hippolais icterina (Vieill.). Din cîte ştim, ea nu a fost
pînă acum menţionată precis printre păsările naro-dobrogene; a fost
citată numai din Delta Dunării, anume pădurea Car.aorman (Radu,
1968). Intr-o sinteză recentă se consideră că în această regiune Dună
rea este limita arealului continuu, iar mai spre sud cuibăreşte numai
în unele puncte izolate (Stresemann şi Portenko, 1960). Intr-adevăr,
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in Bulgaria este citată ca foarte rară la cuibărit, cel mai sudic punct
cunoscut fiind gura Camciei (Pateff, 1950).
Autorul acestor rlnduri a găsit-o foarte abundentă în pădurile
Ciucurova, Ţiganca şi Luncaviţa la 20-22 mai 1964; din comportarea
păsărilor reieşea că se aflau la locuri de cuibărit ; de asemenea, a
observat-o în Deltă, în pădurile Ostrovul Beiului şi Letea, în iunie
1955 ; în fine, la sud de Bucureşti a întilnit-o pînă la Valea Roşie
în apropiere de Dunăre (iunie 1954). Probabil chiar în zăvoaiele Dunării a fost semnalată la Sviştov în Bulgaria : tot din zăvoaie trebuie
să fie cit.aţia de la Palanka în lunca Nistrului (Pateff, 1950 ; Stresemann
şi Portenko, 1960). Aceasta ne face să presupunem că specia este răs
pîndită în zăvoaie din tot lungul Dunării şi populaţia din nordul Dobrogei nu este izolată de arealul continuu. In acest caz trebuie să fie
subliniată abundenţa ei aici. Izolate se pot considera punctele de cuibărit din Bulgaria, între Vama şi Ecrene.
IJ. icterina este tot o specie nordică şi în Eurasia ajunge în prezent pînă în apropierea cercului polar. Deci, se poate presupune că în
nordul Dobrogei are aproximativ aceeaşi vechime cu Ph. sibilatrix.
O comportare în linii generale asemănătoare trebuie să fi avut
incă o specie. Dar, din păcate s-au păstrat prea puţine date asupra
ei. Este vorba de afirmaţia că spre sfîrşitul secolului trecut cocoşul
de mesteacăn ( Lyrurus tetrix (L.) ar fi trăit în Dobrogea, în pădurile
din jurul Mînăstirii Cocoş (Dombrowski, 1912). Această problemă a
mai fost analizată în literatura noastră de specialitate (Filipaşcu, 1965).
Se mai poate adăuga că o semnalare asemănătoare se cuoruaşte şi
din Bulgari.a, unde ultimH cocoşi de mesteacăn rar fi supravieţuiJt la
cimpic între Ruse şi Varna, în păduri de foioase (Elwes şi Buckley,
1870, după Reiser, 1894). Dar, în timpul din urmă această relatare este
pusă serios la îndoială (Pateff, 1950).
In orice caz reţinem că nu este vorba de o populaţie de pădure,
izolată de mult în insula păduroasă din nordul Dobrogei, ci de o populaţie de stepă, oare a păltn.ms in păduri la m.iarginea arealului ei continuu ; izolarea a fost foarte recentă şi datorită exclusiv acţiunii omului
(desţelenirea stepelor).
lncheind aici subliniem încă odată că cele de mai sus reprezintă,
de fapt, o primă incursiune într-o problemă foarte vastă. Nu poate exista
nici o îndoială că cercetările viitoare vor da la iveală încă un număr
mare de aspecte asemănătoare.

Zusammen]assung.
Einige biogeographische Aspekte der

Wălder

von Nord-Dobrudscha.

Eine Reihe der Vogel-.Arten oder Unterariten haben als Bruitvogel
in Nord-Dobrudscha ein kleines und von der Hauptverbreitung isoliertes Areal.
Es konnen nordliche Formen sein, die sich in der Năha der Sudgtt'enze des Hauptaireals befinden. Als solche A1'lbe!n sind folgende
bekanrnt : Dryocopus martius, Phflloscopus sibilatrix rund Scolopax rusticola. Sie sollen in diesen Wăldern am mindesten aus der Wurm-Eiszeit
leben. Gleich soll der Fall des Martes martes von den Săugetiere, wie
auch der verschiedenen Waldpflanzen ; von den letzten ist besonders
Salix capraea, deren Voll"kommen bisher unerklărt war, erwăhnlt.
A1s eine nordliche Unterart der weitverbreiteten Art wird Garrulus glandarius septentrionalis ziitiert. Es giJbt einen Widerspru.oh u~
die Seil!bstsit:ăaiJdigk!e~it clieser From. Aber, sogar werun sie nlllT edne etwas
abweicheru::l:e Populaltio111 ist, bleibt die Frage bemerkenswerrit.
Parus lugubris ist dagegen eine sudliche Art, die sich in der
Năhe der nord-ostlichen Grenze der Hauptvorkommens befindet. Sie
soll hier in der warmen Nacheiszeit eingewandert sein. Jetzt scheint sie
allmăhlich zu verschwinden.
Eine sudliche Unterart der weit verbreiteten Art ist Dendrocopus
leucotos lilfordi ; siie l~ebt hier ilI1 der Năhe der Nocdgrenze der Hiauptverbreitung. Sein Vorkommen soll sehr alt sein, in jedem Falle aus der Pleistozănzeit. Jetzt scheint auch sie zu verschwinden.
Es gibt noch in der- Litteratur einige Nachrichten uber gewisse andere Vogelarten; iaber ihr regelmăssiges Brutern bleibt bisher zweifolhafrt.
Das hăurfige Vorkommen van Hippolais icterina hiart; 181l1dere Bedeutung. Diese Art befindet sich hier in den Grenzen des Hauptareals, aber
genau am sudlichen Rande. Sie soll diese Wălder mindestens in der
Wurm-Eiszeit bevălkert haben. Ahnlich kann vielleicht der F,all von
Lyrurus tetrix; es gibt eine Vermutung, dass es noch im vorigcn
Jahrhunderte in Nord-Dobrudscha lebte.
I
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PASARILE RAPITOARE DIN DOBROGEA DE NORD
SITUAŢIA LOR ACTUALA

ŞI

de ION CATUNEANU

Prin poziţia ei geografică, ca şi prin clima de tranziţie între climatul pontic şi cel mediteranean, prielnică înmulţirii a nenumărate specii
de animale, teritoriul Dobrogei a favorizat cuibăritul a 29 specii şi subspecii de păsări răpitoare, din cele 42 de specii ce au fost întîlnite pînă
nu de mult acolo.
Pe lingă răpitoarele mari ca Gyps fulvus (HABL.), Aegypius nwnachus (L.), Neophron percnopterus (L.), Aquila heliaca (SAV.), A. pomarina BREHM, Hieraaetus pennatus (GMEL.), Haliaeetus albicilla (L.),
Pandion haliaetus (L.), Milvus migrans (BODD.),
Circaetus gallicus
(GMEL.) şi Pernis apivorus (L.), celelalte specii şi subspecii de păsări ră
pitoare diurne de talie mijlocie şi mică, ca : Falco cherrug danubialis
KLEINSCHM., F. subbuteo L., F. vespertinus L., F. naumanni FLEISCII..
F. tinnunculus L., Buteo b. buteo (L.) B.b. vulpinus (GLOG.), Circus
aeruginosus (L.), C. macrourus (GM.), Accipiter gentilis (L.), ca şi păsă
rile răpitoare de noapte, ca : Bubo bubo (L.), Asia otus (L.), Otus scops
(L.), A. flammeus (PALL.), Athene n. noctua (SCOP.), A.a. indigena
BREHM, Strix uralensis PALL,., 1) şi S. aluco L., completează numărul
acestor specii 2).
Cu aproape un veac în urmă (1874), munţii stîncoşi din nord şi
dealurile puternic vălurate erau acoperite de păduri seculare, în mare
parte neumblate, ca şi de altfel zăvoaiele Dunării şi imensitatea stufului din !'legiunea inundabilă, sau a Deltei şi a lagunelor Mării Negre.
Stepa întinsă şi slab cultiv,ată, acoperită cu mari suprafeţe de plante ierboase şi spinării, forma un vast teritoriu prielnic înmulţirji unei bogate
1), D01\1BROWSKI (19) citează o pereche găsită la 10 mai 1904 lingă Măcin
ln Dobrogea de nord, alături de cuibul în care se afla un ou.
2 ). Toate aceste specii au fost întilnite mai ales în horsul dobrogean, complexul lagunar şi Delta Dunării, astfel că vorbind în text de Dobrogea, vorbim despre
întreaga regiune nordică.
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faune de r eptile, păs ări ş i mamife re mici, în special rozătoare, ca şi numeroas e insecte. Da torită acestei h rane na turale a bundente, ca şi a cadavrelor ce proveneau de la turmele de oi ce p ăşteau pe aceste mari întinderi, este normal ca ş i număru l p ăsărilor răp ito are să fi fost cu mult
nnai mare ca ast ăz i acolo .
Aceasta se con stată cu pris os in ţă aruncî nd doar o privire în literatura ornito l ogică din trecut şi numai la 4 specli mai importante din avifa una Dobr ogei.

Fig, 1. -

Vulturul pl eş uv neg ru ( Aegypius monachus L.). Fiind actualm ent e di spă rut
din av ifauna Româ niei, am fo los it aceas tă fo tografie execu t a tă în Pirinei şi
pus ă la dispozi \i e de ornit ologul englez ALAN JOHMSON.

Astfel, vulturul negru (Aegypius mona.chus) (fig. 1), acest impună
tor răpitor întîlnit în că pîn ă acum cîţiv a ani atît în CCl!I"paţi, cit şi mai
ales în Dobrogea, era o pasăre clocitoare ob i şnuit ă în pădurile de la
Babadag, Giuvegea, Ve lichioi ş i Carvan. DOMBROWSKI (19) menţio
nează în 191 2 că în perioada de cu ib ă ri t a anilor 1873, 1874 şi 1875 în
pădurile de lin gă Babadag, pe o întindere d e 9 km au fost găsite 377
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ouă, ceea ce face, ştiind că vulturii nu depun decît un ou p e an__, 377
cuiburi ocupate, adică 754 exemplare adulte . Din ac~s t n:are r;ium~r, în
anll!l 1904, pe aceleaşi locuri nu mai erau dedt 14 cuiburi locuite. iar în
anul 191 2 rămăs es e ră doar cca 12.
Vulturul sur (Gyps fulvus) (fig. 2), cuibărea atît în Carp aţi, cît şi
în zăvoaiele Dunării, prin ostr oavele ei şi în stîncăriil munţi lor de la
Măcin Greci si mai ales în p ăd ur ile din văi l e stînco ase de la Giuvegea, fiind oonsideriait .c a cel mai ră&pî1n;di1 t vulrtrur de 1a noi din ţară.

,. I
. I
I

Fig. 2. -

Unul din ultimi i vulturi suri (Gyps fu lvus (HA BL.) (Fot. I. CĂTUNEAN U
1936 ).

Codalbul (Haliaeetus albicilla), bine cunoscut de toţi cei ce au cercetat p ădurile întinse din nordul Dobrogei , ca şi Del ta Dunării, era evaluat în 1912 de DOMBROWSKI ca una dintre cele mai răspîndite „acvile"
din ţară. El m enţionează : „Despre neînchipuita masă de codalbi care
apar toamna tîrziu la Dunăre, nu- ş i poat e face nimeni nici măcar o
imagine, dacă n-a văzut-o" . De altfel, această trecere ce se efectua de
obicei p e la sfîrşitul lunei noiembrie, dura dteva zile. Multe din aceste
exempl.are rămîn eau însă în timpul iernilor mai blînde acolo şi se pare
că num ăru l l m· ş i atunci era mare.
Buha (Bubo bubo), se găsea răspîndită pe malurile Dunării şi în
Dobr ogea, mai num ero asă decît în alte părţi din ţară. Numărul lor
mare de pe atunci , se poate deduce după cele 350 exempla r e ş i 48 ouă
colectate de DOMBROWSKI. car e i ndică totodată că fraţii SINTENIS
(19) aru observ1at în iarna anului 1883 foarte multe exemplare ap ărute
pe litoralul Mă!I"ii Negre.
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Dacă aceste păsări de talie mare erau atît de numeroase pe acele
timpuri, se poate uşor închipui cît de multe trebuie să fi fost păsările
răpitoare mijlocii şi mici, mai ales că şi numărul vînătorilor era redus.
De atunci însă, în decursul anilor, s-au produs mari schimbări în
densitatea păsărilor răpitoare din avifauna Dobrogei, fapt ce de altfel
se resimte acum în toată ţara.
Cauzele acestei diminuări atit de pronunţate a păsărilor răpitoare
sînt:

a. Schimbarea mediului de

viaţă,

b. colectarea abuzivă a ouălor,
c. luarea puilor din cuiburi,
d. otrava folosită în combaterea răpitoarelor cu păr,
e. folosirea pesticidelor în agricultură,
f. împuşcarea nejustificată a păsărilor adulte.
1. - Natural că mediul de viaţă existent cu un secol în urma m
Dobrogea s-a schimbat în decursul anilor, odată cu progresul civilizaţiei,
îngreunînd anual condiţiile de dezvoltare şi de trai ale păsărilor răpi
toare în genere şi în special ale celor mari (vulturi, acvile„ codalbi).
Condiţiile primordiale ce au influenţat schimbarea
mediului de viaţă
sînt :

a. Exploatarea

pădurilor

seculare,

b. despădurirea zăi·oaielor Dunării şi a dealurilor din nord.
c. exploatarea marilor întinderi de stuf din Deltă şi lagune,
d. defrişarea terenurilor necultivate, în folosul agriculturii.
Prin exploatarea pădurilor, nu numai copacii înalţi şi prielnici aşe
zării cuiburilor au pierit, dar şi liniştea necesară cuibăritului. Tot astfel,
prin exploatarea întinderilor stuficole ca şi prin defrişarea terenurilor
necultivate, păsările răpitoare au fost lipsite de adăpost natural, de liniş
tea din perioada cuibăritului, ca şi de bogata faună de păsări, mamifere
mici (în special rozătoare) şi insecte, ce formau hrana de predilecţie a
multora din ele.
2. - Colectarea abuzivă a ouălor. Pe lingă devastarea cuiburilor
accesibile, ,.,sport" practicat de ciobani, se adaugă şi colectarea sistematică şi repetată a ouălor de către cercetători ai avifaunei, in majoritate
străini, ca ALEON şi SINTENIS, cit şi clin cei ce locuiau în ţară, cum
era pe aitunci DOMBROWSCI.
Este normal ca un cercetător să colecteze odată în viaţa lui, fie pentru un muzeu sau chiar ca maiterial documentar pentru ,lucrările sale ?, o
pontă şi chiar două de ouă ale aceleaşi specii, atunci cînd are de~a face
cu o pasăre mare, fie ea chiar abundentă. Pînă în anul 1923 4),
la noi în ţară se adunau ouăle păsărilor şi pentru comercializare. Astpontă de Aegypius monachus în pădurile de la Babadag,
actualmente la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.
4). ln legea Nr. 1, pentru protecţia vînatului şi reglementarea vînătoarei, apă
rută la 19 aprilie 1923 stă scris la Art. 22: „ln timpul cit vînătoarea este oprită,
este interzis a prinde puii animalelor, a strica cuiburile păsărilor, sau a aduna ouăle
acestora".
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fel par a fi fost folosite cele 369 ouă de Aegypius monachus pe care
fraţii SINTENIS le~au strîns din Dobrogea în anul 1874. Tot astfel şi
DOMBROWSKI în cursul celor 21 ani de practică la noi în ţară, pe lîngă 1I1JeJI1Jllmăratele auă adunate, a coleobat şi urrmătaairele ouă de specii
ce astăzi au devenit rare : 117 ouă de Aegypius monachus, 79 ouă de
Haliaeetus albicilla, 53 ouă de Bubo bubo, 52 ouă de Aquila heliaca,
etc ..
De altfel, se poate constata chiar din lucrarea sa ,,Ornis Romaniae",
ce bine era organizată această căutare a cuiburilor, deoarece el menţionează că în primăvara anului 1900 a cunoscut 42 cuiburi ocupate de
Aquila heliaca, dar adaiugă : ,,Cî,te îmi vor fi scăpat dm vedere mie şi
oamenilor mei".
Datorită faptului că vulturii nu depun decît un singur ou pe an,
jar acvilele numai două O!Uă şi că păsările ajuing ~a maturitate sexuală
de abea la 4-8 ani, se po0/te uşor deduce cit de distî'uotivă a fost în
trecut .oolecbarea acestor ponte.
3. - Luarea puilor din cuib. Ca şi colectarea ouălor, s-a practicat
în trecut şi este regretabil că se mai practică şi astăzi 5), luarea puilor
de prin cuiburi, fie de păstorii de vite sau de unii barcagii în deltă, care
o fac doar pentru a se făli prin performanţa urcatului la cuib, fie de
către vînători sau pădurari care o făceau pentru comercializare.
Se cunosc destule cazuri cînd pui de buhă, sau de acvile şi chiar
de vulturi au ajuns în volierele sau curţile unor vinători dornici să posede astfel de păsări falnice. Chiar DOMBROWSKI mentionează cazul
cînd a primit în vara anului 1910, 4 pui de Aquila rapax o~ientalis de la
Babadag, sau cînd a pus pe vînătorii lui să împuşte perechea de Butea
b. vulpinus şi să-i aducă puii ce se aflau în cuib. Şi astăzi (CIOCHIA in
ve~bis), sînt unii ornitologi străini care vizitînd Dobrogea, iau din cuib
pui de Falco cherrug pe care ii :duc peste hortare.
4. - Otrava folosită în combaterea răpitoarelor cu păr. Prin folosirea hoiturilor şi a nadelor otrăvite cu stricnină în combaterea lupilor
şi a altor răpitoare cu păr, s-ou produs încă înainte de anul 1940 (58)
mortalităţi în rîndul vulturilor, care fiind hoitari, au ajuns an de an, prin
diminuarea numărului lor,să dispară din avifauna Dobrogei.
Dacă astăzi ar mai fi observat vreunul, ar însemna că acela este
un exemplar venit din Baloani, unde mai cuibăresc dteva perechi.
Codalbii au avut şi ei de plătit tributul lor. In iarna anului 19631964 numai într-o singură săptămînă, în jumătatea de nord a Dobrogei
au foslt găsiţi 61 de Haliaeetus albicilla morţi 6•
5. Folosirea pesticidelor în agricultură. Ou toate că PUSCARIU (42)
menţionează că principala cauză a dispariţiei păsărilor răpitoare este
otrăvi!'lea lor cu stricnină, urmări tot atît de dăunătoare, se înregistrează
însă şi de pe urma fo1osimili. în oambarterea chimică a dălllll1ătorilo!I' airni(43) menţionează în 1968 că anual în Delta Dunării puii de codalbi
de prin unele cuiburi.
6). in verbis SULTAN I. taxidermist al Muzeului „ Delta Dunării" din Tulcea.

5),

sint
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mali, a două grupe de produse : cele organo-clorurate (DDT, HCH, Clordan, Heptaclor, Aldrin, etc.) şi cele organo-fosforice (Paration, Diazinon,
etc.) cu o toxicitate, în general foarte ridicată. Anume pesticide organoclorurate, au o influenţă nefastă pentru reproducerea păsărilor, deoarece
unele femele nu mai ouă, iar altele care au ouat şi au clocit, nu mai scot
pui, ouăle fiind sterile 7).
6. - lmpuşcarea nejustificată a păsărilor adulte. lmpuşcarea păsă
rilor răpitoare a constat în genere, în afara plăcerii de a răpune astfel
de piese, din dorinţa de a le poseda ca trofee personale, sau ca piese de
muzeu 8). Acţiunea aceasta de vînare, care a avut ca rezultat diminuarea pînă la dispariţie a unora din aceste păsări se poate împărţi în cinci
perioade mari.
PERIOADA 1870-1916
a. - Se caracterizează prin numărul restrîns de vînători exisdeoarece numai oamenii avuţi puteau avea arme bune şi posibilitatea de a se deplasa în voie şi de a vina nestingheriţi.
ln această perioadă se remarcă cîţiva cercetători străini, sau locuind în ţară şi fiind totuşi străini de ea, care au colectat în voie un număr mare de păsări răpitoare, pe care le-au comercializat, trecîndu-le
peste graniţă. Astfel, după marele număr de păsări împuşcate de DOMBROWSKI şi de oamenii lui şi menţionate ca atare în „Omis Romaniae"
(1912), se poate uşor constata nu numai densitatea mare a acestor păsări
în trecut, dar şi faptul că el făcea o masivă exploatare a lor. Aceasta
reiese chiar dintr-o citaţie a Lui : „o recoltă de 10 codalbi, nu eJ"a c.-eva
extraordinar. La copacul ales pentru dormit. la apusul soarelui deseori
abia terminam cu încărcatul. Acum se prăbuşea un codalb de pe copac
şi deja alţi doi stau în locul lui, şi aceasta durează aproape fără întrerupere pînă cînd se lasă întunericul".
Dintre păsările răpitoare mari, considerate astăzi ca rare, el menţionează ca piese colectate : 400 Haliaeetus albicilla, 237 de Aquila pomarina, 155 de A. heliaca, 86 de Aegypius monachus, 82 de Gyps fulvus,
12 Neophron percnopterus şi 337 exemplare de Bubo bubo, ale căror
balguri nici măcar nu se găsesc depozitate în 1\Iuzeul de Ştiinţe Naturale
„Grigore Antipa" unde el a funcţionat de cînd a venit în ţară şi pînă la
expulzarea lui (1895-1916) 9).
tenţi,

7 ).

MARCHES G., 1968 -

Pesticidele şi influenţa lor asupra faunei sălbatice. -

V1n. Pese. Sp., An. XX, Nr. 2, pp. 1-3.
8 ). DOMBROWSKI (19, 32) a primit un exemplar de Aquila clanga împuşcată Ia
17 oct. 1902 Ia Pecineaga în jud. Tulcea, unde THEIL (55) a vînat o Aquila heliaca
Ia 22 mai 1913. Această ultimă piesă se află Ia Muzeul de St. Nat. din Sibiu (Nr. inv.
759).
9 ). Din acest bogat material, se mai găsesc actualmente Ia Muzeul „Gr. Antipa•
doar : 9 codalbi, 6 acvile ţipătoare mici, 3 acvile de cimp, 3 vulturi negri, 2 vulturi
suri, 1 vultur alb şi 3 bufnite. BACESCU (2) menţionează că din tot materialul
colectat de DO:MBROWSKI numai 10% au rămas în muzeu şi 10% au servit ca ma"
terial de schimb, în timp ce restul de 80 % au fost comercializate de el.
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Ollln.oscind legea asU1pra „Protecţiei vin.atului" dLn 1891, ca şi acea
din 28 martie 1906, în care era menţionat la cap. I, art. 10 : „Vînarea
tuturor păsărilor răpitoare, este permisă în tot tinipul anului" nu trebuie
să ne mire însă, vîniaireia şi colectarea abuzivă, din perioada menţionată.
PERIOADA 1916-1933.
A dOlua perioadă poaite f~ oonsideraită aceea a războiului 1916
~1918, oa şi a arnilor ce aiu urmait, adică pînă în 1933, cînd se găseau
arme mai mu[te şi fiecare vina păsările răpLtoare după bUll1ul său plac.
Cu toate că în ,,Legea pentru protecţia vînatului şi reglementarea
vînătoarei~~ din anul 1923, cit şi aceea refăcută în 1925 era menţionat
încă la Art. 25 : „Este permis a se vina şi în timpul oprit lupii.. şi orice
păsări răpitoare, stricătoare vînatului util", totlt.J.'?i, la finele acestei perio181de atît vru~1turii cit şi acvilele se menţiineau încă în avifauna clocitoare a păsărilor mari răpitoare din regiunea de nord a Dobrogei, fapt
ce se constată din publicaţiile de specialitate apărute în această perioadă
Astfel PASSOS-FREITAS (39) cercetînd Delta Dunării în apr.-mai
1922, a observat de pe Dunărea veche un exempl.lar de Neophron perenopterus planînd deasupra localităţii Turcoaia ce se află la poalele vîrfului
la.ioob, de mai multe ori a văziurt: Aquila heliaca. oa şi o frum01asă pereche
alături de cuibul lor în nordul pădurei Letea şi un ex. la Marchelu Mare,
un Gyps fulvus zburînd deasupra lacului Razelm, un cuib ocupat de
Haliaeetus albicilla la 1 km V de lacul Marchelu Mare, o Bubo bubo în
stîncăriile malului de V al lacului Razelm între Sarichioi şi Jurilovca,
ca şi alte păsări răpitoare mijlocii şi mici (Tab. 1).
Tot astfel, HEINRICH (21) cerr-cetiind în luniile april-mai 1925 nordul Dobrogei a găsit pe Gyps fulvus cuibărind în stîncile de la Greci,
iar în pădurile bătrîne ce se întindeau de acolo spre tst, a văzut numeroose Aquila heliaca, Aegypius monachus, Haliaeetus albicilla care se
cuibă:reau acolo, oa şi alte păsări răpitoare mijlocii şi mici (Tab. 1). In stîncăriile capului Dolojman a găsit o Bubo bubo cuibărind. El menţionează
cum a văzut un vînător împuşcînd acea buhă bătrînă şi luîndu-i cei doi
pui mari.
LINŢIA (31) citează o femelă de Aegypius monachus împuşcată în
28 april. 1927, la Greci, pasăre ce se găseşte actualmente montată (Nr.
inv. 546) la l\Iuzeul Banatului din Timişoara.
KORNIS (26) cercetînd în aprilie 1929 regiunea de nord a Dobrogei,
menţionează că, pe lingă observaţiile efectuate (Tab. 1), a vînat şi urmă
toarele păsări răpitoare : un mascul de Aegypius monachus la Başbunar
şi o femelă la Babadag, un m...ascul de Aquila heliaca la Calica şi o femelă
la Poşta, unde i-a găsit şi cuibul. Un mascul de Aquila clanga l-a vînat la
Başbunar, ca şi patru A. pomarina, dintre care un mascul la Başbunar, o
femelă la Poşta şi o pereche la Babadag. In pădurile întinse de la Başbu
nar şi Poşta a vînat două femele de Haliaeetus albicilla, găsind în ultima
pădure şi o pereche cuibărind, şi este interesant faptul că revenind după
b. -
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10 zile a descop erit sub a cest cuib fe mela m o artă în u rma unei lovituri
p ulternice aVl\.ltă la oaip, ca şi ill1 ou spart. In iruter1orul cuibului ei, au fust
găsite îns ă două ouă de Falco cherrurg, Kornis împuşcind masculul respect iv, ca ş i a lite două femele l a Babadag ş i Razelm. Tot la pă durea de la
P oş tă el a vî nat o femelă de Hieraaetus pen natus. Est e foarte inter esa nt
faptul că la acea p ocă a putuit captiu.ra atît în acea stă pădure , cît şi la
Oalica un m ascul şi o fe m elă de şoim de iarnă (Falco columbarius aesalon
T
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în anu l 1935 de KO R IS , cu p rinzînd locu rile de c uib ă rit ale
(triunghi alb), acvile i d e cîmp
(Aquila heliaca) (p ă trat a lb) acvil ei ţip ă t o are mare ( A . c lan ga) (cer c n egru),
acvilei ţ i p ă toar e mi că (A. po marina) (cerc alb) , acvil e i piti ce (Hieraa etus
pennatus) (dreptunghi n egru) şi a codalbului (Ha/iaeetus a/bicilla) (romb
negru).

Harta

înt oc mit ă

şoimului dun ă r e an (Falc o c herrug danubialis)
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Mai mult încă, KORNIS m enţionează ca m prim ăvara anu lui 1929,
se .găseau in pădurile întinse de la Babadag şi B aş buna r, p e fi ecare areal
de cca 100 iugă re cîte un cuib de pasă re răpitoare mare ca : vulturul
negru, vulturul sur, codalbul, acvila de cîmp, şi 4-5 cuiburi de p ăsări
răpitoare mijlocii ca : acvila ţ1pătoare mare, acvila ţipătoare mic ă, acvila
mică şi şoimul dunăre an.

IACOB! (23) cericetînd Delta şi lacul Razelm în octombrie-noiembrie
1929 a observ at acolo 3 ex . de Aquila heliaca, două p r chi de Haliaeetus
albicilla, o Bubo bubo, şi alte 6 specii de păsă•ri răipi to1are mici (Tab. 1).
T ot KORNIS (29) în urma recensă mîntului efectuat în nordu l Dobrogei în prim ăvara anilor 1929 ş i 1930, găseşte cuibărind încă , în pă
-Ourile întinse cuprinse între Mănăstirea C ocoş -Teliţ·a-Tulcea-Baibadag -

"'- „... ·-'. ""'.

\......, .\ .

".\ .

.....

Fig. 4. -

.

... ·--·-....... -.

Hart ă întocm i t ă în anu l 1936 de SCHNELL indi cînd regiunile în care se
pot întîln i cuiburi de v ulturi (h aş ur i ori zont ale).
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B~bunar şi sus numita mănăstire (fig. 3), pe Aegypius monachus, Aquila heliaca, A. clanga, A. pomarina, Hieraaetus pennatus, Haliaeetus albicilla şi Falco cherrug.

Este curios însă că WUST (61) cercetînd doi ani mai tîrziu horstul
'dobrogean, adică în iulie-august 1931, venind de la Cernavoda la GreciIsaccea-Malcovi-Jurilovca la Constanţa, nu mai întîlneşte în timp de 20
de zile, în această regiune nordică atît de bogată în răpitoare mari, decît
două ex. de Haliaeetus albicilla la lacul Ulmu, două ex. de Gyps fulvus
la capul Dolojman, de trei ori Aquila heliaca şi anume la vîrful Ţuţuiat,
Visterna şi Paşa-Cîşla (Tab. 1).
PERIOADA 1933-1950
c. - Perioada a treia ar cuprinde intervalul dintre anii 1933-1950,
timp de popas în viabilitatea păsărilor răpitoare.
In anul 1933, datorită intervenţiilor susţinute, efectuate de către
cm"!Jucerea Comisiunei Monumentelor Naturii ce funcţiona atunci pe
Ungă Ministerul Agriculturii, se legif~rează prin jurnalul Consiliului de
Miniştri Nr. 600 10), ocrotirea speciilor Gypaetus barbatus, Gyps fulvus.
Aegypius monachus, Neophron percnopterus, ca monumente ale naturii.
Cu toate că situaţia răpitoarelor mari nu era încă sigură, totuşi in
anul 1935, KORNIS (27) menţionează : .,.La marginea lacului, în pădurile
dealurilor ce se înalţă de la Enisala, situate în partea de vest şi pînă la
Babadag, se află în mare număr, cuiburile vulturilor, şoimilor, ulilor şi
a altor păsări răpitoare, a căror hrană este asigurată din belşug prin
milioanele de păsări ale lacului Razi.ro".
Tot astfel şi SCHNELL (48) în ghidul său de vinătoare apărut în
acelaşi an (1936) indică pe o hartă (fig. 4) locurile unde se mai găsesc în
Dobrogea vulturi, sau cuiburile acestor păsări.
Aceste două afirmaţii oglindesc faptul că falnicile păsări răpitoare
se mai întîlneau în acea vreme, ca păsări clocitoare în Dobrogea de nord.
Totuşi, cu toate că situaţia lor era încă bună, în urma strigătului
de alarmă dat de către cunoscutul scriitor german BENGT BERG (4) în
cartea sa „Die letzten Adler" (apărută în 19G3), asupra diminuării îngrijorătoare a păsărilor răpitoare din Europa, KORNIS (28) menţionează
în acelaşi an în raportul pe care l-a adresat Direcţiei Vînătoarei pentru
ocrotirea avifaunei din Delta Dunării : „Trebuie sâ vc'i atrag atenţia în

mod deosebit asllpra -i·ulturilor. care sînt pe cale de

dispariţie".

Cu toate că în anul 1933 se legiferase protecţia vulturilor ca monumente ale naturii şi că pină în anul 1936 şi acvilele erau astfel ocrotite (SCHNELL 1936), totuşi situaţia păsărilor răpitoare şi în special a
vulturilor s-a menţinut oarecum critică, datorită împuţinării lor treptate, din anii anteriori ocrotirii şi a faptului că după acea dată, unii
10 ). Publicată

Nr. 1-4, p. 24.
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în Buletinul Comisiunii

Monumentelor Naturii An. XI,

1943,

vînători necunoscînd hotărîrea şi alţii inconştienţi, nerespectînd-o, mai

continuau să le vîneze.
Dacă ocrotirea vulturiior decretată în anul 1933 ca monumente ale
naturii nu a fost luată în seamă de către vînători, situaţia s-a lămurit
pentru ei, odată cu apariţia noului per'.l'lis d~ ~nătoare di1:'. anul 193_8,
deoarece acolo apar clar stipulat : Este interzis ~marea speczzlor r~;e. _t~
descreştere sau dispariţie, care formează parte znt_egranta_ a n_~tun~ ta:,~i
noastre, cum sînt zăganii (vulturi barboşi), acvilele, viltami hoitari .
Măsura aceasta este prima hotărîre justă luată pentru salvarea vulturilor şi acvilelor din ţara noastră, însă tardivă. Aceasta se constată
din publicaţiile celor ce au cercetat pe teren avifauna Dobrogei şi în
special ·regiunile ei nordice, atît de bogate în trecutul apropiat în păsări
răpitoare, căci nu se mai vorbeşte de vulturi şi doar în mică măsură de
acvi'le.
Astfel CATUNEANU cercetînd această regiune în octombrie 1937
(7) aminteşte doar de Aquila clanga, Haliaeetus albicilla şi Circus aeruginosus observate în decurs de 5 zile în regiunea Ilgani-lacurile Meşteru
Tătaru, ca şi în sept.-oct. 1938 (8) oind în decurs tot de 5 zile a observat
în aoeeiaşi regillne, doair un singUir ex. de Aquila clanga, trei Haliaeetus
albiciUa, pe lingă albe păsări răpitoare mici (Tab. II). lin oontinruiare pe
lacu~ Razelm a văzut un Haliaeetus albicilla şi un Pandion haliaetus (11).
RODEWALD (46) oercetînd Delta în prima decadă a lunii oct. 1938
a observat cîtevia perechi de Haliaeetus albicilla egal repartizate, iar la
finele lunii, repartizate mai mult în sistemul lagunar, în timp ce între
12-22 dec. codalbii se găseau doar spre litoralul Mării Negre. ln aprilie
şi mai 1939 RODEWALD (45) a observat o pereche de Haliaeetus albicilla
în regiunea Podul Roşu, adică peste ambele laturi ale canalului Sireasa,
ca şi o altă pereche mai la S de canalul Iacob, ceea ce face doar 4 ex. în
decurs de mai mult de 25 de zile.
Cu toate că RODEWALD (47) nu dă date numerice şi nici punctele
unde şi-a făcut observaţiile între 25 dec. 1939 şi 10 febr. 1940, totuşi se
poate face o sumară apreciere asupra situaţiei păsărilor răpitoare din
cuprinsul Deltei, în cursul acestei ierni cu temperaturi extrem de scă
zute. Astfel, el a observat doar pe Haliaeetus albicilla 11), pe lîngă alte
păsări răpitoare mijlocii şi mici (Tab. II), dintre care se remarcă trei oaspeţi interesanţi de iarnă : Falco peregrinus 12 ), Buteo lagopus si Strix
uralensis.
·
11 ).

Este de mirare faptul, că cu toate că în primăvara anului 1918 apare în
permisul de vînătoare interzicerea de a se vina vulturii şi acvilele, în anul 1940 în
Revista Vînătorilor se publică un articol în care se dă un „Calendar vînătoresc al
Deltei" în care RODEWALD (47) într-un tabel intitulat: „Locurile, uncie într-un
timp dat se pot vina în Deltă cu cea mai mare siguranţă anumite specii de păsări",
indică alături de 11 grupuri de păsări de apă şi codalbul, ca pasăre vînabilă.
12 ). Două ex. împuşcate de RODEWALD se găseau în 1940 împăiate la Laboratorul Hidrobiologic al Deltei Dunării din Tulcea.
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PERIOADA 1950-1967
d, - Ace.a tă perioadă a fost mai vitregă p entru reproducea-ea şi
viabilitatea p ăsărilor răpi toare, indiferent dacă acestea erau de talie mare,
mi jlocie sau mi c ă, d iurne sau nocturne .

Fig . 5. -

tn anii ele combatere a pfi să r ilor r<lpi tnar<' o Bubo bubo r i'! nit ă (Fot. I. CĂ
TUNE „\ '\.U) .

Din primăvaira anului 1950, organ le d 'v9nătoare au înc put o campanie cu totul nejustificată de combatere a păsărilor răpitoare, indiferent
că erau cu ad evă rat dăunătoare , sau ch iar fol ositoare intereselor omului.
S-ia fixat filialelor de vînătoare plan de combatere şi UJnele diin ele şi-au
d epăşi chiar n orma, împu.şcind pînă şi inofensivii vinderii (Falco vespertinus, F. naumanni, şi F. tinnunculus), atît de folositori în agricultură.
Concomitent cu împuşcare a pă să ril or răpitoare, a fost începută ş.i
o campanie de combatere a lup ilor, a celorlalte mamifere dăunătoare vînatului, folosindu -se însă hoiturile şi nad le otrăvite c u stri cnină, ceea ce a
adius mortbalirt:.aite însemnwită în irindul 'lflltimilor vuHiu ri, ia aOViillielor, codalbilor, cît şi a şorecaril or .
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Timp de 16 ani a d'Ul'at această campanie de combat.ere (fig. 5, 6), cu
ioate int.erventiile ce s-aru făcut pe lingă Directia Vînătoarei şi a condu13
cerii Asociaţiei Generale a Vînătodlor şi Pescariloc Spoctivi din R.S.R. ).

Fig. 6. -

Cum s e combătea u păs ă rile ră pi toare în aprilie 1957 în ma s ivul p ăd u ros
al Luncaviţei. Paznic d e vînătoare cu un Acc ioiter aentilis în mîna stingă
şi un Buteo but eo în mina dreaptă . Ultima era o temeiă împ u şca tă pe marginea cuibului în care i-a r ă mas po nta c o mplect ă (Fo t. I. C TU E
U).

Urmările acestei corn.bateri S-13U resimţit bineînţeles mai proru nţat
în regill1!11.ea de nmid a Dobrogei, această regiune fiirui Ol.l[llOlcută şi din
trecut ca 1Un lo.c faivorabil reprodUJcerii şi buinului trai al celor mai numeroase .şi mai interesante p ăsări răpitoare. ·
Dispa:riiţi:a vuHurilor 14 , ca ş i dimiin1u.au.ea număruiliui celotrta:l.itJe, păsăr i
răpit 01are s-a constatat atît din cercetările noastre efectuate în decursul
13). Comisia pentru Ocro tir e a Monumentelor Naturii de p e lîn gă Academia R. S.R.,
s-a preocupat de această, problemă din anul 1954. CĂTUNEANU, r eferat din mai 1957
către Academia RPR privind împuşcarea nejustificată ce se pra c ti că in Dobrog e a
de n ord a p ăsări l or răpitoare declarate monumente ale n aturii, ca şi a celor folositoare agriculturii. Centrala Ornitologică R omână interv in e prin r efera tul din 5 apr .
1964 pentru ocrotirea păsărilor răpi t o are fo lositoare agriculturii , pe lîngă Asociaţia
Generală a Vînătorilor, prin conducăto rul e i, ce era şi membru în Com isia t ehnicoştiintifică de ajutorare a vînătoarei. Problema s -a discutat şi la „a II-a Conferinţă
Naţională de Ocrotire a Natu rii ţ i nută la C onsta n ţa într e 17-2 1 sept. 1965, f ără
a se aj unge î n să la vre-un rezultat favorabil p ăsăr il or răpitoar e.
14 ). LIMŢIA (32) face marea gr eş e al ă că traducînd în 1954 lucrarea lui DOM.
BROWSKI (19) cuvînt cu cuvînt, dă astfel impresia că datele folosite sînt actu a le.
Datorită acestui fapt, credem c ă HELLER (22) în 1955, COTTA (1 8 ) în 1956, MUNTEANU (33) în 1960 şi mai ales BUNESCU (5) în 1963, au publicat că vulturii pleşuvi pot fi întîlniti încă ş i acum în Dobrogea.
4~1

anilor în toată această regiune, cit şi din publicaţii apărute (Tab. III) . Astfel, printre păsările răpitoare mari şi mijlocii : Gyps fulvus (fig. 7), nu
a mai fost întîlnit din anul 1954 15), iar Aegypius monachus (fig. 8) din
1958 16).

'-.„.-~
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'

\
l

.....
....

Fig. 7. -

.... ·-·----·

Punctele în care vulturul sur (Gyps fu/vus (HABL.) a cuibl'irit în nordul
Dobrogei între anii 1922- 1954 (cerc) şi unde a fost vl'izut (v), sau împuşcu t
( +) în decursul ani lor (O ri ginal).
1. în sbor, Razelm 1922 (39), 2. cuib în stîncile de la Greci 1925 (21 ), 3.
doul'i e x. capul Dolojman 193 1 (39), 4. culmea Cl'ipl'iului 1953 (5), 5. Vîrfu l
Priopcea 1954 (5).

15
) . Un ex. a fost vînat pe culmea Copcall'iu prin anul 1953, informatie da tl'i
de Filiala de Vînl'itoare Ml'icin şi altul ce se afla în 1963 împl'iiat la ocolul Silvic
Cerna, a fost împuşcat pe virful Priopcea situat între Greci şi Cerna, în an ul 1954
(5) (fi g. 7).
16
) . BUNESCU (5) indici'! un vultur negru ce a fost vînat în anul 1958 la Enisala, exemplarul fiind u-i semnalat de Filiala de Vînătoare Tulcea.
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TA.BEL I
PAS-FREIT
1922 (39)

Nr.

LUNA

---

1.1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
C
c
2c
d
D
F
H

=
=
=
=
-

KORNIS
1929 (26)

LINŢIA

1927 (31)

Specia

crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HEINRIH
1925 (21)

--

REG

REG

L

L

REG

L

REG

IV.

H. +2

IV.

H.c+2

IV.
IV.
IV.

H. +4
H. +1
H. +1

IV.

H. +1

I

II L

REG

I

IACOBI
1929 (23)

l_L

REG

WUST
1931 (61)
L

REG

-----------

Gyps Juivus
Aegypius monachus
Neopnwn peccnoptecus
Aquila heliaca
A. capax orientalis
A. pomacina
A. clanga
Hiecaaews pennatus
Buteo buteo
B. buteo vulpinus
Buteo lagopus
Buteo cuiinus
Accipitec gentilis
Accipitec nisus
Accipitec bcevipes
Milvus milvus
Milvus migcans
Haliaeetus albicilla
Pecnis apivocus
Ciccus aecuginosus
Ciccus cyaneus
Circus maccoucus

v_
IV.V.
IV.V.

R
H
O.Le.

IV.
IV.

H.c
He

IV.

H.c

VII.

IV.

H

IV.
V.

IV.
IV. V.
IV.V.
IV. V.
V.

IV.

H

IV.

H.c+

D
D+
O.Le.
D.L .

IV.
IV.

HD
He.

R.H.

V.

D

R

pădurea Caraorman,
cuib ocupat,
numărul cuiburilor găsite.
capul Dolojman,
Delta Dunării
frecvent,
horstul dobrogean,

IV.

IV.

Circus pygargus
Ciccaetus gallicus
Pandion haliaetus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
F. cherrug danubialis
F. columbarius aesalon
Falco vespertinus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Strix uralensis
Asio otus
Asio Ilammeus

H.+1

IV.

IV.

D
D.L+

V.

V.
V.

D.L

V,

V.

D.L+

V.

H.R.
De

V.

H
H.+1
H -t-1

IX.

R

H.c+2
IX.

R +1

IX.

I-[

IX.

R

IX.

R

X.

R 3

X.

R

X.

R.4.

H2.d

VII. VIII. H 3

D2

VII.

R
X.
iX. XI R

H. +4

D
IV.
IV.

IX.
IX.
IX.

H.c+3
H. +2

+1

X.
X.

R
R

X.

R

X.

R

D.Lc.

Hc.+1

I
L - pădurea Letea,
M - în migraţie,
Pr = primăvara,
R - lacul Razelm,
r = rar,
S - insula Sahalin,
v - pe Dunărea Veche,
+ - exemplar împuşcat sau găsit mort,
+ 1 - numărul ex. vînate sau găsite moarte.
în toate locurile unde nu este notat
un număr în urma
regiunei
unde specia a fost observată,
înseamnă că nu a fost văzut
mai mult de un exemplar.

TABEL II

Nr.
crt.

CĂTUN.

CĂTUNEANU

1937(7)

1938 (8)

SPECIA
L

--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
34
35
36
37
38

--

REG

L

RODEWALD
1938 (46)
L

REG

REG

RODEWALD
1939 (45)
L

-

I

REG

RODEWALD
193g_1940 (47)
L

Gyps fulvus

CĂTUN.

CIOC. HAFNER
HAEN. TALP.
PAP AD.
PASCOVS.
PAŞ, FREIT.
STEINBAH·
TĂLP. PASP.

CATUNEANU.
CIOCHIA, HAFNER.
HAENSEL. T ALPEANU.
PAPADOPOL.
PAŞCOVSCHI.

PAŞSOS

- FREITAS.
STEINBACHER.
T ALPEANU, P ASP ALEV A..

REG

I

Aegypius rnonachus
Neophron percnopterus
Aquila heliaca
A. rapax orientalis
Aquila pomarina
Aquila clanga
Hieraaetus pennatus
Butea butea
Butea h. vulpinus
Butea lagopus
Butei rufinus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Accipiter brevipes
Milvus milvus
Milvus migrans
Heliaeetus albicilla
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Circaetus gallicus
Pandion haliaetus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
F. cherrug danubialis
F. columbarius aesalon
Falco vespertinus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Strix uralensis
Asia otus
Asia flammeus

li
I

X

o

X

o

X

D

3

X

D

X
X

D
D

X

D.R

X

D

X
X

R

+1

4

X

DR

IV.V

D 4

XII. I

D

XII. I

D

XII. I

D

XII. I

o

XII. I

o

D

X

D.12 M

X

D

+2

......
CĂTUN.

1950

Nr.
crt.

-

:J
4

5

u
7
li

u
10
li
I''„

1:1
14
I t1

111
I'/
III

lll

:m
'.J.I

n

'.J.:1
'.J.·I
'.J.'I
'.J.11
'J.1
'J.11
'.J.11
:JO

:11
:i:i

:1'.J.

:M

3'1

:111
:l'I

:.III

--

tĂTU,t-1,

CĂTUN.

. 1957

1955

SPECIA

L
I
'J.

PAPADOPO CĂTUN.
1953
1954
R

L

R

L

R

L

R

L

-

CA TUN.
1958

-·.·-- ··--

~.--·

PAP AD.
1958 - .

STclNllAl I
195!1 (!10)

-

R

L

R

L

R

L

I<

Uyplf /ulvus

ll1•11ypJus monachus
N11upl11on percnopterus
llq11Jla heliaca
li. rapax orientalis
1111111/a pomarina
1111111/a clanga
/ll1•rnac1us pennalus
111111•0 buteo
/1111"0 b. vulpinus
111111•11 /agopus
111111•0 ru//nus
J\1'C'//J/lcr genlilis
1\1'C'l/Jllcr nisus
1\i'l'/1'111'1 brevipes
/\111\·11.• ml/vus
/\111\·11.• mlgrans
ll11llrw1•lus albicilla
/'1•1111.• upivorus•
r ·111·11N acruginosus
1 ·111·11.• l'yaneus
1 111·11• macrourus
1 111·11.• pygargus
1'lrl'lll1111s gallicus"
1111111111111 lrollaelus
1'1111·11 Nllbbuleo
1'11/1·11 pcregrinus
I' 1•1!1·11ug danubialis"•
li 1·11111111/Jar/us aesalon
1'1111 11 vc.•pertinus
l'irl• 11 111111manni
1'1111 " ll1111unculus
I 1111'1 M'O/)S
11111111 1111/m
'111 I\
'li 1I\
1\ •/11
tl•l11

IV.

D
X.

<I.

VI.

D

VI.
VI.

D
D

VI.

D

VI.

D

XII.

D

I.

----------

IV.
IV.

H5c
Hlc

IV.
IV.

H3c
He

IX.
IX.
IX.

H

---.--

IX.
IX.

J-1
H

H.M
D

D

D
H

IX. XII. DR
IX.

D

IX.

D.M

IX.

D.M

IX.

D.M

I.X.

D

VI.
VI.

H.D
D.R

VI.
VI.

D
D.C

IX.

VI.

D

VI.

D

X. D

VI.

D

X.
X.
X.

D
D
D

VI.

D.C
X.

H.D

v'I.

R

IV.

H

IV.

H

IV.
IV.

H
H

IV.

H

"'.

H

1'1.

IX.

H

lllllL'O

11111/cnsis
1111111
l/ummeus

li

I

• 11\1 l'l!ANU (56) îl menţionează cuibărind în iulie 1963 în pădurea Letea,
lnr 1 A 1111 H:/\NU a observat un singur exemplar în iunie-iulie 1966 planînd pe
dl'11•1111111 1•ntl111 li Cocoş.
" 1111 1•~1•rnplar observat de CATUNEANU în aprilie 1957, planînd pe deasu11111 1•lld111ll l.uncavita şi unul văzut de TALPEANU (56) în iulie 1966 pe deasupra
p/'41111 I I I 111 11•1
'" l'·\l'/\llOPOL (in verbis) a observat un exemplar în octombrie 1958 111
Mll11 .11, 11 •\llNSEL şi· TĂLPEANU (20) unul la Urloaia şi altul la Litcov, iar
TAll•l:r\1111 (110) menţionează unul care în mai 1965 a ocupat cuibul unui codalb
la N ol•· H111 lqld11l, prin îndepărtarea titularului.

I
--

-

li

,,

TĂLP.

-

I{

-

I.'\.
H2c
VI.

XII.

1'IJ•;1 ',\lllll ANI 11 >Nn
1u111 (lj
IUlll (oii I
-·-- . - „

1>113

1962 (56)
L

IX.

R

H

1'ABEL III
I CĂTUN.
1965 (14)

CĂTUN.

J»AD.
:..54

1964
R

L

R

L

IV.

R

IHAEN. TAL STEINBACH CĂTUNEAJ:I. STEINBAH.
1966 (52)
!965 (51)
1965 (20)
1966
R

I L

-

L

R

06

VII.
VII.

D

IV.

R

L

Pr.

H
VI. VII D

D

R

H4
V.

IV.

L

H6

HS

D

V.
V.

H3
DH3

V.
V.

DR2
D

VII.

H

V.

H

VII.

H

VI. VII. HD3 Pr.
Pr.
VII.
D
H
VII.
VI. VII. DM VI. VII. HD3 Pr.

D

DC2
DC3

VI. VII D

D

VI. VII. D
V.

04

D

VII.

V.

HR2

V.

D

V.

DH7

IV.

H.5.M V.

DR4

IV.

H

D

VII.

D

VII.

D

V.

H

Pr.

D.C

H4 Pr.

D.C

VI. VII. D.L V. VII. HD5

2
VI.
VI. VII. OLM V. VI.

D

TĂLPEANU CĂ

CĂTUN.

Nr.
crt.

SPECIA

1967 (56)

1967
L

R

L

R

--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
34
35
36
37
38

Gyps fulvus
/legypius monachus
Neophron percnopterus
Aquila heliaca
A. rapax orientalis
Aquila pomarina
Aquila clanga
Hieraaetus pennotus
Butea butea
Butea b. vulpinus
Butea Iagopus
Butea rufinus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Accipiter brevlpes
Milvus milvus
Milvus migrans
Haliaeetus albicllla
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macr•urus
Circus pigargus
Circaetus gallicus
Pandlon haliaetus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
F. cherrug danublalls
F. columbarius aesalon
Falco vespertinus
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Strix uralensis
Asia otus
Asia flammeus

VI.

H2

VI.

H

HS
De

VI.

H2

L

V

VI. H2

VI.
VI.

19

V

VI

D 7
V

V

V

llN.

CA TUN.
1968

li

R

L

R

TALPEAN.
- 1968 (57)
L

VI.
I

I

R

L

R

I

L

R

L

R

L

R

PASCOVS.
19_69 (38)
L

R

H4

II 5

H

H2

VIII

03

Pr.

Pr.

H

H

III.

s

III.

s

VII-XII

s 15
s 3

III-XII

VIII-X
XI-XII
VIII-X

I li

TALPEANU K I s s
1968 ·(iv)
1969 (24)

li 1

VD D2
I

I

STEINBAH. KISS
' 1968 (53)
1968 (24)

VIII

s

XI.

s

16

L

R

Pr.

H

Pr.

H

Pr.

H

CĂTUN.

CIOC. HAFNER
1969 (17)

1969
L

-

R

L

VII.

V. D.

IV.

SJ

IV.

s

7

R

- --

11'.ABEL. IV
~

TAL. PASP.
1969 (58)
L

TONIUC
1_971 (iv)

R

L

R

I

I.

6

s 3
s 2
s 3

-STEINBAH.
1969 (54)

D 3

D.S.R. 21

XI.

D.R.6

Pr.

D.3 c.

Neophron percnopterus. ANDONE (1) a observat un ex. tînăr în
sept. 1961 în coloni.ia de pelicani de la Uzlina şi un adult cu un tînăr
în mar. 1962 la capul Dolojman. TALPEANU (56) menţionea~ă pe geologiu:l IORDAN cat'e a fotografiat un adult în sept. 1962 în M-ţii Măcin.
Aquila heliaca, oare era at ît de des întîlnită în iperio1ada anterioară
în toată regiunea, este de acum rară. Astfel, CATUNEANU găseşte în apr.

."- . - . -· .....

r .

'-·-·

'

\

....... ...

Fig. 8. -

.- ·-·~·-·

Punctele în care vulturul negru ( Aegypius monachus L,} a cuibărit în nordul Dobrogei între anii 1920-1958 (cerc} şi unde a fost văzut (v) sau
împuşcat ( +) în decursul anilor (Original).
1. în pădurea Babadag o pontă colectată de DOBAY în 17 martie 1903,
2. două ex. la Sulina 1903 (30), 3. pădurea Cocoş 1925 (21), 4. Greci
1927 (31), 5. Başbunar 1929 (26), 6. Babadag 1929 (26), 7. pădurea Cocoş
Teliţa 1929 şi 1930 (29), 8. pădurea Babadag-Başbunar 1929-1930 (29), 9.
Enisala 1958 (5).
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1957 un cuib p e Pietrosul, un altul p e valea lui Trofin (masivul Luncace conţinea 2 ouă (fig. 9) şi observă numeroase ex. rotindu-se p este
întinsa păd ure dintre Luncaviţa şi Greci. STEI BACHER (50) men ţio 
nează un ex. vă z ut in zbor peste horstul dobrogean în 1958, iar CATUviţa)

Fig. 12. -

Cuib de codalb (Haliaeetus a/bicil/a L) . construit pe un arbore bătrîns de pe
valea lui Trofin din p ă durea de la sud de Lunca vi\a. (Fot. I. CATU EANU
1957).

EANU (14) în primă vara anului 1965 întîlneşte un ex. în zbor La încrudirumJuJLui Tulcea-Măcin ou d:numul spre M.înăslthllea Coooş (f,ig.
10), un ex. planînd peste pădurea Cocoş, două ex. lîngă un început de
cuib observ'at împreună cu TALPEANU (55) la 4 km de Filimon Sîrbu 17),
în plin cîmp 18), în care iau fost găsite atît resturi de alimente, cît şi ingluvii (fig. 11).

cişarea

17 ).
18 ).

Isvoarele.
Faptul că aceste două acvile îşi începuseră constru irea cuibului în cîmp
deschis, indică lipsa de linişte pe care o aveau în pădurile întinse dintre Greci şi
Poşta, unde cuibăreau frecvent înainte de a se declara campania de combatere a

pă săr ilor r ă pitoare.
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Aquila rapax orientalis ca o specie rară şi de tranzit ce este pentru
tara
. noastră ' nu a fost observată decît o singură dată în acest interval de
16 ani, adică peste horstul dobrogean un ex. în zbor în sept. 1958 de
STEINBACHER (50).
Aquila pomarina. Semnalată în 1955 de HELLER (22) la Ilgani, a
fost observată de CATUNEANU în mart. 1958 în colonia de pelicani de
la Matiţa, unde consuma puii acestora, şi de .STEINBACHER (50) în sept.
în zbor spre Crişan. HAENSEL şi TALPEANU (20) menţionează un ex.
observat la 1 mai 1965 în apropiere de Babadag şi STEINBACHER (52)
un ex. văzut pe braţul Sf. Gheorghe în primăvara anului 1966.
Aquila clanga. PAPADOPOL (in verbis) indică un ex. observat în
zbor la începutul lunei oct. 1958, peste canalul Sentea (Mila 23), iar
STEINBACHER (51) semnalează un singur ex. văzut la Crasnicol în 1965.
El menţionează că în anul 1956 cercetînd aceleaşi locuri a văzut numeroase exemplare de acvile ţipătoare mari, fapt ce oglindeşte micşorarea
numărului lor.
Hieraaetus pennatus. Doar CATUNEANU (15) semnialează un ex.
observat în zbor deasupra pădurei de la 1\lănăstirea Cocoş în mai 1966.
Habiacetus albicilla. In iunie 1950 Cătuneanu a observat un ex. în
dreptul grindului Calinova, iar PAPADOPOL (in verbis) un ex. la
E de Tulcea în sept. şi 2 ex. la începutul lunii dec. 1953 la gura Dună
văţului. ce şedeau alături de un cuib. In deours de 6 zile umblate prin
Deltă, CATUNEANU observă în iunie 1955 doar 2 ex., din care unul
stînd pe o salcie dusă de Dunăre pe braţul Sulina şi altul planînd peste
insula Popina. TALPEANU (56) menţionează un ex. observat pe braţul
Sf. Gheorghe în noiembr. 1956, iar CATUNEJ\NU găseşte în primăvara
anului 1957 două perechi cuibărind în pădurea Luncaviţa, unde pe valea
lui Trofim (fig. 12) se găseau în cuib doi pui în puJ, iar la punctul ,,Glonţ",
mai spre E doi pui în ultim stadiu de cuib (fig. 13) care au şi fost inelaţi
de noi. In iun. 1958 CATUNEANU a observat un ex. la ieşirea în braţul Sf. Gheorghe dinspre Murighiol şi cîte un ex. la Sulina, canalul
Lopatna, Ciamurlia spre Caraorman şi în pădurea Caraorman PAPADOPOL (in verbis) a văzut un ex. la E de Tulcea. In acelaşi an STEINBACHER (50) vede un singur ex. în horstul dobrogean şi T ALPEANU
(56) menţionează 2 cuiburi alăturate, situate pe gîrla RUSULUI. In
1959 PASCOVSCHI (in verbis) indică un cuib ocupat de o pereche de
codalbi găsit de ing. Silv. V. LIPOVAN în primăvara (25.III.) aioelui an
în ipă.diurea Babadag însprie Einis.ala, iiar PUŞCARIU (41) menţionează
un ex. care contribuia la limitarE!a pelicanilor din colonia de la Uslina,
hrănindu-se cu puii acestora. T ĂLPEANU (56) îl semnalează tot în acea
colonie în oct., iar PUŞCARIU (41) menţionează altul la Chilia Veche.
In 1961 PUŞCARIU (41) intNneşte din nou cudalbul în colonia de la
Uzli.Jrua. VASILIU (60) obseJ:1vă deas1Uipra loCJailităţii Maliruc un ex. la 10 mai
1961, ""?i un ailtul ou direcţia de zbor N-S în 12 febr. 1962. In iul. 1963
CATUNEANU nu mai întîlneşte decît un singur ex. î111 zbor peste pădu
rile întinse de la S de Luncavita unde cu 6 •ani mai de,vreme ouibăreau
încă. PUŞCARIU (41) îl citea~ă în colonia de la Buhaiova în primă-
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1964, iar CATUNEANU îl observă în iul. doar o
Mila 23 , oa şi un ex. între Orişan şi Twoeia, în timp
ce PAPADOPOL (35) nu-l vede deloc în cursul celor 8 zile petrecute
în mai în Deltă. HAENSEL şi TALPEANU (20) găsesc în april.-mai 1965
un cuib la zlina , un altul la Litcov şi văd un ex. adult la s ărătura
Murighiol, TALPEANU citează unul în perioada de reproducere (55,
56) la p ădurea Cocoş (fig. 14), în timp ce STEINBACHER (51) menţio-

vara anilor 1963

şi

dată înJtre Matiţa şi

I

Fig. 14 . -

'

Ha/ia ee tus a/bicilla

tin ă r.

(Fo t. M. TALPEA U 1965).

nează că a observat codalbul pe distanţa de 10 km V de
localitatea
Sf. Gheorghe, de-ia lungul .acestlui bra.ţ. In oot. TALPEANU (56) menţio
nează 4 ex. la Calica, ca ş i P ŞCARIU (43), care indică 11 ex. întîlnite
laoialtă pe lacul Razelm. TALPEANU (56) l-a observat în iul. 1966 în
colonia de la Buhaiova, unde îl cite ază şi STEINBACHER (52), care indică 2 ex. p e braţul Sf. Gheor ghe, ş i în cuib în pădUJrea Oairaorman, în
timp ce PUŞCARIU (43) iarartă că în păciuirea Letea a:r fi ~osit
găsite 7 cuiburi, fără să indice însă cite erau oaupart;e. CATUNEANU
cericetînd însă Delta DunărH şi horstul do brogean în lunii.ie mai, ii.un.
ş i iJUl. nu vede declt un singur codalb în colonia de Buhai.ova.
Pandion haliaetus. RADU (44) a observat cite l\.llI1 ex. în aug.-sept.
1953, î:n sept.-oot. 1954, în mai...,iJUin. 1955, găsrou -1 împr,eună ou TALPEANU, auibăJriirud mtre 17-20 iun. 1960 în pădiuirea Leteta 19 •
19 ).

Primele observat ii cunoscute, despre exemplare de Pandion haliaetus în
Lele, întîlnite în perioada de cuibărit, sînt ale lui LINŢIA din mai 1923 şi
SPIEES din vara anului 1927 (32) .

pădurea
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Bubo bubo. Sînt doar puţine citaţii despre răspîndirea bufniţei
in regiunea de nord a Dobrogei. Astfel, în această perioadă P ASSOSFREITAS (39) în 1922, HELLER (22) în 1955, menţionează o pereche
cuibărind la capul Dolojman, iar POPESCU şi SIN (40) trei cuiburi gă
site în 1965, la Dolojman în mart., la lancila în april. şi la Carabalău
(Măcin) în ac~i lUil1ă, în rtimp ce CATUNEANU (14) ca şi VESPREMEANU (în verbis) indică un ou:Lb Ol.l.JlJosourt de mai mulţi ani sub crucea
de la Prkopan la NE de Măcin.
STEINBACHER (51) care ,a vizitat Dobrogea de nord şi în special Delta Dunării în anii 1956 şi 1965 menţionează cu tristeţe în 1965,
că, cu 9 ani în urmă numărul păsărilor răpitoare din Delta Dunării era
mai mare şi că ruu. se aştepta ca această campan1e de combate-re să ia o
astfel de proporţie. In 1966 (52) cînd a vizitat din nou această regiune,
arată că de unde în anii anteriori pe canalul Litcov a mai văzut multe
păsări răpitoare, în primăvara acelui an, nu a mai întîlnit nici una.
Faptul acesta a fost confirmat şi de FRIEDERIKE SPITZENBERGER
(49) care a cercetat tot traseul Dunării, adică partea vestică şi nordică
a Dobrogei pînă la Suli1I1a, în cursul lunii aug. 1966, cînd menţionează
că singura pasăre de pradă pe care a văzut-o mai abundent, a fost
Milvus migrans.
Faţă de această situaţie dezastruoasă a păsărilor răpitoare diurne
şi nocturne, constatată nu numai în Dobrogea de nord, dar şi în toată
ţara, încă din anul 1963 ornitologii români au început să critice din
nou, fapt ce a determinat Consiliul Tehnico-Ştiinţific de ajutorare a
Vînătoairei de pe lîll1gă AGVPS să mtroducă această problemă atît de
spinoasă, în discuţiile ei chiar din prima şedinţă a acelui an (27 apr.
1964), cu speranţa că prezentarea unor măsuri just luate, vor putea
salva de la dispariţie exemplarele încă existente.
De abia cu ocazia Conferinţei Ornitologilor ce a avut loc în martie 1966 la Braşov, existenţa păsărilor răpitoare de la noi din ţară a
fost oarecum salvată, prin angajamentul luat de cei în drept a le
QICTloiti, i1air aceea ce a mai rămas în viaţă în acel an, a format stooul lor
de V'ii1tor, de repPooocere.
Trebuie menţionat însă, că în mare măsură, ocrotirea acestora se
datoreşte tenacităţii şi luptei de convingere dusă de membrii comisiei
Tehnico-Ştiinţifice de pe lingă AGVPS, care a determinat reglementarea ocrotirii păsărilor răpitoare începînd din anul 1967.
Conform hotărîrei Conferinţei Ornitologilor (36), s-a dispus ocrotirea pe ţară a tuturor păsărilor răpitoare, cu excepţia ulilor Accipiter
gentilis şi A. nisus, şi a eretelui Circus aeruginosus, care rămîneau să
fie combătute alături de Pica pica şi Corvus cornix, numai de personalul calificat al pazei vînatului, folosirea hoiturilor şi a nadelor otră
vilbe ou srbrimtltruă fiiinJd imlterzise.
4~'1
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Punctele ln care vulturul alb ( eop hro n percnop l e ru s L.) a fo st o b se rva t
în nordu l D obrog0i lntr 0 an ii 1<122- 1%9 (Y). (Origin al).
I. Munt e! l ui Jaro b l a E ciP Tu r oaia, 1Cl22 (39 ), 2. juv. în col o nia de pc>li can i de la Uzlina 1% 2 ( I , SG ). 3. dou a ex. l n capu l D o l o j man ln m art. 1962
(!) , 4. un C"\:. in 1-\ii M <lri n în <.P pl. 1962 (Si). 5. un ex. în ?bor p csl0 set ul
Garvan (GR IGORE GH. Pa7n i r Yin ă l oilr" AGVPS) în mart. I 9G7, 6. un ex .
ro tin du -se peste M -\ ii 1 ăc in în iun. 1%8 (S G), 7. un ex. în M-tii M<l c in î n
prim ă varn J%() (5 "1).

Astfel, printr-un compromis 20), începe perioada actuală de viaţă
a păs ăriilor răpitoare din ţara noastră, situaţie ce influenţează hin.eiînţeles şi dezvoltarea celor din Dobrogea de noirid.
PERIOADA 1967-1971
Din cercetările efectoote de noi în acest interval, ca şi din bibliografia avută la dispoziţie priv1tor la aoe.astă :riegiune, reiese clar că combaterea nejustificată, pra cticată în ultimii 16 ani a lăsat urm e serioase.
Astfel, vulturii pl eşuvi îşi m enţin in existenţa, iar într-o depl,a sare efectuată la începutul lunii iulie 1969 pe distanţa Babadag-Tulcea-Murigh.iol-Milia 23-Buhaiova-Roşoa-Milia 23-DUJnărea veche-Orişan-'Dulcea , nu
am văzut decît 3 ex. de Circus aeruginosus şi nici o pasăre răpitoare
mare sau cel pu ţ in mijlocie .

Fig. 16 -

Neophron p ercnopt erus

(Fo to. M . TALPEANU ).

Un exemplar de Neophron percnopterus a fost văz ut la 30 martie
1967, de GRIGORE GH 21 ) din Ganvan, plarunid p este sat, i.a r două ex„
ad1că un adult şi un tînăr la 10 iun . 1968 observate (fig. 15) de TALPEANU (56) şi de VESPREMEANU (in verbis), ca şi alţi doi adulţi,
20
). Combaterea celor două specii de ulii, specii absolu t n ecesare în m enţi 
nerea echilibrului biologic al păsărilor, dînd posibilitatea vînătorilor de a împuşca
pe lîngă ele şi alte păsări r ă pitoare folositoare cum sînt : Butea, butea, B.b. vulpinus,
Pezn is apivo rus , Circa etu s gallicus, Hieraa etus pennatus, Falco cherrug, e tc., a fost
an ulată în 1971, fiind stipulat în permisul de vînătoare că este oprită vînăt o area

pă s ărilor răpitoare

tuturor
21

).

diurne

şi

nocturn e.

Paznic d e vîn ă toare al A.G.V.P.S. din localitatea Garvan.
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rotindu-se peste masivul muntos al l\'1ăcinului (fig. 16). Tot acolo STEINBACHER (54) l-a văzut în primăvara anului 1969, fapt ce-i determină pe aceşti trei ornitologi să presupună că ar fi posibil oa cel puţin o
pereche să cuibărească în stîncile masivului.
Numai trei ex. de Aquila heliaca au fost observate de CATUNEANU, din care unul la 1 iun. 1967 rotindu-se la 1/ 2 km S de satul Cerna,
altul rotindu-se în aceeaşi zi la nord de Nicolae Bălcescu spre Cucova
şi altul între 25-31 iul. 1969 la sărătura de la S de l\lurighiol.
In primăvara anului 1969
STEINBACHER (54) a observat un
exemplar de Aquila rapax orientalis rotindu-se la S de oraşul Tulcea
peste stepă.
Pe şoseaua asfaltată l\1ăcin-Horia, CĂTUNEANU a văzut un exemplar de Aquila pomarina la 31 mai 1967, consumînd un Citellus citellus.
Doar Haliaeetus albicilla a fost mai des întilnit. Astfel, în 1967,
CATUNE:\NU găseşte în iunie un cuib în pădurea de sălcii de pe gîrla
Franctvz.ului. ce fusese părăsit, fiind im·adat de furnici mari. TALPEANU
(57) menţionează 7 ex. întîlnite la 26 iun. între Uzlina şi Sf. Gheorghe,
iar PUŞCARIU (43) afirmă că în acel an codalbul a cuibărit în pădurea
Leka, şi pe braţul Sulina, între ghiolul Obretinul l\Iare şi Batracova, şi
între Litcov şi pădurea Caraorman, ca şi pe braţul Sf. Gheorghe între
km 37 şi 76. Din cele 23 cuiburi existente, doar 12 au fost însă ocupate,
conţinînd ouă sau pui. PUŞCARIU menţionează că cea mai mare aglomerare de codalbi a văzut-o în mijlocul lunii august pe insula Sahalin,
numărul acestor păsări ridicîndu-se la 60 de exemplare.
In anul 1968, T ĂLPEANU (56) a observat la 2 iulie două ex. pe
braţul Sf. Gheorghe, iar KISS (24) menţionează o concentrare de 12-15
ex. văzute în lunile iulie-oct. pe insula Sahalin, unde TALPEANU (56)
fiind împreună cu ornitologul elveţian HAFNER şi cu olandezul HOEKSTRA au observat o concentrare de 16 exemplare la 30 noiembrie.
In 1969, CIOCHIA şi HAFNER (17) menţionează că în timpul zbnrurilor efectuate deasupra sistemului lagunar şi al Deltei Dunării pentru numărătoarea păsărilor de apă, au observat intre 9-13 ianuarie 21
ex. repartizate astfel : unul la Bisericuţa, unul între Portiţa şi Zătoane,
şapte la 10 km S pe Sahalin, două la lacul Roşu, două între Roşu-Roş
culeţ şi Sulina, patru pe lacul Puiu, patru între Sahalin-zătoane şi coasta :.\lării Negr·e. PAŞCOVSCKI şi INASCU (38) au găsit un cuib ooupat
de codalbi la Iaşcova, la N de Murighiol, care la 15 mai a fost preluat
de un Falco cherrug. TĂLPEANU şi PASPALEVA (58) menţionează că,
cu ocazia zborurilor efectuate deasupra lagunelor, coastei Mării Negre
şi a Deltei a observat la 20 noiembrie : trei
codalbi la Uzlina, la 22
noiembr. unul la Tatanir, unul la Roşu, şi la 23 noiembr. unul la Vadul
Portiţa.
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Im 1971, TONIUC (iJn VJelI"bis) menţioneiază ca m ,primă1vara acestui
an a observat codalbul cuibărind în pădUTea Letea, la Mila 6 de pe
braţul Sulina şi pe japca situată între grindul Crasnicol şi canalul de
legătură dintre Dunăre şi lacul Dranov (Tab. IV).
SITUAŢIA

ACTU ALA •

Din cele arătate, se oglindeşte clar situaţia critică în care se găsesc
astăzi păsările răpitoare de talie mare din întreaga regiune de nord a
Dobrogei. Vulturii pleşuvi Gyps fulvus şi Aegypius monachus au dispă
rut complet din avifaună, în timp ce hoitarul Neophron percnopterus
fiind protejat prin faptul că cuibăreşte în stîncăriile de pe graniţa de
sud a Dobrogei cu Bulgaria, unde nu poate fi vînat, vizitează doar reg1W1ea nordică în căutarea hranei. .rlquila heliaca mai ouibăreşte încă
izolat în puţine perechi, prin pădurile dintre l\'lăcin şi Poşta. Prezenţa
acvilelor ţipătoare Aquila clanga şi A.pomarina pare să fie limitată doar
la Delta Dunării, ca şi la Haliaeetus albicilla (fig. 17), care se întîlneşte
şi în sistemul lagunar, dispărînd aproape complet din masivul păduros
dim nard. Pandion haliaetus mai cuibăreşte încă izolat în păduirea Letea,
in timp ce Pernis apivorus se mai întîlneşte rar în zona pădur01c:să din
nord şi mai numeros în sudul Dobrogei, ca şi Circaetus gallicus.
Dintre păsările răpitoare de talie mijlocie şi mică (Tab. IV) doar
Circus aeruginosus este mai numeros, deoarece cuibărind în desime:&
stufului este mai ferit. Milvus migrans se mai întîlneşte prin pădurile
întinse unde şi cuibăreşte, vizitînd terenurile aride ca şi pe cele cultivate
în căutarea rozătoarelor cu care se hrăneşte, ca şi Butea buteo şi B.buteo vulpinus care în număr mic cuibăresc prin văile pădurilor mai dese,
unde se întîlnesc cu Accipiter gentilis şi flccipiter nisus.
Şoimllll dunărean Falco cherrurg, datorită vederii siale excepţionale
şi a zborului său iute a scăpat mai uşor campaniei de combatere, cuibă
rirnd totodată Jndeobştie, 1a înălţimi inaccesibile în ouibUTile (9) de
Haliaeetus albicilla şi Aquila heliaca. Falco subbuteo se mai întîlneşte.
în Delta Dunării, mai ales în perioada de zbor a rusalilor ( Palingenia
longicauda), dnd apare de-a 1U1I1gul Dunării. In schimb Falco tinnunculus
(fig. 18) care cudbăreşte ca şi precedentul în cuiburile părăsite de Corvus cornix, ce se găsesc prin sălciile canalelor din Deltă, în scorburile.
arborilor bătrîni (fig. 19) din pădurea Letea şi Caraorman, sau în stîncăriile de la capul Dolojman şi Măcin-Greci, este mai des deposedat de
oiuă, oa şi Falco vespertinus (fig. 20), oare în ultimii ani se mai înitîlnea
cuibărind deseori Ln aceste păduri (fig. 21). Actualmente oa şi Falco
naumanni se întîlnesc doar în perechi izolate şi :rar.
•1971
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Fig . 17. - Pun c lc>l e în rar //a/iac>r us albicilla a c uib ării 1n nordul Dobrog e i între
anii 1922- 1967 (cerc) şi 1967-197 1 (cerc innegri l ). clup cercel ril noastre ,
ale a lto r o rnitologi şi rno logi, a şi clin bibliografia avut ă la cli5p 7i \i e
(Original).
l. I km. V. ghio l. 1a r c h e lu l 22 (3 ), 2. - ele Gre ci 1925 (21 ), 3. p ădu r ea P05l a
(26), 5. Babad a g B 1ş bun a r 1 2 (29), 6. pădurc>a Teliţa (2 ), 7. p durea Ba b ilcloq Başbunar 1930 (2<)), 8. Jvanrc'a 1953 (1 915 şi 1 6G ) (P PADOPOL in vNbi s ), 9.
p durea Luncavi\a (C T
E.A
), 10. pundul Glon t 1957 (C TUl\lE
U),
11. Gîrl Rusului (Jlg a nii ele s us) 1958 (56). 12. p ă durea Babad a g spr e Era r lc>a
1959 (P
OVSCH J in verbis), 13.
a lin ova (43). 14. p durea Lcl0a 1% 1
(43) (TO I C 197 1) . 15. Lit cov (20), 16. p,durc> Cocoş (55) , 17. ?lina (20),
18.p ădur a Lelea (4 3), 19.
uf rul (43), 20 . Girla lui T e r cs in (43). 2 1. la Dop
(1965) şi 1966) (,13), 22. T ucul Mare, c uib pă r ă sit (43 ), 23 Grncipa lui Ma r ch e lu 1966 (43), 24. Pădu r ea Letca (3 cuib .) (43), 25. Po ala B ă lti i (43). 26. Ha smac ul lui Tv n ncn ro (43) . 27. Gr ă dina lui Omer (43), 28. Hasm ac ul Tirla Popii
(43) , 29. Mi la 18 ( ş i ln 1967) (43) , 30. Tăucu (5i în 1967) (43) , 31. Mila 6, 1967
(9 ) (TO TJUC 197 1), 32. O lrova, cuib păr ă sit (43), 33. Uz lin a -Girla Co-;;ov e i,
cuib cc a fos t ocupa t de un Falco c hc rru g ('1 3), 34. Gîrl a lui Tih o n ·cu ib p ă 
r ăsi t (4 3), 35. Casa lui Dem0nle, unde puii au fo l l uati în m od regulat (43).
36. Lingă casa lui Demente , unde pu ii au fost luat i în m o d regulat (43). 37.
la inler s c\ia Girlei Comorova (şi !n 1967) (4 3), 38. Crasnicol, cuib pără s it
(4 3 ), 39. C nalul Litro v -Cara o rman (43 ), 40. Groapa lu i Marc hclu (43). 41.
p ădurea Cara o rmon 1966 (52), 42 . Valea Celicu lu i 1968 (P oşta ) A. M RI 1
Brig. Silv. din T eli ta). 43. I a ş co va 19D9 (38 ), 44. Ja pca SE de Dra n ov 1971
(TO IUC in verbis).
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Dintre păsăirilte răipilboairte de irmaipte, Bubo bubo se riez;umă doru: 1la
cca. 3-5 pemeohi oe ouibăiriesic iîn i!Jo!curâ. cu sitmoării (fig. 22), Strrix aiuco
se mai întîlneşte rar, în păduri cuibărind în arborii scorburoşi după cum
menti oneaz ă PAPADOPOL (ilil ve.ribis) c arie ,l e-a găsirt lia NoiI'ld de Mua:-i-

F ig. 20. - Pe ti mpu l cî nd ma sc ulii de Fa l co vespc r linus planau în că num eroşi pe
deasupra a rb oril o r und e îşi av e a u cui buril e. (Fo to I. CATU EANU).

ghiol ş i Maliuc. Otus scops se întîln eş t e în horstul dobrogean prin locurile ou pomi si001r1bUJr10LŞi, ilar Athene noctua indigena esrte comu!l1ă (fig .
23) ca şi Athene noctua noctua în toate lo"curile cu a'şezări omeneşti, în
timp oe Asio otus este încă numeros mai ales în anii cu ro z ătoare, cuibărind mai iîn toate pă1diurile din r,e ghmea de nord a Dobrogei.
După cum s-a arărbait ainterior, din tbotailJuJl de 42 d e speaii şii siubspecii de păsări răpitoare diurine şi nocturne ce au fost pînă în prezent
întîlnite în toată aioeastă regiiune, 29 cuibă:riesc în mod sig1u r acolo (12).
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Pui d0 rnlro \ C'SpC' r linus în cuib pără<;i
!> ladiul li al p najului (Fo to I. CAT 0:[ \

Fig . 21.

ele Cof\"US co r o ne sa r do niu s, i .
).

Di n. r estul d e 13, d o uă specii ş i anum e B11t o lag opus ş i Falco columbarius a sal on sînt oa p .i d iarn ă, patru spec ii .. i anume : Butea rufinus,
Circus cyan us, C.pygargus ş i ,\Jilnis milnis sin întilnite doar în t impul
pasajul ui . p entru 6 pecii : l golius fun ereus 22 , Strix uralen sis 1, Tyto
alba guttata, Falco per grinus, Accipiter n isus ş i A . brevipes p osibilitatea
cuibări ului 0 e cons id rat ă ca dubioa ă, ş i o
pecie : Aquila rapax
orientali s es
foart rară, necun scindu-se pînă în prezent nici o dată
precisă asupra cuibări ului, sau asupra prez nţ e i ei in Dobrogea de nord
ca oas p e> de \ ară, cu toa e că V S ILIU ş i RODEV LD (59) arătau că
ar cuibări r ar ori aic i, afirma ţ ia aceasta n bazîndu-se însă p e date sigure.
Din pun e de vcd er al ocrotirii, trebuie s- m enţi onez că din cele
42 de specii ş i subsecii d e p ăsăr i răpitoare întîlnitc în D obrogea de n ord,
d ouă fiind disp ăru te acutalm cnt e din. a\·ifaună, 7 specii d evenite rare :
Neop hron percn opterus, .rlquila heliaca A . rapax orientalis, A. clanga,
A . pomarina, Hali aeetus albicilla, Il ieraaetus pennatus, sînrt; ocrotite ca
monumente ale na turi i, iar 9 specii : Bubo bubo, Otus scops, Asia otus,
A . flamm eus, A.egolius funereus, Athene noctua, A. noctua indigena,
22

)

CHunea n u ( 10) în 195 1, PAŞCOVSCHI (37 ) î n 1959, şi KO HL (25 ) î n 1963,.
exemplarul vîna t în aprilie 1897 l a Lun cavi\a .

m e nt ionează
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.Strix aluco, S. uralensis, fiind păsări răpito.are de noapte foarte fol ositooire pentru agricultură, au fost ocroti,te prin legea vînă.toarei. Din restul de păsări răpitoare , 8 specii : Falco peregrinus, F. cherrug, F. subbuteo, Accipiter brevipes, Circus cyaneus, C. pigargus, Milvus m ilv us şi
M.migrans. parr-ţiial f.o1osiltoaire p efl11triu agr~oulLtură, c.a şi 8 specii : Falco

- ....·-·- .„.\

..

.~

'.
\

·~

Fig. 22.
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Punctele 'În care Bubo bubo a cuibărit în nordul Dobrogei între anii
1925-1971 (cerc) şi unde a fost văzută (v), auzită (A), sau ornorîtă ( +) în
decursul anilor. (Original).
1. în stîncăria d e l a ca,pul Dolojrnan 1922 (39), 1925 (21), 1955 (22), · 1965
( 40)., 2. Razelm oct.-noi ern. 1929 '(23), 3. în stîncăria de sub cru cea Pricopan 1962, 1964, 1965 (VESPREMEANU in verbis), 4. Iancila 1965 (4'0) , 5.
Carabalău 1965). (40), 1968 (CIOBANU D.), 6. d e alul Piatra Roşie 1968 (RUSU
I. C-TIN), '1. Piciorul lui Raciu 1968 (GROSU D. GH.), 8. Dereaua Nearntului
1971 (GROSU D. Gh. din Cîrjelari). (Original).
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v es pertinus, F. naunwnni, F. tinnunculu s, Butea butea, B. butea vu l pinus~
B. lago pus, B . rufinus şi Circus rnacrourus, din cele m ai folosito are prin
numărul mare d
ins cte şi rozătoa re pe care le cons umă, au fost ocrotit de abia în anul 1967 în urma Con fătuiri i Ornitolog Uor din R om ânia, în timp ce speciile Accipiter gentilis, .r-L n isus ş i Circus ae ruginosus,
absolut necesare m enţinerii echilibru lui bi0l ogic p rintr pasan, au continuat to tu ş i să fi combătut . I nc pînd de abia de la 1 ianuarie 1971 ,
t oat e păsările răpito are diurne şi nocturn e, fără nici o e x ce pţi , fig u re a ză

I

l

I
Fi g. 23. -
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Prin c ipa le le pun c te de reprod uce re a cuc u ve le i (A lh en e noctua) în Dobrogea de nord . (Or igin a l) .

ca păsări ocrotite în noul permis de vînătoare. Iifllt.erziiioo:rea vînă.Irii 101r este
o măsură jusrt:.ă şi bilnevenită, dar puţim oom tlairdivă.
Intre 10 şi 12 apriiliie 1964 sub auspiciile Consil.iJuWui InrternaţionaJ
pentru Proibecţia Păsărr:il1or (CIPO) a aV1U1t loc La Caen în Franţa, o consfă
tuire internaţională consacrată păsărilor răpitoare (34), cu care ocazie
au fost adoiptiaite o ser!Îe de măsuiri minime de oorortLr:e, dill1rt!I"e care air fi
bine să se ia în consideraţie şi la noi, interzicerea : folosirea capcanelor metalice, vînarea cu bufniţa vie sau împăiată şi reglementarea folosirii pesticidelor nocive păsărilor.
Din cercetările efectuate atît de noi (13,16), cit şi de alţi specialişti (3,40), a.tît asupra conţiniuturiJor storna.cale, cit şi mai ales asupra
inglluiViloir lăsate de păsările răpitoarie, s ....a/U oonstatat marele foloase pe
care ele le aduc în lupta biologică dusă în contra dăunătorilor animali
ai plantelor cultivate, datorită că:riuii fopt, este imperios necesară ocrotirea lor permanentă.
ln concluzie, s~tuaţia păsărilor răpiJtoare este actualmente oriti:că.
A vînd în vedere rolul în genere folositor al acestor păsări şi chiar
indispensabi,l penitru menţinerea echLlibrului b1o1ogic în ainsambJul
biocenozelor, rol astăzi indiscutabil şi bine stabilit de toate forurile
ştiinţifice internaţionale competente, ca şi situaţia numerică regresivă
din toată ţara noastră, unde vulturul Gypaetus barbatus a dispărut cu
totul, iiar vul1tuirii preşuvi Gyps fulvus şi Aegypius nwnachus au pieri1t
din avifauna Dobrogei, dacă nu se vor lua măsuri ferme şi acestea nu
vor fi executate cu stricteţe şi severitate pe teren, situaţia aceasta se va
generaliza şi la celelalte specii de păsări răpitoare.
Pentru oa aceas ba să nu deviină o realitate, avem datoria imperioasă
faţă de natură, faţă de ştiinţă, faţă de noi şi faţă de întreaga omenire,
să ocrotim păsările răpitoare, astfel oa ele să nu rişte să ajungă pentru
generaţiile viitoare doar exponate ale muzeelor de ştiinţe naturale, sau
doar o simplă amintire.
1
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Di

Raubvogel der

ord -Dobrodscha und ihr heutig er Stan d
(Zusammenfassung )

Dank ihr er g ographi sch n Lage, dem Kl ima, den
w eit verbreitet n ur alten
d m lib raus w i c n Schilf des Donaudelt as und der Lagunen d es Sch wa r ze n
M eeres, so w ie ihr n schwach b eba uten Gebi et en, wa r das Gebi et de r Dobrod scha n och
im v or i gen J ahrhu n cl rd so glinslig fiir die \' erm eh rung in er r eic hen Fa una : Rep ti li en, V i:ig I und Kl cinsăugern, class v o n ci r G samlzah l \ 'O n 42 Arten un d Unl erart en
d er Raubvogel, di unlăng t dort no ch zu finden waren, die Brut v o n 29 bC'gi.instig t
Aufg run d bibli ograph i scher Dat n Jă ss t de r Verfas ser clie Li ste s ămtlich e r A rt en folg n b fast sich abc r nur mi t , ·ier grosser n unei wi ch t iger n derselb en, în de r
Absich t, i h re gross
nzahl în ci r V rgflng nhci l zu v ranscha uli chen. A l s B ei spie l
sei g z i g t. dass in elen J ahren 1873-1875 durch clic Brlid er SI TE 1JS (1 9) nur în
d en w it n \ ăld rn v o n Babadag ni ch t wenig r als 377 Ei r v o n Aegyp iu s monachu s
gesammel l wurd n , d r Ganseg ie r (Gyps /J ulvus), sowie de r Seeadler (Ha/iectus albiei/la qal l en nnch 1'112 ill'> di<' ''cil\· rbrcilc '> t n Grn<.s RuuiJ,·i.ig I des Gebictcs .
D er
hu war b nfalls o zahlrcich, d ass s DO IBROWSKI (1 9 ) ge l ang, zwi schen
1900- 1916 die ans hnl i che Zahl ' on 350 Excmplaren un d 48 Eiern zu sammeln.
Seitd m ab r v ermind rt e si h, mit d n J ahr n, dic Z ahl der Raubvogel f orlwăhr nd. D r
erf ass r n •nnl folgend e Ursach n als fi.ir cl i c Verm i ndc rung und das
V erschwind n d r 7 WCÎ G i rar l n v ranlworllich: I. Ji.nde rung des Lcbcn raums
(du rch a.
r wcr lun g ci r
rwăld 0r) ; b . [n w ald ung dN D 0 nauau en un d der Hu gc l
des H or . t s cler Dobrod scha; c. Benut?Ung de wei t n Schilfs d
Dona udel l as unei
d r Laqunen; ci.
rbarmachung des unb bau t c n Bo d ns zug un st n d es Ackcrba u e-; ),
2. - /vlis b r ăuchlic h s Sammcln d r Eie r; 3. - Entna hme de r Jungen aus den Nes te rn ; 4. \' rqiflunq du rc h Slryc/min, das zu r Bekărnpfung d r R a u bsă u ge r v er wend t wurd e; 5. R nut?Ung de r Pcsliziden im Acke r bau; 6. - Un sinnig s Ve r fo l gcn un d sc hi s n d r rw ac hse ncn \ oge /.
D er
erfass r behandell k urz j cde cl i ese r Ursachen, b ton t abe r b esond er s aur
d i e I t1t e un ei, t ill di
L b nsgcsc hi ch te di se r Vogcl in 5 P ri oden ein. Fu r j ede
P r iode cr wăhnt er aufgrund s in e r c ig en n (1 930-1969) sowi solcher v o n anderen
Forsch ern in cle r
l ord -Dobrodscha (Do brudscha-Horsl, Donaud ella unei die n ordlich
Hălft e ci s L agunenc; 1 st ms ci s Scwarz n M ere s) un t rn omrne n n F el d unt er su chung en un ei cl er aus cle r zu r Vcr ri.i gu ng st ehcnden Bibli ographie
ntn o rnm en n
Da en, clas V o rkornrncn dicser Voq I. I n el n rn ei <; tcn Făli n werd n auch di e Stell en angeg ben, wo cli c Grossra u bvogc l n och gcsehen, ni stend g rund en oclc r geschos en wurd n un ei au r 7 K ar l n cl11rq es t lll (fi g. 3, 4, 7, 8, 15, 17, 22 ). Urn da s V o rk o rnrn n unei da V r sc hwincl n ci r Raub, ·i:igcl besscr h rv o rzu h ebe n , sine! all e Daten aur 4 w ile rn T11bellcn angcgebc n , nach grosse n Ze i t răurn n, M on at en, G ebi et en
und I nro rrn ali o nsqu ell en gco rdnct.
Die
rw ă hnt e n Peri ode n r eih en si ch rolg en derwei se : I. Peri o l e 1870-1916,
ch ar ak t eri si ert d u rch r ei ch
lahrung, dank cle r b son d r n Grosse cl e r bewald ten
od er durch Schilf b se tz ten Flă c h c n , gl eichze iti g aber auch durch ein e g e ring e Za hl
d er v orhanclenc n J ăger.
3. Pe ri ode 1933-1950 , Ruh czc it fiir die For t pflanzung cl er Raubvoge l , clurch da s
wo di e Kug elwaffen zahlr c ich er wa r n unei das J agdg ese tz cla s Schi esse n cl er Raub v oge l cla s ganze J ah r hi ndu rch erla u b t e.
3. Pc ri ode 1933- 1950 , Ruh czcit fiir die Fo rtpfl anzung cl er Raubvog el, d urch clas
E r klă r en cler Geier (Gy ps fu l vu s, Aegypius mo nachus und N eoph r on percnopterus) zu
N a t urd e nkmăle rn ( 1933 ) unei di e Cin bezieh ung ders elben sowie cler Ad Ier un t er el en
Schu l z d es J agdg cse tzes v o n 1938 .
4. Per iode 1950- 1967 , ka t astrophal fiir di e Ex i st en z u n ei die F ort p fl anzung cle r
R au bvoge l ,- gl eichgiilti g ob gross, rn itt el ode r kl ein . - wa r en cle r d urch die J agd beWăld ern,
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Fig. 9. -

P o nt ă co mpl ec t ă el e acv il ă de cî mp ( A quiia

cuib

p ă r ăs it

he lia ca SA V.) găsi t ă î ntr-un
în ma s ivul Luncavi\a. (Fot. I. CATUNEANU).

'

ţ

Fig. 10. -

Acvilă de cîmp (Aquila heliaca SAV.) planînd deasup ra masivului p ăd ur os

Luncaviţa

-

Cocoş, unde-şi

avea cuibul (Fot. M. TALPEANU) .
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Fig.. 11. - Ui cuibul de Aquila heliaca situat la 4 km de Filimon Sîrbu, cercetat
la 16 aprilie 1965, au fost găsite trei ingluvii şi resturile unui Citellus
cltellus, dovedindu-se astfel foloasele aduse de aceste păsări în agricultură
(Fot. I. SULESCU).
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Fig. 18. - Vinderel (Falco tinnuncr1/us) planînd pe deasupra loc ului
cuibul (Fot. M . T ALPEAN apr. 1965).

Fig. 19.-

und e - ş i

Pontă complectă de Falco tinnunculus în scorbura unui arb ore din
Letea (6) (Fot. I. CATUNEANU).

avea

pădurea

horde im Friihjahr 1950 gegonnenen Bekămpfung. Trotz vieler Interventionen die wâhrend dieser 16 Jahren unternommen wurden, konnte diese Bekămpfung erst nach der
Beratung der rumănischen Ornithologen 1967 zum Stillstand gebracht werden.
5. Periode 1967-1971, der verspăteten Schonung der einzelnen am Ende dieses
Ausrottungsfeldzuges noch am Leben gebliebenen Examplare.
Heutzutage ist der Schmutzgeier (Neophron percnopterus) als die einzige Geierart zu bezeichnen die noch în der Nord-Dobrodsca vorkommt, die aber nur in der
Siiddobrodscha, und zwar an gii.nstigen felsigen Stellen, die sich an der Grenze mit
Bulgarien befinden, briitet.
Der Verfasser gibt die geringe Zahl der sich noch in der Nord-Dobrodscha
befindlichen Raubvogel an, sowie die Wintergăste, deren Nisten aber unsicher bleibt.
Als sehr selten wird Aquila rapax orientalis angezeigt, bis jetzt sogar ohne jeden
sicheren Brutort, trotz der Erwăhnung DOMBROWSKI's (19) derzufolge an ihn 1910
aus dem Wald von Babadag 4 Jungvogel gebracht halte. Gleichzeitig erwăhnt der
Verfasser welche Arten im Laufe der Jahre als Naturdenkmăler oder als dem Ackerbau sehr nii.tzlich geschiitzt wurden, bin es endlich, am 1 Januar 1971 gelang, durch das
Jagdgesetz alle Raubvogel das ganze Jahr hindurch zu schii.tzen.
Zum Schluss unterstreic!-.t der Verfasser dass, im Falie einer Aufhebung dieser
Entscheidung und wenn die Massnahmen nicht streng und besonders ernst durchgefii.hrt werden sollten immer noch die drohende Gefahr besteht, dass, so wie bis ;etzt,
die Geier, auch die anderen Raubvogel, die unlăr.gst noch in der Nord-Dobrodscha
zahlreich vorhanden waren, zum vălligen Verschwinden debracht werden.

449

BIBLIOGRAFIE

1. ANDONE GH. 1963 - Vulturul pleşuv alb, în Delta Dunării. - Vln. Pese. Sp.,
An. XVI, Nr. 8, p. 14.
2. BACESCU M.C. 1961 - Păsările în nomenclatura şi viata poporului român, Edil. Acad. R.P.R., p. 239.
3. BARBU PROFIRA şi POPESCU ALEXANDRA. 1965 - Variaţia hranei la Asio
o. otus (L.) din pădurile Comarova (reg. Dobrogea), stabilită cu ajutorul ingluvilor. - Studii şi cercetări de Biol. Ser. Zool., T. 17, Nr. 2, p. 187.
4. BENGT BERG. 1936 - Die lelzten Adler. - Verlag von Dietrich Reimer. Berlin.
5. BUNESCU ALEXANDRA. 1963 - Contributii la studiul răspîndirii geografice a
unor animale Mediteraniene din R.P. România· - Nota UU, Vertebrate. Probi. de Geogr. \!ol. VII, Acad. R.P.R., p. 131.
6. CATUNEANU I., 1930 - 0:ote ornitologice asupra faunei României. -- Uul. Soc.
Stud. Natural. Bucureşti An I., p. 8.
7. CATUNEANU I., 1939 - Contribuţiuni la cunoaşterea faunei ornitologice a Deltei
Dunării (Reg. Iolgani). Lista I-a. - Bui. Soc. Nat. din România Nr. 13,
pp. 16, 17, 19, 21, 24.
8. CATUNEANU I., 1939 - Contribuţiuni la cunoaşterea faunei ornitologice a Deltei
- Lista a II-a - Bui. Soc. Nat. din România nr. 10, Dunării (Reg. Iolgani).
pp. 94, 100-102.
9. CATUNEANU I., 1950 - Şoimii dăunători. - Vinăt. An. li, Nr. 9, pp. 11-12.
10. CATUNEANU I., 1951 - C:aspetii de iarnă ce se intîlnesc pe munti, pe dealuri,
în cimpie, pe riuri şi in bălti. - VJnăt„ An. Ill, Nr. L pp. 15-19.
11. CATUNEANU I., 1954 Cum pescuieşte vulturul pc>scar. \' înăt. Pese. Sp.
An. 6, Nr. 9, pp. 20-21.
12. CATUNEANU I., 1957 - Combaterea păsărilor dăunătoare cu Bufnita. - AGV PS
Nr. 25, 85 pag. (pp. 82---84).
13. CATUNEANU I., HAMAR M., THEISS FELICIA, MANOLACHE L., 1965 - Cercetări asupra şorecarului încăltat de iarnă (Butco I. Jagopus BRUN) in România. - Anal. Sec/. de Prot. Plani. Voi. III, Bucureşti, pp. 315-328.
14. CATUNEANU I., TALPEANU M., THEISS FELICIA. 1966 - Observations Ornithologiques dans la Dobroudja. - Trav· du Mus. d'J-lisl. Nat. „Grigore Antipa", Voi. \'I, Bucureşti pp. 319-327.
15. CATUNEANU I., JOHNSON A., TALPEANU M., 1967 - Recherches ornithologiquts dans la Dobroudja (1965-1966). - Trav. du Mus. d'Hist. Nat. „Grigore
J\ntipa", \'ol. V//, pp. 419-135,
16. CATUNEANU I., HAMAR M., THEISS FELICL\, KORODI G.I., MANOLACHE L.,
1970 - Importanta Pconomică a ciufului de pădure Asia o. olus L. în lupta
împotriva dăunătorilor agricoli. - Anal. lnsl. de Cercel. Pentru Prol. Plani.,
Voi. VI, Bucureşti pp. 434-445.
17. CIOCHIA V., HArNER H, 1969 - Obser\'ations sur qucleques especes d'oiseaux
qui hiverflenl sur le littoral roumain de la Mer Noire el dans le Delta du
Danube. - Lucr. Stal. Cerc. Marine „Prof. I. Borcea" Agigea, 111. pp. 307-31.J.
18. COTL\ V„ 1956 - Economia vinatului şi salmonicullura. - Edit. Agr. Silv. s. St.
Bucureşti pp. 277-302.
19. DOMBROWSKI R„ 1912 Omis Romaniae. Die Vogelwelt
Rumănien's.
Hucarcsl pp . .J00-596.
20. HAENSEL J„ T ALPEJ\NU M., 1968 - Ergebnisse einer ornithologischen Exkursion
in clas Donaudelta im Friihjahr 1965. - Beitrăge zur Voge/kunde. Band 14,
He/I 2, /\kcd. Verlagsgesellschalt Grecsl el Portig K-G. Leipzig, pp. 141-167
(pp. 150-152).

450

21. HEINRIH G., 1927 Dobrogea 1925. Jurnal Jiir Ornilhologie, Berlin pp. "·
5, 7, 23, 24, 27, 34, 37.
22. HELLER E., 1955 - Ober der Vogelleben in Donaudella. - Der Folke, LeipzigJena, pp. 5-24.
23. IACOBI R., 1930 Studienfahrt in das Donaudelta. Bul. Agric., Vol I-II.
Nr. 1-4, Lucr. Centr. Zoogeogr. St. Nr. 4.
24. KISS J.B., 1969 - Date preliminare asupra ornitofaunei insulei Sahalin şi rolul
ei în migraţie. PEUCE I., Studii şi Cercel. de St· Nat. Tulcea, Mus.
Delta Dun., pp. 479-494.
25. KOHL ST., 1963 Cucuvaia încă!ţată sau Minuniţa ( Aegolius lunereus L.). Natura, Ser. Biol. Nr. 4, ATJ. XV, pp. 879.
26. KORNIS C., 1931 - Madartani tanulmanyutam a roman Dobrutsaba 1928 oszen.
- Kocsag. Budapesl, Vol. IV, Nr. 4, pp. 120-140.
27. KORNIS C., 1935 Ornitologia lacului Razim. Carpa/ii, An. III, Nr. 5,
pp. 10.J-106.
28. KORNIS C., 1936 Măsuri de protecţie pentru avifauna Deltei. Carpa/ii,
An. IV, Nr. 10, pp. 272.
29. KORNIS C., 1938 - Haliaetus albicilla. - Carpa/ii, An. VI, Nr. 9, pp. 267-268.
30. LINŢIA D., 1909 - Meine ornithologiscile Studienexkursion in die Dobrudscha. Aquila, Jalug XVI, Nr. 1~-4, pp. 156-178.
31. LINŢIA D., 1944 - Catalogul sistematic al Faunei Ornitologice al României.
Timişoara Eclit. Muz. Omit. 166 pag. pp. 105, 108.
32. LINŢIA D., 1954 - Păsările din R.P.R. - Edil. Acad. R.P.R., Bucureşti Voi. li,
pp. 86-298.
33. MUNTEANU D., 1960 Ln situation actuelle de l'avifaunc dans le Delta du
Danube. - Nos Oiseaux Nr. 269, Vol. 8, pp. 209-222.
34. MUNTEANU D„ 1965 Conferinţa de la Caen asupra păsărilor răpitoare.
Ocrot. Nat., Voi. 9, Nr. 2, pp. 245-247.
35. PAPADOPOL ,A., 1965 - Ornitofauna refugiului „Sărăturile Murighiol" şi a celor
de la Luncn - reg. Dobrogea. - Ocrot. Natur., Voi. 8, Nr. 2, pp. 201-217.
36. PAPADOPOL A., 1966 - Prima consfătuire a ornitologilor din R.S.R. - Natura
- Seria Rio/. Nr. 4, pp. 79-81.
37. PAŞCOVSCHI S., 1959 - Cîteva observaţii asupra unor păsări răpitoare din faunit
ţării noastre Rcv. Vin. Pese. Sp„ Nr. 3, p. 7, 8.
38. PAŞCOVSCHI S., INASCU M., 1970 - Asocieri la cuibărit între diferite specii
de păsări. - Vinăl. Pese. Sp„ An. XXII, Nr. 4, p. 23.
39. PASSOS-FREITAS H - dos. - Birds Observed by the Ornithological Expedition
to thc Delta of !he Danub. - Bucarest, Printers Soccc & Co. S. A., pp. 10,
13, 16, 18, 19, 21, 28, 29, 36, 37.
40. POPESCU ALEXANDRINA, SIN G., 1966 - Despre cuibăritul şi hrana bufniţei
(Bubo b. bubo L.) în Dobrogea de Nord. Ocrol. Natura. Voi. 10, Nr. 2.
41. PUSCARIU VAL, 1964 - Observaţii asupra unor păsări rare din delta şi lunca
Dunării. Ocrot. Natur., Voi. 8, Nr. 2, pp. 201-217.
42. PUSCARIU VAL., 1967 - Ocrotirea păsărilor răpitoare. - Ocrot. Natura. Val. 11 ..
Nr. 1, pp. 5-23.
43. PUŞCARIU VAL., 1968 - Obsen·ations sur la repartition el !'ecologie de Haliaeetus albiei/la dans le Delta du Danube. - Trav. Mus. d'Hist. Nai. „Grigore
Antipa", Voi. Vlll, Bucureşti pp. 959-968.
44. RADU D., TALPEANU M., NADRA E., 1962 Date certe asupra cuibăritului
vulturului pescar (Pandion h. haliaetus) în R.P.R. - Comunic. Acari. R.P.R.
Nr. 3, Tom XII, p. 453.
45. RODEWALD L., 1939 - Din Deltă, - Rev. Vinăt. An. XX, Nr. 9., pp. 1-3'.
46. RODEWALD I., 1940 - Observaţiuni ornitologice făcute în toamna anului 1939
în Delta Dunări1i•. -- Rev. Vinăl. An. XXI, Nr· 211 p. 9.
47. RODEWALD L., 1940 Rezultatul cercetărilor asupra păsărilor din Deltă şi
România sud.estică din ;11rna anului 1940. - Rev. V1năl.,, Nr. 1 •. p, 15.
48. SCHNELL H., 1936 - Ghid de vînătoare pentru Delta Dunării. - CarpaJii Nr. 4~
pp. 89-96.

4'51

--49. SPITZENBERGER FRIEDERIKE, 1966 - Ornithologische Beobachtungen an der Donau zwischen Vidin (Bulgarien) und Sulina (Rumănien). - Egretla, 9 Jahrg.,
Hefl. 1, pp. 12-36, (pp. 24, 25).
:SO. STEINBACHER J., 1957 - Tierleben in Donaudelta. Wogel. - Natur und Wolk.
Band 37, Hefl. 6, Frankfurt;M. p. 177.
!.51. STEINBACHER J., 1965-1966 - Erlebnisse im Donau-Delta. - Die Gefied. Well.,
An· 89, Nr. 12, pp. 238-240, An. 90, 1966, Nr. 2, pp. 32-34, Nr. 3, pp. 56-58.
52. STEINBACHER J., 1966 - Eine neue Reise zum Donau - Delta. - Die Geli
ederte Well, An. 90, Nr. 11, pp. 215-211, Nr. 12, pp. 233-235, Nr. 1. 1967,
pp. 14-16, Nr. 2, pp. 35-37.
53. STElNBACHER J., 1968 - Meine 3, Reise im Donau-Delta. - Die Gefied. Well.,
An. 92, Nr. 1, pp. 16-17, Nr. 2, pp. 38-39, Nr. 3, pp. 38-39.
5.J. STEINBACHER J., 1969 In Donau-Delta und in der Balta. - Die Gefl. ed.
Well., An. 93, Nr. 4, pp. 75-76, Nr. 5, pp. 94-95.
55. TALPEANU M., 1966 - Les falconiformes de Roumanie. (Note preliminaire). Trav. du Mus. d'Hisl. Nai. nGri0·ire Antipa", Val. VI, Bucureşti pp. 329-338.
56. TALPEANU M., 1967 - Les Falconiformes de Roumanie (II). - Trav. du Mus.
d'ist. Nat. „Grigore Antipa", Vol. V II,. Bucureşti pp, 397-407.
57. TALPEANU M., 1968 - Note ornitologice din Dobrogea. - Rev. Muz. An. V,
Nr. 6, pp. 533-536.
58. TALPEA!\;U M., PASPALEVA MARIA, 1970 - Aviatia în slujba ornitologiei.
Rev. Muz. An. N, Nr. 2, pp. 143-145.
59. VASILIU G„ RODEWALD L., 1940 - Păsările din România - Ins!. Nat. Zool
Sect. Cineg. Bucureşti p. 43----46.
60. VASILIU G.D., 1966 - Ornitologische Beobachtungen auf Maliuc. - Egretta, 9
Jalir<]. H. 1, p. 4.
a61. WUST W„ I r133 - Ein Streifzug durch Dobrudscha - Mitei/ ilberidie VogelvellStult!!cirt •

.-t52

ORIGINEA GEOGRAFICA A PĂSĂRILOR DIN
DELTA DUNĂRII
Dr. DIMITRIE RADU
Condiţiile geografice diferite realizate pe suprafaţa pămîntului în
decursul evoluţiei sale a dus la transformări corespunzătoare asupra avifaunei ca şi asupra tuturor vieţwtoarelor ce l-au populat sau îl populează
în prezent. Aceste condiţii în care s-au realizat cei ma.ii diverşi biotopi
au impus o specializare corespunzătoare din partea păsărilor ce se adaptau lor. In modul acesta au luat n~tere tipuri specifice marilor formaţii
geografice in oare păsăl-ile au vieţuit pe paroursul succesiunii e:relor.
Deşi evoluţia condiţiilor geografice s-a schimbat în bună măsură în
timp şi multe forme aiviene au suferit adaptări ulterioare faţă de cent.irul de evoluţie al grupelor sistematice care le-a generat, ele pot fi
clasificate într-un anumit tip ornitogeografie care să le indice originea
lor comună saiu apropi1ată.
Desigur clasificările zoogeografice nu pot avea o exactitate matematică şi nici nu ar putea-o avea, dat fiind procesul inegal de adaptare al vieţuitoarelor la schimbările geografice suferite în decursul
istoriei evoluţiei. Astfel existenţa unor tipuri nou apărute în condiţii
mai recent create sau care au suferit evoluţii în mai multe regiuni
diferite, ori care au rămas parţial în regiunea de origine iar parţial
şi-au continuat evoluţia într-o regiune ulterior cucerită etc., au dus la
apariţia multor tipuri intermediare în diferite stadii de transformare,
greu de reconstituit.
Actualele specii aviene sînt clasificate din punct de vedere zoogeogriafic în moduri diferite, deşi în linii mari după principii asemănătoare.
Noi am adoptat clasificarea avifaunistică a lui Stegmann (11) pe care
am considerat-o cea mai clară, mai re.a.listă şi mai obiectivă în comparaţie cu alte clasificări mai recente (12), care deşi în bună parte verosimile - au un caracter mai specu1ativ.
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Speciile negăsite în clasificar2a lui Stegmann au fost incluse de noi
în diferitele categorii ornitogeografice folosind criteriile zoogeografice ale
acestuia (Radu, 3, 4).

•

*

•

Complexitatea tipurilor geografice care se întîlnesc în deltă în decursul celor patru anotimpuri confirmă şi ea caracterul variat al biobpilor şi al ecosistemelor ce se re.alizc-ază în acest original teritoriu.
Primul şi de altfel singurul care a scris despre existenţa diverselor tipuri avifaunistice care se găsesc în deltă. referindu-se în special la păsările de interes vînătoresc, a fost Rodewald (8) şi Rudescu (9).
Deşi cuprinde n suprafaţCi rl'l.'.lti\· redusă, fiind situată la n altitucline uniformă, delia Dunării pri!1 marea Yarietate a condiţiilor
sale ecologice - prezintă un 1:wdiu d · \·i::ţ;l. f, Cirte· \'ariat şi cnmpkx,
fapt c·e explică p0sibilitatva pr 1 pulării d în diferite proporţii şi în
anumite perioade istorice - cu D{isări aparţinincl la cele mai cli\·erse
tipuri geografice, arctic2 şi pal<·arctic·('. Singur tipul tibdan lipseşte în
deltă, acesta fiind reprezC'ntat l3 noi in ţară doar prin cîteva specii
alpine 1), dc·ci cu adaptări cu totul diferite de condiţiile deltaice.
Odată cu succesiunea anotimpurilor reprc1.entanţii acf'StfJr \'ariate
tipuri faunistice se vor succcda pc teritoriul dc·ltc·i în diferite· pmpnrţii,
în funcţie de condiţiile mai ml11t sau mai puţin stabilite ee se cree:3.7:ă
aici pentru fiecare specie în part<.•. Dar chiar caracterul anual al condiţiilor deltaice, mereu sc·himbătoare, poate d
însuşi să detC'rrnine în
bună parte 2ceste variaţii privind numărul diferitelor tipuri sau bogăţia lor în indivizi de la un an la altul.
In urma cercetărilor timp de peste două decenii a avifaund deltei
Dunării 2 ) (1951-1 !J71) noi am icle:1tificat în acest te.'ritoriu un număr de
271 de specii, între care 176 păsări clocitoare::) şi 95 păsări neclocitoare.

Acestea sint : Anthus spinoletta, Eremophila alpestris balcanica, Montifringilla r.ivalis, Gypactus barbatus, Prunella collnris, Tichodroma muraria.
:') Portiunea dintre bratele Chilia şi Sf. Gheorghe adică delta propriu-zisă.
C) ln anul 1971, la data de 12 iunie am mai identificat trei specii în nordul
1 ădurii Letea, spre Periprava şi anume Phylloscopus collybita, P. trochilus şi Serinus
serinus (o femelă) (7). Deşi nu le-am căutat cuiburile - din lipsă de timp - prezent11
lor la acea dată pledează pentru ipoteza existentei lor ca forme clocitoare în deltă,
mai ales că masculii speciilor Phylloscopus collybita şi P. trochilus erau în plin citec
şi se menţineau intr-un anumit teritoriu. Pentru Phylloscopus collybita şi Serinus
S'~rinus, delta apare chiar în cadrul arealului lor de nidificare.
Dacă le-am considera şi pe acestea ca forme clocitoare, proporţia între cate"90ria clocitoarelor şi cea a neclocitoarelor s-ar modifica astfel : 179 specii cloci to are
şi 92 specii neclocitoare.
ln lucrarea de fată aceste specii apar însă tratate ca forme neclocitoare deoarece cuibăritul lor în deltă nu este lncă o certitudine.
1)
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A. COl\IPONENTA A VIF AUNISTICA A SPECIILOR CLOCITOARE
.
DIN DELTA DUN ARII

Specii clocitoare de tip siberian. 1) Suprafaţa răspindirii avifaunei
de tip siberian coincide cu zona imenselor păduri de conifere, a taigalei,
care se întinde în Europa şi ..\sia, mărginindu-se spre nord cu tundra
prin formaţia silvo-tundră, iar spre sud urmînd o linie care străbate continentul eur-asiatic, din dreptul Scandinaviei de la latitudinea Leningradului, coborînd treptat spre est pînă la Marea Japoniei. ln afara arealului
său continuu, în zona sa latitudinală, taigaua se mai găseşte framentată spre sud în lungul munţilor Pirinei, Alpi, Carpaţi, Balcani, Caucaz,
Tian-Şanul nordic şi marginea nord-estică a Tibetului, deci pe marile
înăltirni sudice.
· Climatul regiunii răspîndirii avifaunei siberiene este pronunţat continental, cu ierni lungi şi reci, cu vînturi destul de puternice.
Fauna siberiană este foarte omogenă şi relativ săracă în specii.
Aici predomină păsările silvicole, iar ca forme legate de apă intră o
seamă de specii care sînt legate de aceste regiuni numai geografic, nu
şi ecologic. Multe specii sînt forme endemice pentru ţinutul avifaunei
siberiene.
Vîrsta avifaunei de taiga este destul de mare, ea avind o strînsă
legătură cu avifauna Americii de Nord. Aici se întîlnesc grupe care formează chiar familii sau genuri bine diferenţiate pentru avifauna de
taiga.
Avifauna siberiană s-ar fi format din specii siberiene la care s-au
adăugat elemente venite din munţii Asiei interioare, în special din Tibetul
estic, precum şi din forme venite din America de Nord prin Behringia,
astăzi scufundată. Această faună a ocupat actuala regiune după sfirşitul
glaciaţiunii, continuind să se îmbogăţească cu elemente noi.
Specii de tip siberian in deltă sînt :
Aythya fuligula
Larus minutus
Clocitoarele de tip siberian cuprind doar două spedi migratoare,
între care Larus minutus ocazional şi sedentară, iar A. fuligula şi iarna.
Faţă de totalul speciilor migratoare (132 specii) acestea formează
1.52 %, iar fată de totalul avifaunei clocitoare (176 specii), siberienele clooitoa:re deţin 1,14 %.
Habitatul în care se găsesc aceste două specii este cel acvatic.

1
) Ordinea
tratării diferitelor tipuri avifaunistice este următoarea: arctice,
siberiene, europene, mediteraneene, mongole, chineze şi transpalearctice. Acolo unde
reprezentanţii unui dintre aceste tipuri lipsesc ei nu vor mai figura în enumerarea

respectivă.
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I
1,

2
răspîndirii unei specii clocitoare de tip
deltă (După Dementiev şi colab., compl e t a t ă de
1. Ţinuturi de cuibărit ; 2. Ţinuturi de iernare.

Fig. 2. A ria

sib erian (Larus minutus) din
Radu).

b) Specii clocitoare de tip european. Teritoriul caracteristic a.vifaun.ei de tip european ouprinlde mari1e suprafeţe 1aile E~orpei care sînt a coperite de păduri de foioase . Grani~a d e vest a acestuia este precis delimitartă p e cînd cea no'!idică este mai puţin conturată, pe măsură oe se
face trecer ea de l a pădurea de fofoase la ceia de conifeo:e a taig1ailei.
Faţă de zona caracteristică raivifaunei siberiene, climatu~ regiunii
răspîndirii avif1
aiunei europene este mai blînd, fiind camactffiziat prin
ierni scurte, cu precipitaţii sub formă de zăpadă de o mai mică durată
şi într-o oantitart:e mai redusă.
A vînid camarebetristioe elementele sil vicole, speciHe avi.fiaUJnei europ ene smt legaibe indeosebi de pădurile iruminJOase presărate ou dumbrăvi,
1
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precum şi de prezenţa arbuştilor. Acest mediu foarte variat din punct
de vedere ecologic se răsfrînge în componenţa avifaunei caxe este în
general bogată în specii şi indivizi, alcătuită mai ales din forme insectivore şi chiar granivore c.are populează în special etajul mijlociu şi
inferior al pădurii.
Vechimea avifaunei europene nu este prea mare dacă ţinem seama
că încă în Oligocen domnea în Europa centrală o avifaună tropicală, pentru ca din Miocen să se întilnească una tipic asiatică. Intr-o perioadă
ulterioară de încreţire a munţilor au pătruns unele elemente montane
de origine chinează. Astfel se explică cum multe specii europene au şi
astăzi arealul întrerupt, continuîndu-se izolat în China.
Quaternarul a contribuit în bună măsură la schimbarea compo1wnţei a\'iene europene silind aceste elemente la migrări succesive spre
sud cu reveniri spre no::-d ,timp în care speciile C'Uropene au putut să se
întrepătrundă cu cC'le siberiene, iar multe păsări europene au ajuns să
populeze sud-\·cstul Sib:-riei.
Co. specii de tip european în c!L·Hă sînt :
.Acrocephalus agricola
Cygnus olor
Acrocephalus anmdinaceus
Dendrncopns ml·clius
Acrocephal us palu ci i cola
Em lwriza c·3lan cJra
Acroeephalus palustris
Bmberi:.1a citrinella
Acrocepl12lus sc!10L·nobaenl!~
EmlJL'riza llortulana
l\crocL·p!Jalus scirpaei..'US
Eritl 1a(·us rubecula
Ak,·cJo atthis
F1·i:î.:.;illa eoelebs
Ant!Jus td,·ialis
Gdlinula cliloropus
l\quila lil'liaC'a
GalTulus glandarius
Aquila pomarina
Grns grus
Apus apus
IlieraaC:.;tus pennatus
A~·t!Jya ferina
i Iippolais icterina
.A~·t!J~·a n~'roca

Ixobr~·chus minutu~

Caprimulgus europai.'U::>
Carduelis c3nnabina
Carduelis carduelis
Certhia brachvdactvla
Chlidonias IL~u-copte~us
Chlidonias niger
Chloris chloris
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Coccothraustes coccothraustes
Coloeus monedula
Columba oeruas
Coraioias garrulus
Coil"'VllJS cornix
Corvus fl"ll!gilegus
Coturnix coturnix
Crex criex

Lanius cnllurio
Lanius minor
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioicJes
Locustella nae,·ia
Lullula arborea
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Mil vus migrans
Motacilla alba
Musci:capa striata
Numenius arquata
Oriolus oriolus
Otus soops
Parus oaeruleus
Parus major
Parus ,paiJ.ustris
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Pierd.ix p erdix
Piernis iapivocrus
Phoenicurus phoenicurus
PhyiJ.los copus sibiliat nx
Pioa piJoa
Pilious canus
P 11a teleia lie1t1001r'od1a
P odiceps g1ris e~gena
P odiceps nigriioohlis
Pod:iceps ruficollis
Porzana p airvia
Porziana po:rziana
Porzana pusilla
Riallus aquaticus
1

SaxicoLa rubetra
S teirna hirund o
Stern.a ailbifrons
Sttrieptop elia turtur
Stlrix ;aluco
Sturrnus vulgiar:is
Sylvia a tricapillha
Sylv:ia borin
Sylviia commuf1i
S y 1via curruca
S ylvia

nisor~a

T urdus merulia
T urdus ph.ilomelos
pupa epops

-tf-----------o

-1

m2

Fig. 3. Ari a r ă s pindirii unei specii clocitoare de tip eu ro pe an (Emb er iza ca la nd r a )
din d e ltă . (După Dementiev ş i colab.). 1. Ţinuturi de c uibărit; 2. Ţin u t u ri de ie rna re .
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1:-' a săril e clocitoare d e tip european din d e ltă în număr de 88 de
specii, cuprind 23 d e specii sedentare (26 ,140/o) şi 65 de sp ecii migratoare (73,86 %). Se v de că speciile sedentare d eţin puţin peste 1/4 din
t t alul avifaun i de tip europe011, iar oele migratoare apro1ape 3/ 4.

M • 73 80

%
Fig. 4. Prop o rţi a între specii le sedenta re şi migra to a re de tip european.

/
I

Fig. 5. Pr o p o rţi a sp ci ilor cloc itoa re
de l ip uro pea n î n diferit e le h a bit ate dl e de lte i.

H

H Cer co~.5, 68%

Gm

=30,68 %

l•~aţă de totalul p ăsărilor sedentar
ale deltei( 44 specii), sedent arele d e t ip europL'an d eţin 52,270/o, far faţă d e t otalul migratoareloir
(13 2 specii) , migretoarcle de tip uropean d eţin 49,23 %. Se constată
deci că atît speciile sed entare de ti p e uropean cît şi speciile migratoare
d tip uropean formea z ă fieca r e cam jumătate din totalul tutur or tipurilor avifaunistic - a celor două grupe avifenologice - sedentare
ş i migratoar .
Raportînd numărul speciilor sed entaire ş i migrotoar de tip european la totalul speciilor clocitoare ale deltei (176 speci i), sedentarele
vor d eţine 13,08 % iar migratoarele 3 6,920/o.

4.60

Faptul că speciile europene deţin 50,000; 0 din totalul avifaunei
clocitoare deltaice din care păsările migratoare de tip european întrunesc peste o treime (36,92 %) din totWul aces1teia însemnează că delta
Dunării are drept caracteristică orni:togeogriafică tipul eU;'ropean format La rindul său în special din fonne migr1atoare, deci oare găsesc aici
condiţii optime de viaţă,în special în epooa de reproducere.
Oa repartiţie pe habitate, speciile clocitoare de tip european sînt
grupate astfel : habitatul ac~atic ; 12 specii (13,640/ 0 ) ; habitatul amfibiu : 27 specii (30,68°/0) ; habitatul terestru : 49 specii (55,680/0 ).
c) Specii clocitoare de tip mediteranean. Avifauna de tip mediteranean este răspîndită pe o suprafaţă foarte întinsă ouprinzînd partea
sudică a Europei, Africa de Nord, Arabia şi Asia anterioară. Oa graniţă nordică unele elemente ale avifaunei mediteraneene ajung pînă-n
mijlocul Franţei şi puţine chiar pînă-n nordul Angliei şi Germaniei.
Spre est g:rianiţa no1rdi.că a unor elemente mediteraneene ajunge chiia:r
pînă la Moscova, iar altele şi mai spre est pînă-n sud-vestul Siberiei.
Climatul ţinuturilor mediteraneene este subtropical, caracterizat
prin veri oalde şi uscate şi ierni blînde şi wnede.
Populaţia aviană de tip mediteranean este alcătuită din elemente
de stepă şi tufişuai xecriofile, precum şi din specii legate de mediul
acvatic.
Avifauna mediteraneană se caracterizează printr-un număr foarte
mare de specii, cu multe elemente endemice - cu m-eale mici de răs
pîndire - şi care - spre deosebire de speciile altor tipuri faunistice
- nu au o răspîndire uniformă. Totuşi multe specii rau areale laaigi ce
ajung pînă-n Asia anterioară sau cMar şi mai departe în est.
Originea a:vifaunei de tip mediteranean este destul de veche. Insăşi depunerile de 1a începutul Terţiarului dovedesc în ţinuturile
de astăzi ale Franţei - existenţa unor resturi de păsări de pustiruri sau
stepă. Variaţiile ulrterioare mari aile climei arată că răspindirea acestei
faune s-a făcut cînd spre nord, cînd spre sud, fapt care a determinaJt
ca elemente atît din avifauna tropicală cit şi din cea nordică să pă
trundă în componenţa sa.
Speciile de tip mediteranean din deltă smt :
Axdea pu.rpurea
Luscinia svecioa
ATd.eolia rahlioides
Luscinio~a meil.anopogon
Bll1rhinus oedtanemus
Melanooocypha calandria
Cettira cetM
Mer.oips ia.pi:aster
Ohlid.oniJas hybrida
Netta rufirna
Dendrocopos syriaous
Nyctiooiiax nyctioorax
Egretrta g.arzetrta
Oxyura rreucocephala
Geilochelid.on nilotioa
Phiail.aorooorax pygmaeus
Glareola pratiJncola
Hiippolais pallida
Plegiadis faJ.dnellus
La.rus genei
StennJa sandvi censis
Larus melanoce:phalus
StreptopeHra decaocto
1
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f'ig

G ,\rin f dSpindiri i un •i ' I r-cii <111r it onrc d C' lip med ilC' ra n can ( fPr () pc; flPÎ st0r)
din ci l t
(Dup<i I> 1:wnt:c•v <;.i colnb. ) I. Ţinutu ri de cu i b(Jri l , ~. rinutu i
ci<' iPfnilfC.

SpL·ciilc clocii an· de t ip m d it r an ean din d ltia Dlmiirii d c• ţ i n
C:-1r de 23 r epr ze ntanţi car cuprind 2 speci i sed entar (8,70 %)
:; i :n d e s peci i mi r?;ratoar (91,300/ 0 ). Procentul s edentarel or apa r e d e tul d e s că z u faţă d mi gratoare.
în com paraţi e cu totalul s peciil or s dentare a le d el te i (44 specii) . sedentarele d e t ip m dit r ancan d eţ in 4,55 %, iar faţă de t ot al ul
sp ~'c i ikr mi gratoare (132 sp ecii), migratoar le de tip m ed iteran ean deţi n 15,9 1 %.
Faţă d e t otah1 l av ifaun ei clocitoa r
d e ltaice (176 spec ii) spe ciil
s edentare de tip m edi teranean d eţin 1,110; 0, iar speciil e mig rato :ir e d e
tip m dit c> nan1e.ain in clud 11 ,94 % .
u·1

J'd

M= 91,30%

Fig. 7. Prop orti a într e
d e ntare şi migratoa re
te ranea n.

J-1. t!JCV.

c

~ p ec iile

se tr anspa le-

56 .5 ?/.'

- --·----H. tt!/: - :;o,o o %

Fig. 8. Propo rti a s peci ilo r cl oc itoar e
ele lip medite ran ea n în dife r ite le
habit a te de lt a ice.

Oa tDepartiţie p e m eidii de viaţă păsările cl ocitoare de tip m editeranean sînt re partizate astfel : habitatul acv atic : 13 specii (56,52 %) ;
habitart ul amfibiu : 4 specii (17 ,390; 0) ; habitatul terestru : 6 specii (26,09 %).
d) Specii clocitoare de tip mongolic. Ti.ipul iavifaunistic m ong ol
cuprinde întreaga Mong.olie, numeroase sp ecii d ep ăş ind m ai mult sau
mai puţin gu-aruţele acestei.ia. Limita suidiică, adică poTţiun ea dintl'ie
Mongolia ş i Tibet e ste ice.a m ai biTue •oonimr.aită . In est, S\PI'le fauna de
tip chin ez, răspîndinea elementelor m qngole aparie în:treiruptă, după
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cum stepele se întrepătrund cu pădurile. In nord graniţa elementelor
mongole se întinde pînă în stepele cursului superior al fluviilor IeniSL'i şi Lena, pînă la Kransnoiarsk, iar în vest unele forme ajung pînă-n
Tur 1•estan.
Climatul î:-i care s-au dezvoltat formele tipului mongol este acel
aspru al stepelr1r înalte şi al pustiurilor din munţi. Condiţiile climatogeografice ale acL·stor ţinuturi a clc•terminat o carnponenţă a formelor mongole caracterizată prin elemente xerofile într-o proporţie mai
mare decît în avifauna mediteraniană, fiind totodată săracă în specii.
La formele caracteristice ţinuturilor de pustiuri şi stepe ale avifaunei
mongolice se adaugă un număr redus de forme acvatice.
Originea avifaunei mongolice este foarte veche, ea existînd încă
în Paleogen. Chiar de la începutul Terţiarului, Asia Centrală er-a formată din stepe şi pustiuri care au constituit un centru independent
de dezvoltare a l~nor forme xerofile. Sărăcia în genuri a avifaunei
mongolice confirmă existenţa condiţiilor aspre ale ţinuturilor în care
acestea s-au dez\'oltat. :\şa se şi explică cum unele forme de origină
mongolă au putut pătrunde în a\·ifauna arctică şi cea siberiană.
Un număr însemnat de forme tipic mongole au şi o răspîndire
mai mult sau mai puţin înt1nsă în ţinuturile mediteraneene populînd
astfel şi sudul palearcticului, ele formînd o legătură strinsă între aceste
tipuri faunistice. Prezenţa acestor forme în ţinUJturile med.iJt&aneene este însă expresia unor invazii ulterioare şi nu a originei lor
comune.

Ca specii de tip mongolic din
Alauda arvensis
Anser anser
Anthus oampestris
Athene noctua
Botaurus steUaris
Calandretlla cinerea
Casa.rea f ernuginea
Charadrirus alexandrinus
Charadrius dub1us
Oirous iaeruginosus
Circus macrourus
Falco cherrug
Falco vespertinus
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deltă

sînt :

Galerida cristata
G1areo1a nordmanni
Himantopus hirnantopus
Oenanthe pleschanka
Pam.Lrru.s biarmicus
Pelecanus crispus
Peleaanus onocrotiaJus
Recurvirostra avosetta
Remiz pendulinus
Tadorna. tadorrna
Tringa stagna.tilis
Tringa .totanus
V.aneUus vanellus

-----„-~-

Fig. 9. Aria răspîndirii un ei specii clocitoare d e tip mongol (Circus macrouru s ) din
deltă. (Dup ă Dementi ev şi co la b., co mpletată de Radu) . 1. Ţinutu ri de cuibărit; 2. Ţinuturi de iernare.

Păsările c1ooitoaive de tip mcxngoliic din d el:ba Dunării în ruumăr
total ide 26 d e sipeicii, C'l11pri.nd 4 specii sedeni:la!I'e (15 ,38 %) şi 22 de
specii miig.nato1aT'e (84,62 %).
In comparaţie cu speciile sedentare ale deltei (44 specii) sedenta!'ieile de t ip m cmgoHc deţin 9,09 %, iicu· faţă de totalul specii1ar mig,riatoar:e (132 specii), miigrn1toa:11el1e de tip mongiatlk de0ţin 16,67 %.
F1aţă de 1toibalrul ia.1vif1aUinei dlociltO(aJI'e din deWtă (176 specii) sed etnJta11ele de tip mongolic deţin 2,27 %, iar migraito1aive1e d e tiJp moneiolitc deţin 12,50o/ 0 •
0
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Ca r epartiţie p c medii, speciile clocitoare de tip m ongolic sînt
grupate astfel : habitatu l acvatic : 5 s pecii (19,23 % ; h abitatul amfibiu: 11 pecii (42,31 °, 0) ; habita tul t ei· s tru; 10 specii (38,46010 ).

Fig. JO. Pr opo rt ia într e speciile sedentare şi migrat oa re de tip mo ngol.
/

H. ter.•38 ,46%

Fig. I I. Propo rtia speci il o r cloci toaH
de tip mongol in diferi tel e hab itate
ale delt i.

.H.

"m • -12,.3f '7.

1e) Specii clocito.are de tip chinez. După ,oum ·~tă şi nume-le
aoe&t tip de faună cuprinde in speciial Chirua centrală, dar se întinde
şi în Maniei-urla, Coreea şi o parte clin Japonia, ea fi~nid în g eneuial bine
d elimitată d e celelalte tipuri avifaunistice palearctice .
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Sprie vest ea se mărgimieşte ou aviialUil'la tipuliui rtibetan în oare t rimite numeroase fîşii pe văile fluvi1loc. Spre nord graniţa cu tipul avifaunistic mongol este net distinctă, iar mai spre no.rd elementele tipUJlui
aivi.Dauinistic chinez sie întriepăitrund 0u formele de itaig.a, în special pe
văile fluviilor, ajungînd pină-n Altaii de sud. In sudul Chinei, cam la
fluviul Albastru, fauna chineză se mărgineşte cu cea indo-malai ez ă .

--o-----

Di

o

Fig. 12. Aria răspîndirii unei specii clocitoare de lip chinez (Egretta alba) din deltă.
(După Demetiev şi colab.). 1. Ţinuturi de cuibărit; 2. Ţinuturi de iernare.

Climatul ţinutului răspî111dirii avifaunei de tip chinez este continental pe de o parte, musonic pe de alta.
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Avifauna de tip chinez este legată de pădurile mixte şi de arbuşti
din estul Asiei, zonă asemănătoare oarecum cu pădurile europene si în
parte şi cu avifauna acestora.
'
A vifauna chineză s-a dezvoltat la începutul Terţiarului, într-un
climat ecuatorial, la fel ca şi astăzi. Aceasta arată o deosebire netă între
condiţiile de dezvoltare a faunei din estul Asiei faţă de cea europeană,
asupra căreia a avut loc, în timpul Terţiarului, o schimbare puternică
de climă.
Specii de tip chinez în

deltă

sint :

Egretta alba
Pliasianus colcliicus
Acestea cuprind două specii, una sedentară şi una migratoare.
Faţă de totalul sedentarelor (44 specii), sedentarele de tip chinez
constituiL• 2,270; 0, iar migratoarele chi~eze faţă de totalul migratoarelor
din deltă (132 specii) constituie 0,76 %, iar în c~mpar.aţie cu totalul
speciilor clocitoare deltaice (176 specii) sedentarele chineze deţin 0,57°/0
iar migI"atoarele chineze respectiv 0,57 %.
l\lediile în care se găsesc aceste două specii de tip chinez sînt :
habitatul acvatic : 1 specie (50,00°/0 ) ; habitatul terestru : 1 specie (50,000/o).
f) Specii clocitoare transpalearctice. ln afara păsărilor r:tate ca
aparţinînd la diferite tipuri faunistice, o parte destul de însemnată din
speciile care intră în componenţa ornitologică a deltei Dunării au o foarte
largă răspîndire a arealului lor, incit nu pot caracteriza nici una din avifaunele descrise.
Ele se găsesc astfel răspîndite atît peste zonele ornitologice ale palearcticului cit şi în afara lui, formînd categoria păsărilor transpalearctice.
Speciile transpalearctice din
Accipiter gentilis
Aegithalos caudatus
An.as querquedula
Anias p~atyrhynchos
Anas strepera
Ardea ci111erea
Asio otus
Bubo bubo
Buteo buteo
Corvus corax
Cucul us canorus
Delichon urbica
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
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deltă

sint :
Emberiza schoeniclus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilLa
Hirundo rustioa
Hydroprogne oaspia
J ynx torquilla
Larus argen tJatus
Larus ri.dibundus
Motacilla flava
Oen:anthe oenanthe
Pandion haliaetus

Passer domestiious
Piasser mantanus
Phalaorocorex oairbo
Pradiceps cristatuis

Ripair:ia rriipa:ria
Situa euiropea

Sp.a1tul1a clypeata

-P---------

Fig. 13. Aria r ăs pîndirii unei specii clocitoare t ra ns pal ea rcti ce (Cuculus ca n oru s ) din
deltă , (Dup ă Dementi ev şi colab.) 1. Ţinuturi de c uib ă rit ; 2.· Ţinuturi de
iernare.

PăsărHe clocitoare tr:arnspaleairotioe din delta Dunării 1n număr de
35 de specii oupriind 14 speaii sred1e111twe (40,00 %) şi 21 de sipeaii miigir.atioare 1(60,00 %).
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I n comparaţie cu totalu l speci il or s edentare ale d elt e i (44 specii),
s edentarele trans palearctice cupri nd 31 ,820/o, iar fa ţă de totalul speciiil or
mig ratoare ale deltei (132 speci i) , migratoarele t ranspalearctice d eţ in
15,910/o.
Analizînd proporţia s p ci ilor sed enrtare transpalearctice cons ta tă m
că ele d e ţin după speciile sedentare d e tip european numărul ce~
mai impor t ant din delt·a Dun ă rii, adică 31,820/o. Aceasta .confirmă faptul
că aşa cum spaţial repreze n tanţii <acestui grup se întind peste te ritorii
470

foarte înt:inse, ei suportă
şi d1n puruct de viedere
olimaitic oscil a ţiile · termice ou toat e consecinţel e
la fel d e importante
ce
d ecurg din .acest f en om en.
Oît priveş te pro p o[f ţia
speciilor mig>fatoar e transpalearet ice
de~itaice , acestea se s i tuia ză în n u·măr egal cu speciile migratoare de t ip m ed1ter ::ine.an (21 speaii) ş i apI"oap e egal cu cel elalte migr:atoia re d e ti p
m ongol
(22 s pecii). I n schimb fa ţă de migra too.re de
tip
europ eiain d eţin a p r01a.pe
1/3 din nuimă1f'Ul acesfora.
Raportî n d numărul speciilor s._d entaTe şi i:iig.r at oo.re trarwpalearctice la
totalul avif.all!Ilei clocitoar e d eltaice (176 specii),
oon s 1Jartăm
că
s edenbar el e t rainspalearctice deţin
7,940/ 0, iar
migratoarele
cranspalearctice
11,930/ 0 .
Ca ['leipairiti ţ i e pe m e dii
d e v 1aţă speoiile t r:ainsp aleanctioe .aJie de}bei sî nt
repall'ti~arte în feiliul •urmă
t or : hiabirt:ai1Juil acvatic : 9
specii (25, 71 %) ; h abi.t atul amfibiu : 6 specii
(17,14 %); habitatul
t erest!'u : 20 sipecii (57,15 %).
Ou sipeciâ..le trarnspalearctioe s-a înoh eiait com enbairea SIUmlara a sipeciilc r dacito·a:re din delta
Dunării dturpă Ciri.glinieJ loir
geogr a.fi că . Tabelul 1, 2, 3.
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Ta belul n r . 1
P roporţiile

numerice ale fi e cărui tip avi faunistic clocitor
(sedentar
migrator) din delta Dunării in funcţi e
de fenologia lor

+

Grupul

Tipul

avifaunisttc·

S d nwrc

i\ligrat0arc

To

nr-.

nr.

nr-.

iberian
[uropean

avif n ologic

2

1,52

2

1, 14

52,27

65

49,23

88

50.00

2

4,55

21

15,9 1

23

13,08

4

9,09

22

16,67

26

14,77

0,76

2

1, 14

15,9 1

35

19,87

l\fongol
Chinez

2,27

Total:

lin

23

1 dileranean

f ranspalcarc tice

al

14

3 1,82

21

44

100.00

132

l 00,00

176

100,00

Tab elul nr. 2
Procentul fi cărui tip fau ni tic clocito r
(sedentiar+ mig rator) din totalul celor 176 p cii
ci ocitc,are din d e ltă.

Tipul
av!faun1s\lc

ib rian
European

M ed iteranean

Grupul
eden tar

nr.

23

2

1o ng ol
Ch in ez

av1fenolog1c
Mi g rat oare
li o
nr.

"o

13.08

2
65

l , 14
36,92

l.14

21

l l ,94

2.27

22

12,50

0,57

0,57

Tran spa l ea r cti ce

14

7,94

21

11 ,93

T o tal:

44

25,00

132

75,00
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T o t
nr.

a

I
"o

2
88

l , 14
50,00

23

13,08

26

14,77

2

l , 14

35

19,87

176

100,00

Tabelul nr. 3
aparţinînd diferitelor tipuri avifaunistice
după repartiţia lor pe habitatele deltake.

Speciile clocitoBlI'e

TIPUL AVIFAUNISTIC
Habitatul

Acvatic

w

2

100,00

Mediteranean

nr.

%

Mongol
nr.

%

12

13,64

13

56,52

5

19,23

Chinez
nr.

o·

•o

50.00

Tran.<;pa
learctice
o;,,o
nr.

·rota!
nr.

Ol
10

9

25,71

42

23,86

6

17,14

48

27,28

Amfibiu

-

27

30,68

4

17,39

11

42,31

Terestru

-

49

55,68

6

26,09

10

38,46

50,00

20

57,15

86

48,86

88

100.00

.3

100,00

~6

100,00

100,00

35

100,00

176

100,00

Total:

~
-....]

Siberian
European
nr.
% nr.
%

2

lU0,00

Analizînd tabelul repr zentăr ii t ipur ilor avifau n.istice clocitoare
lor sedentar ş i mig nator (Tab lul 1) se con eur opene deţin ap roape acel a.ş i pro p orţ ii în
ambele cat gorii fenologice ( edentar e ş i migratoare), elem entele m on gol e şi m editeran i ne sînt slab reprezentate prin tr seci ntarc în cc..m paraţi e cu propor .ia în
ar le găsim prin r sp cii le mig ratoare. Fap ul
ara ă că p entru aceste ipuri avifaunisti ce del a oferă con diţii favorabi le îndeosebi în SC'7onul cald al anului cînd le o viz ite.ază pentru
a s reprodu c ...
Cel două specii d
ip siberian e în ilnesc în categoria pă ărilnr
mi ra oare numai ca păsă ri "cxc 'P .io:ial " din p unct de veci re' al dt•nsi ăţj.lor r ela~iv .
Sp ci ll., de ip chin z aparţin una la seden ar 1 iar ceala lta la
categoria igrato. rcl r r.
Transpal ear c: ic l ci .in p rocen ul cel mai ridica printI L' f n1~1·1L,
s dentare în com p ara .i cu proc ntul la migra oare cart' este la un [1 funcţie d e caracterul
s tată că pe cîn d sp ciile

în

„

t ('.

nalizînJ modul in
sin r pr zentate di ·L'LClte tipuri ::!\ ir~u
nis ice cloci oar în c ·l • r i m dii mari ale del ei Dunării, rL'marc[un
urmă oar 11 :
S peciile de t ip UTOP an sînt cel mai bin H .· pru· !\ ta · î:1 11 lJit<1tul L'r stru !-;> l in · l mfibiu, fiind m ai lal rLpr1...'Zt'.1 ale î 11 habitatul
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Fig . 17. P roport ·a
cloc it o r in d c l tcL
I Aceas t ă
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c

.......- Ch • 1, f4
U4 %

fi ecă rui

ti p av ifa vni s ti c

fa

acvatic. S p ci11L' dt>
lip
m gol . int „ i l l · m ll
bin e r p rezentate în habi tul amfibiu .5 i ll'rcst ru şi ma i pu\i n în n·l
acYati c. Speciil e de tip
meditera n ian au, cli11 con tra, o p edomi 11an\ă
i11
ha bi a tul a va tic ~i o prvze nţă mai redusă în habitatele amfibiu şi t er stru . C "l d uă s p. ci i sibericn · apar numai
în
hab itatul acvati c, i 3r cele
d o uă de ti p ch in ez în ce l
acvatic· ş i oel te restru.
T:riansp?Jearcti celc sint
eel mai bin r cpr·cz:' ntat
în l13 biit2. ul t e1'LSL1'u, m:- i
puţi n în cel acvatjc, fiind mai s lab reprezentate
în hab Lt art:ul iam fab i•u .

s pecie (F.ia sionus colchi cus ) es te int rod u s ă de o m în del t ă.

Privite în ansamblu, fo.Pmele clocitoare de tip eur.opean şi tlăns
palearoticele predomină în habitatul te.Pe&tru, cele mongole în h abit atul amfibiu iar păsăril e tipului m editenanean în cel acvatic 1
Cele 176 de specii de păsări clociboiare în detltă se impaiit după
tipul faun istic din care fac parte astfel : 2 specii (1,140/ 0) de tip siberi an ; 88 de specii (50,00o/ 0) de tip european ; 23 de specii (13,080/ 0) de

LF.6 ~ N OA

() - Sit:OJ4i<in (2 EP)
o - E:.:ro:;".:!:a (8(} sp)
O - /lf~c.~·teror.c-:n (.2.J sp.)

c - Nongol (c?S .sp.)
.", -

C1~l°nei! ('2 sp.)

Q -

Tl'anspa/eal'ctice ( 1i5 sp.)

Fig. 18. Re prezentarea tipuril or zoogeografice a faun ei ornitologice cloci toa re di n
delta Dunării. {origina l).
1 Ne referim la procentul în care aceste specii parti cipă în habitatel e respec ti ve şi
ca re in majoritate coincide ş i cu numărul speciilor existente în acele h abita te a i
.acelor reprezentanţi avifauni sti ci.
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tip mediteranean ; 26 de specii (14,770; 0) de tip mongol; 2 specii (l,140/0)
de tip chinez. Transpalearcticele deţin un număr destul de important,
adică 35 de specii (19,87°, 0 ).

B.

COl\lPONENŢc\

AVIFAl1 NISTICA A SPECIILOR NECLOCITOARE
DIN DELTA DCNARII.

a). Specii neclocitoal"e de tip arctic

Ansc·r albifrons
A nser er~·tl iropus
1\nsc·r fabalis
i\ntlius cen·inus
1\~·tli~·a marila
Branta ruficollis
Branta bemida
Buteo Jagopus
Calidris alpina
Caldris minuta
Calidris kmminckii
Calidris tcstacc•a
Cliaraclrit.:<; apricariu.;;

Charadrius hiaticula
Charadrius morincllus
Croccthia alba
Eremophila alpestris
Ga\·ia stellata
I Jarus f uscus
Larus marinus
Phalacrocorax aristotelis
Plialaropus lobatus
Plectroplwnax nivalis
Puffinus puffinus
Squiatarola squatarola

SpL•C'iu c' ne:fodtoarc arctice cc se întîlnesc în delta Dunării înun total de 25 de specii, dintre care 10 specii de iarnă
(40,00 %), 11 sp:di de pasaj (44,00 °;0 ), 1 speeic c•ratică (4,000/o) şi 3 specii
aucidL•n tale ( 12,00 1110 ).
Comparind cu totalrul speciilor de iarnă din deltă (35 specii), speci.ilt· de iarnă de tip arctic cuprind 28,570; 0, cele de pasaj de tip arctic
cuprind 23,91 % din totalul speciilor de pasaj ale deltei (46 specii), eraticele arctice cuprind 16,660/0 din totalul arcticelor deltei, iar accidentalek arctice deţin 37 ,50 % din totalul accidentelor deltei.
Comparîndu-i ou totalul avifaunei neclocitoare de1taice (95 specii),
oaspeţii de iarnă de tip arctic deţin 10,52 %, cele de pasaj includ 11,590/o,
eratiePle l,050/ 0 , iar accidentalele 3,170; 0.
Oa repartiţie pe medii, speciile neclocitoare arctice sînrt repartizate
astfel : habitatul acvatic : 11 specii (44,00 %) ; habitatul amfibiu : 10
specii (40,00°/0 ) ; habitatul terestru : 4 specii (16,000/o).
sumează
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F ig. 19. AriR r ăspî n d irii un ei specii· n ecloc itoa r e de tip arc ti c (Ca lidri s minuta) din
deltă. (Dup ă Dementiev şi cola b .). 1. Ţinuturi de c uibărit. 2. Ţinuturi d e
iernare.
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pc 44, 00%

Ol • 40. 00 i.
Fig . 20. Pro por \i a i ntr e sp ec ii ! n ecl c itoa r d tip a r cti c di n delt .

H

acv „ " oe/.

H

H.am . „ 4<1.00Î.
F i g. 21. Pr o p o rţ ia speci i l o r necloc i t oa r e de lip ar c ti c în di fer i t el e habi tate de lt ai ce .
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b). Specii neclocitoare de tip siberian.

An.as

acu~a

Anias penelope

Bombycilla garrulus
Bocephala clangula
Ca11duelis flammea
Cygnus cygnus
Falco columbarius
Fringilla montifringilLa
Gavia arctica
l.Jarus ca nus
Limicola fakinellus
Loxia curvirostra
Lymnocryptes minimus
Melanitta fusca
Melianitta nigra

I\Iergus albellus
Mergus sernartor
Muscicapa parva
Numenius tenuirostris
Philomachus pugnax
Podiceps au:ritus
Pyrrhulla pyrrh ulia
Strix UTalensis
Tringa erythrrpus
Tringa glareola
Tri:nga nebu1aria
Tringa achropus
Turdus musicrus
TUTdus piliaris

Păsările neclocitoa.re siberiene din delta Dunării cuprind 29 de·
specii dintre care 14 specii de iarnă (48,28 %), 13 specii de pasaj (44,82°/o}
şi 2 specii aocidentale (6,900/0).
In comparaţie cu totalul speciilor de iarnă a deltei (35 specii), speciile de i:arnă de Up siberian OUlpI'ind 40,00 %, cele de pasaj de tip siberian cuprind 28,260/0 din totaJ:Ul speciilor de pasaj (46 specii). iar accidentalele siberiene ruprind 25,000;0 din totalul speciilor accidentale din
deltă.

Faţă

de ansamblul avifaunei neclocitoare (95 specii), oaspeţii de
de tip siberian includ 14,75 % cele de pasaj siberiene deţin 13,690/ 0,
iar cele aociden:bale de acelaşi t~p oU:prind 2,10 %.
Repartizaite pe medii de viaţă, speciile neclocitoarre siberiene se·
prezintă astfol : habitatul acvatic : 11 specii (37 ,950/ 0) ; habitatul amfibill..l : 8 specii (27,56°/0) ; haibitatul terestru : 10 specii (34,490/0).
iarnă

c). Specii neclocitoare de tip european.

Anthus prertensis
Aquila danga
Carduelis spinus
Ci-coma nigcra
Cirrus icyaneus
Circus pygail'lgTUs
Oolumba palUilTlbus
GaHinago gallinagr,
Glallinago media
Milvus milvus

Mobacil1a cinerea
Muscicapa albicollis
Muscilcapa hypoleuca
Phyllosoopus trochilus
PruneUa modularis
Regulus iregUJLus
Regulus ignicaipillus
Scolopax rustiicol1a
Troglodytes fuiogl,odytes
Turdus viscivorus
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1- ig. 22. A ria r sp i ndirii unei pecii n cl ocitoare d e tip siberi an (Bu ce ph al a cl ang ula) din
d e lt ă. (Dup ă Dem enti ev şi co l ab „ m o difi ca t ă d e Radu). I. Ţin u t ur i de cuib ă rit; 2. Ţin u t u r i d e i ern a r e.
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p„44,82

%
Fig. 23. Proporţia între s pec iil e neclocitoare de tip s ib e ri a n d in d e lt ă .

H.acv • J7.Q5%

Fi g . 24 . Proporţia speciilor necl o <:itoare de tip siberian în diferitel e
habitate deltaice.

Păsăril e neclocitoare de tip european din delta Dunării cuprind
20 de specii, di nitre oaire 5 specii de iiarnă (25,00 %), 13 specii de pasaj
(65·,000/o) şi 2 specii accidentale (10,000/ 0).
In co mpara ţie cu totalul speciilor de iarnă ale d eltei (35 specii),
'Speciile de iarnă de tip european oupr.iind 14,29 %, oele de pasaj d e tip
-europeaill cuprind 28,26 % din totalul speciiLar de pasaj ale deltei (46 specii), iar accid entalele europ eine cuprin d 25,00 % faţă de totalul acestor.a
.din de 1 tă (8 specii).
1
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Fig. 25. Aria răsptndirii unei specii neclocitoare de tip european (Carduefis spinus )
din deltă (După Dementiev şi colab., modificată de Radu). 1. Ţinuturi decuibărit.
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01"' 25,00%

Fig. 26. Proporţ.i,a între
speciile
neclocitoare de tip european din
deltă.

H : ter. •

75,oaz

tf am .• 25.00%

Fig. 27· Proporţia speciilor neclocitoare de tip european în diferitele habitate deltaice.

Faţă

de tOitailrul avifiaunei necloclitoare (95 specii),

oaspeţii

de

iarnă

de rtip en.lJI"OIP€lalll deţin 5,25 %, aeilie dJe ipasaj de itiip '€IU'I'IO!Pean de<ţiin 13,69 %,
ia!!' accidentalele de tip european inclJUd 2,10 %.
Ca reiparti,ţie pe medii, sipetai.iille nied.ocitoaire elU!I'iOfPene se grtU!pează

astfel : habitaitul amfibiu : 5 specii (25,000/0 ) ; haibiita1JU!l rterestru : 15
specii .(75,00°/0 ). Halbiitatuil a:ovaltic n.lll are repre,,;entainţi.
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d). Specii neclocitoare de tip mediteranean.

Emberiza m elanocep h ala
Gyps fulvus
Otis t e rax

Nep hr on p ercnopterus
Pastor roseus
Serinus serinus

o

------[}------------o

-1

Fig. 28. Ari a r ăs pi nd i rii u n ei spec ii n l oci l oa r e d e tip m editeran ea n (Serinu s serinu s) din ci lt . (Dupi! D m en ti ev şi o lab. , m o dificat de Radu). I. Ţinuturi
de c uib rit.

I\'u măru1 speciil or neclocitoare medite ran eene din delta Dunării
ste deslul de redus în compara ţ i e cu speciile arctice, siberi ene şi europen , însumînd abea şase specii, între care 2 specii de pasaj (33,33 %),
3 spec ii rati c (50,000/o) şi una a ccidentală (16,67 0/o ).
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50,00%

pc 33,33%
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Fig. 29. Propor\ia în tr e sp ci ilc n cloc itoare d
ti p mc dil era ni an din
del t ă.

Compairîndu-le cu totalul speciil or de pasaj ale De.litiei (46 s pecii)
speciile de pasaj m edi te raneene d eţin 4,350; 0, cele eriaitice medit raneene deţin 50,00 % faţă de totalul speciilor eDatice din de l tă, iar accident alele mediteraneene reprez intă 12,500; 0 din nu m ărul tuturor s peciilor
accidentale ale deltei.
Faţă d e întreaga avi.faună deltai că neolocit01aire (95 s pecii) , sp ciile mediteraneene d e pasaj d eţin 2, 100; 0, cele era tice includ 3,17 %,
iar accidentalele 1,050; 0.
R epartizate pe m edii, speciil neclocitoare de tip mediteranean
aparţin numai habitatului terestru într-un procent d eci de 100 %.
e). Specii neclocitoare de tip mongolic.

Aegypius monachus
Anthropoides virgo
Otis taird a
Buteo irufim.IS
Phoenlic'U'rus ochrtll'os
Limosa tlimosa
S1ax icol1a t01rquaba
Oa şi meddteraineenele neolocitoairre, speciile rneclooiit oare de ti p
mongolic întrunesc un număr r edus de specii, anume şa pte, din tre care
5 specii d e pasaj (71,430/ 0) şi 2 specii eraitice (28,570/ 0).
Cornpanîndu-le 1ou toitialu1 speciilor de pas.aj ale del,t ei (46 speaii),
speciile d e pasaj mcmgiolice deţin 10,870/ 0, iar faţă de tobalul speciilor
eretice, eraticele m ongoiLe deţin 33,340/ 0.
In raport cu întreaga avifaună d eltai că neclocitoare (95 speci i), -speciile neclocitoare mongolice de pasaj deţin 5,25 %, iar cele era tice 2, 100; 0 .
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Fig. 30. Aria răspîndirii unei specii neclocitoare de tip mongolic (Buteo rufi nu s )
din d eltă. După Dementiev şi colab.). 1. Ţinuturi de cuib ă rit. 2. Ţinut u r i
de iernar e.
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Repartizate pe medii de viaţă, speciHe neclocitoare de tip mongolic se situează astfel : habitatul amfibiu : 2 specii (28,57°/o) ; habitatul terestru : 5 specii (71,43 %). Habitatul acvatic nu are reprezentanţi.

f). Specii neclocitoare transpalearctice.

Lanius e~cubitor
Mergus mergianser
Phy llosoopus collybita
Tringa hypoleucos

Acdpiter nisus
Anas crecca
J\sio flammeus
Falco peregrinus

Păsările neclocitoare transpalearctice deţin ca şi speciile medi teraniene şi mongolice - un număr redus de reprezentanţi, adică opt
specii, dintre care 6 specii de iarnă (75,000/ 0) şi 2 specii de pasaj
(25,00°/0 ).
în comparaţie cu toate speciile de iarnă din deltă (35 specii),
transpalearcticele neclocitoare includ 17,14 %, iar faţă de totalul speciilor de pasaj (46 specii), speciile transpalearctice de pasaj
deţin
abia 4,35 %.
Raportate la întreaga avifaună deltaică neclocitoare (95 specii)
neclocitoarele transpalearctice de i1arnă includ 6,32 %, iar neclocitoarele transpalearctice de pasaj deţin doar 2,l00/ 0 .
In privinţa repartiţiei lor pe medii de viaţă, speciile neclocitoare
transpalearctice se prezintă în felul următor:
habitatul acvatic : 2 specii (25,00°/0 ) ; habitatul amfibiu : 1 specie (12,50 %);
habitatul terestru : 5 specii (62,50°/0 ).
Cu speciile neclocitoare transpalearctice s-a încheiat analiza pă
sărilor neclocitoare din deltă în funcţie de originea lor geografică. (Tabelul 4, 5, 6).

*

*

*

Făcînd o recapitulaţie despre modul cum se succed fenologic dirtăpuri geogrrafice ale păsărilor neolociJtoa.rie d.1n delta Dunării,
şi despre felul cum sînt ele repartizate în cele trei habitate

versele
precum

:
Ca tipuri predominante sînt speciile arctioe şi siberiene, fapt cu
totul explicabil, ţinînd seama de originea nordică a acestor grupe care
găsesc în condiţiile deltei, loc de iernare sau popas în drumul lor. Urmează ca număr speciile de tip european care apar ca neclocitoare în
special sub formă de păsări de pasaj, ,acestea oonstînd din acea parte
a păsărilor europene oare îşi au arealul de cuibărit mai l1a nord de
deltă. Speciile neclocitoare de tip meditfilane0111 şi mongol deţin un număr redus de specii, spl'!e deosebire de situaţia clocitoarelotr aparţi
·nînd aceloraşi tipW"i avifaiunistice oare găsesc condiţii ecologice favorabile în deltă în special în sezonul cald. Transpalearcticele nedociconstatăm următoarele
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toare deţin de asemenea un număr de specii redus ca cele mediteraneene
mongole.
In ceea ce priveşte modul cum reprezentanţii neclocitori ai diverselor tipuri avifaunistice sînt repartizaţi în diferitele medii de viaţă
deltaice, remarcăm următoarele :
Speciile neclocitoare de tip arctic sînt reprezentate în special în
habitatele acvatice şi amfibiu şi mai puţin în cel terestru. Speciile neclocitoare siberiene - oare deţin numărul cel mai mare de speeii din
toate tipurile avifaunistice neclocitoare din deltă - sînt cel mai bine
reprezentate în habitatele acvatic şi terestru, fiind ceva mai redu."'e în
mediul amfibiu. Speciile europene se întîlnesc în cea mai mare parte
în mediul terestru şi în proporţie mai redusă în cel amfibiu. h 11abitatul acvatic nu au nici un reprezentant.
Formele tipului mediteranean se întîlnesc ca neclocitoare doar
în habitatul terestru lipsind complet în cel acvatic şi amfibiu, iar cele
neclocitoare de tip mongol se găsesc în mediul terestru şi mai puţin
în cel amfibiu, lipsind total în habitatul acvatic.
Transpalearcticele neclocitoare domină în habitatul terest.ru ;
mediul acvatic şi mai puţin cel amfibiu au reprezentanţi mai r1..~uşi
şi

numericeşte.

în ansamblu, formele de tip arctic şi siberian prcJomină
acvatic şi amfibiu (cele siberiene şi în cel terestxu), pe
de tip european, mediteranean, mongol şi chiar transpaîntilnesc îndeosebi în habitatul terestru.
Numărul speciilor de păsări neclocitoare care apar în deltă in
mod regulat ca păsări de iarnă şi de pasaj, sau în mod neregulat ca
păsări eratice sau accidentale ating cifra de 95 de specii. După tipul
avifaunistic la oare aparţin, ele fac parte astfel : 25 de specii
(26,32° 11) de tip arctic ; 29 de specii (30,530;0) de tip siberian ; 20 de
specii (21.04 %) de tip european; 6 specii (6,320,' 0 ) de tip mediteram•an;
7 spe('ii (i,36) de tip mongol. Transpalearcticele deţin un număr de8 SPL'C'ii (8,43 ~u) Fig. 37,38.
Privite
în habitatul
cind formele
learcticele se

*

*

*

În ansamblu, avifauna clocitoare şi neclocitoare a delki luată
este redată numeric şi procentual în tabelul nr. 7, iar t;rafic
în Fig. 39, 40 şi 41.
Analizate după repartiţia pe habitate a diferitelor tipuri avifaunistice, constatăm următoarele procente în ordine descrescîndă :
împreună

Specii clocitoare.
Habitatul amfibiu. Europene : 56,25 % (27 specii) ; mnngole :
28,57% (12specii); mongole: 11,90% (5 specii), sib2riene 4,IG % (2
488

specii); chineze: 2,38% (1 specie). Transpalearctioele deţin 21,43% (9
specii).
Habitatul amfibiu. Europene : 56,250/ 0 (27 specii) ; mongole :
22,92 % (11 specii); mediteraneene: 8,330; 0 (4 specii). Transpalearcticele deţin 12,50 (6 specii).
Habi:tiatul terestru. E'l.LI1opene : 56,97 % (49 specii) ; mongole : 11.64 %
(10 specii); medirterianeene: 6,96% (6 specii); chineze: 1,16% (1 specie). Transpalearcticele deţin 23,27°/ 0 (20 specii).
Specii neclocitoare.
Habi,tatul aoviaitic. Arctice : 45,83 % (11 specii) ; sibL'riene ; 45,83 %
(11 specii). Transpalearcticele deţin 8,34 % (2 specii).
Habitatul amfibiu. Arctice : 38,46 % (10 specii) ; siberiene 30,77 %
(8 specii) ; europene : 19,230;0 (5 specii), mongole : 7 ,69 % (2 specii).
Transpalearcticele deţin 3,85 (1 specie).
Habitartul terestriu. Europene : 33,33 % (15 specii) ; siberiene 22,22 %
(10 sp2cii) ; mediteraneene : 13,34 % (6 specii) ; mongole : 11,11 °'.i (5
specii); airiat:i.ce: 8,89o;0 (4 specii) transpalearcticele detin 11,11 % (5
specii).
Reprezentarea grafică a repartiţiei pe habitate a diferitelor tipuri
avifaunistice, clocitoare şi neclocitoare este redată în Fig. 41.
O situaţie comparativă între componenţa avifaunistică a speciilor
clocitoare din deltă cu acele clocitoare din ansamblul României cît şi
cu a României fără Carpaţi reiese din tabelul nr. 8
Din analiza tabelului nr. 8 se constată că din compararea diferitelor tipuri avifaunistice clocitoare ale deltei cu a acelora clocitoare
a restului ţării, reiese o asemănare foarte mare - în cazul cînd din
inventarul avifaunistic al ţării s-au scăzut speciile endemice pentru
Carpaţi (Radu, 4) şi o oarecare deosebire între propoiI'ţiile reprezentanţilor avifaunistici ai deltei în comparaţie cu aceia ai ţării în ansamblu, deci şi cu elementele endemice Carpaţilor, în sensul prezenţei
în plus între speciile din urmă - în procente oarecum însemnate a speciilor de tip siberian şi tibetan, precum şi existenţa în plus a
tipului arctic printr-o specie clocitoare. Faptul este explic.abil ţinînd
seama de poziţia geografică a deltei ca şi de condiţiile ipsografice diferite între deltă şi Carpaţi.
COJlTlparaţia procentuală comentată
mai sus apare evident din
figurile : 42, 43, 17.
Din comparaţia între figurile 43, 17 reiese că tipurile clocitoare
din deltă faţă de tipurile clocitoare ale restului ţării (fără Carpaţi)
c0mpoirlă doar deosebiri pI"ocentuale neînsemnate în sensul unor propo:riţii ceva mai reduse în deltă a Upurilor mediteranean şi mongol, în
favoarea propoirţiei elementelor euro.pene şi transpalearotice. Ceea ce
este însă original del.tei din punot de vedere avifaunistic în comparaţie
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cu restul teritoriului ţării este că ea deţine reprezentanţii acestor tipuri
avifaunistice pe o suprafaţă de numai 1,850/0 din suprafaţa pe care se
găsesc reprezentanţii tipurilor faunistice ai restului ţării 1) cu oare s-au
luat în oomparaţie, aşa cum reiese din Fig. 44.
Resume
L'avifaune du Delta est constituee -

en proporlions differentes -

par six

t ypes avifaunisliques, artiques et pallearctiques.

Chaque saison extreme-chaude et froide-propre aux especes qui couvent et
a celles non, couveuses, se differencie par les types avifaunistiques qui peupler.t le
delta.
Ainsi pendant la saison chaude la moitie de l'avifaune du delta est constituee
par Ies espeeces de type europeen (50,00%) suivies par les oiseaux de type mongole (14,77%) et mediterraneen (13.08% ).
Une autre parlie, plus reduite, est constituee par les especes des types siberiens ( l,14 %) el chinois (l ,14 %). Les transpallearctiques qui couvent sont aussi presen tes ( 19,87 ~~ ).
Les representanls des especes non couveuses. c'est-â-dire Ies especes des
saisons d'automne, d'hiver et de printemps sont constituees par les types siberiens
(30,53~~) et arctiques (26,32%) suivis par Ies oiseaux de type europeen (21,04%).
et par Ies espec~s des types avifaunistiques mongoles (7,36 % ) et mediterranieens
(6,320/ol. Les transpallearctiques non couveuses apparaissent dans une proportion
plus reduite (8.43%) que celles qui sont presentes pendant la saison chaude.
En ce qui concerne la reparlilion numerique dans Ies divers habitats de
certaines especes avifaunistiques qui couvent on cor.state que: Ies especes de type
europeen el mongole sonl le mieux represenlees dans Ies habitats terrestres et
amphibies tandis que Ies especes de type mediterraneen apparaissent dans !'habitat
aqualique. Les espcces transpallearctiques sont Ies mieux representees dans !'habitat
lerrl'~tre.

Les di\·ers types non con,·eurs sont representes de la maniere suivante: Dans
Ies hc1bitals aquatiques et amphibies predominent Ies especes du type arclique,
celles du type siberien sont predominantes dans Ies habitats aquatique et terrestre.
Les espcces des lypes faur.istiques europcens, mediterraneen et mongoles sont predominanles dar s l'habilal lerre„lre. Les tran~pallearcliques non conveuses predominent
toujours dans !'habitat lerrestre.
A la ~uite d'une comparaison faile entre Ies types avifaunistiques qui couvent
au o Pila et c eu x presents dans le reste du pays apparat u ne difference dans le cas
ou la comparaison a ele effectuee en employant toute l'avifaune de la Roumanie,
mais cles analoqies dans le cas ou on a omis Ies especes endemiques des Carpates
qui •>nt des etcments appartenant surtout au type tibetain.
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Fig. 31. Proporţia între speciile neclocitoare de tip mongolic din del t ă.
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fig. 32. Proporţia sp eciilor necloci1.oare de tip mongolic în diferitele
habita te deltaice.
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I ig. 33. Aria r ăs pîndirii u nei specii necl oci toare t ra nspa ! ea r cti ce (Anes cr ecca) din
delti'i. (D u p ă Dementi ev şi colab., modificată de Rad u ). I. Ţin uturi de
c uib ăr it ; 2. Ţinuturi de i erna re .
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Ol• 75,00i.
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Fig . 35, P ropor ţia speciilor n ecloci toare transpal ea rctice în difer it ele
habita te d elta ice.
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Tabelul nr. 4

[\;)

Proporţiile

numerice ale fiecărui lip m i/aunislic neclocitor din
de//n Dunării în /1111c(ic ele kn(J/ogia lor.

·-Grup

Tipul avifaunistic

Specii de
iarn<l
nr.

11

S1wci i rlc
pil~il
O'

.o

nr.

i f e n o I o !::i i c

Specii
eccidentalC'

eratice
Ol
•)

10

28,57

Siberian

14

40,00

European

5

14,29

13

28,2G

I:!

ii ,.

SUPCll

i

Arctic

11

I

nr.

23,91

I

28,2G

-·

o

"

nr.

16,G6

3

37,50

25

26,32

-

2

25,00

29

30,53

2

25,00

20

21,04

-

Mediteran ian

-

--

2

4,35

:1

50,00

Mongol

-

-

5

10,87

2

33,34

1

6

17, 14

2

4,35

-

-

Ol
10

nr.

°Io

12,50

6

6,32

-

-

7

7,36

-

-

8

8,43

95

100,00

·----Transpalearctice

Tot a I

----------

TOTAL:

35

100,00

46

100,00

6

100,00

8

100,00

Tabelul nr.

Pr

o c e n t u I

fiecărui

tip faunistic neclocitor din totalul celor 95
de specii neclocitoare din delia Dunării.

Tipul avifaunistic

iarnă

nr.

.o

10

11,59

Siberian

14

14,75

13

13,69

5

5,25

13

13,69

nr.

Ol

nr.

0'

10,52

o

Of

:o

Tot a I
nr.

%

1.05

3

3,17

25

2G,:12

-

-

2

2,10

29

30,53

-

-

2

2,10

20

21,04

1

1,05

6

6,32

1

Mediteranean

-

-

2

2, 10

3

J,17

Mongol

--

-

5

5,:L5

2

2,10

-

-

7

7,36

o

6,32

2

2,10

-

-

-

8

8,43

35

36,84

46

48,42

8,42

95

100,00

TOTAL:

o

nr.

10

Transpalearctice

CJ1

%

Arctic

European

~

Grupul avifenologic
Specii aceiSpecii eradentale
tice

Specii de
pasaj

Specii de

6

6,32

8

5

CJ1

o

~

Tabelul nr. 6
SpC'cii nC'c/ncitnar0 apar(ininrl di!C'ri/C'/or tipuri

Mediul
de
viata

- - - - - - -Arctic
Siberian --~uropcan
-O'
0'
O/
nr.
nr.
,n
nr.
,o

'"

Acvatic

11

44,00

Am fibiu

10

40,00

B

27.56

Terestru

4

I 6.no

10

25

100,00

29

11

-

m·ifauniM ÎC"

-

5 2:'i.Ofl

--

-

.14.49

l:'i : :'i,On

li

1no. no

70 I 1111.00

fi

-

rC'pur/ ilia /nr pc fw/JitalC'IC' rlC'ltalcC'.

Tipu I a ,. i f a u n i s l ir
Mon\:jol
Mediteran.
- - - o - - - - - - - o·
nr.
nr.
o
o

-

37,95

rf11pă

Transpal.
nr.

n

o

Tot a I
nr.

Of
•O

---

2

25,00

24

25,26

2

28.57

I

12,50

2()

27,:18

1on,on

5

7 t.4:1

:'i

62,511

·15

47,:JG

I on,uo

7

1011.00

H

I 00,0fJ

ns

100,(HI

---

TOTAL:

Tabelul n r. 7
şi

Procentul fi ec ărui tip avifaunistic clocitor
neclocitor din to talul a v ifaun ei cl ocitoare şi neclocitoare
de 271 sp ecii ale deltei Dunării

Grupul a v i faun i s t i c
Cl oci tor
ecl oc it or
nr.
nr.
%
%

Tipul
a vifa uni s ti c
A rctic
Siberian

T o t al
nr.

%

25

9,23

25

9, 23

2

0,74

29

10,70

31

11,44

European

88

32,47

20

7,3 8

108

39,85

Mediteranean

23

8,49

6

2,21

29

10,70

Mong ol

26

9,59

7

2,58

33

12, 17

2

0,74

2

0,74

35

12,92

8

2,95

43

15,87

176

64,95

95

35,05

27 1

100,00

Chinez
Trans pa\ ea rctic
TOTA L:

Tabelul nr. 8
Numărul şi propo rfiile r epr ezen tanf i l o r d if erit el o r
tipuri avifaunistice din delta Dunării în c o mparaţie cu
re st ul tării (cu şi fără formele ende mice pentru C arpaţi) .

Tipul
avifaunistic

. Sp ecii

clocitoare

(cu Carpaţi) ln ţară (fă ră Carpaţi)
ln deltă
nr. sp.
--nr. sp-.- - % %
nr. sp.
%
ln

ţară

Arctic

0,43

Siberian

15

6,35

2

1,01

2

1,14

---------------~ -------- ---------------

European

107

45,34

98

49,50

88

50,00

Medite ranean

33

13,98

30

15,15

23

13,08

Mongol

34

14,40

30

15,15

26

14,77

Tibetan

6

2,54

Chinez

2

0,86

2

1,01

2

1,14

38

16,10

36

18,18

35

19, 87

236

100,00

198

100,00

176

100,00

Transpalearctice
TOTAL:
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POPULAREA CU PASARI A DELTEI DUNARII
Dr. DIMITRIE RADU

Delta Dunării fiind un teritoriu apărut recent în naturră - în
sens geologic - a constituit şi pentru lumea aviană un mediu nou de
viaţă ce trebuia ouoerit. Ounoscînd geneza Deltei Dunării vom putea
deduce că şi popularea ou păsările pe care le î111itîlrruim astăzi pe itot cuprimsul ei a UITî11Jart o evoluţie paralelă ou formarea 'acesitui origirnal şi linteresant mediu de viată.
Dacă astăzi se ci.mosc peste 270 de specii de păsări care populează
permanent sau numai o parte din an actualul teritoriu deltaic, cu
biotopii săi mult d.if eriţi atît din punot de vedere al constirtuţiei cit şi a
gradului lo!I' de stiabilirtlate, ou totu[ alta a fosit situaţia cînd deilta abia
lua fiinţă.
Desigur la începutul formării sale condiţiile ecologice pe care
delta le întrunea erau mult diferite de cele actuale, ele fiind caracterizate în general printr-o simplitate structurală şi prin dimensiuni limitate. Pe măsură ce delta lua fiinţă începeau să se schiţeze şi primii
săi biotopi.
Ţiniutul deltei în formare oonsta în general din apă şi aluviunile
depozitate de fluviu care apăreau în special după retragerea viiturilor,
fiind lipsite de o vegetaţie fixă, permanentă. Aceste teritorii, mult instabile, nu constituiau încă condiţii ecologice complete pentru a permite
cuibăritul unm specii de păsări. Ele ofereau în schimb condiţii trofice
excelente în special pentru păsările de pasaj, care treceau peste porţiunea răsăriteană a ţării noastre în drumurHe lor de 1primăveill'ă şi
toamnă, îndeosebi acelea din familia Limicolelor. Nu este exclus oa în
decursul timpului insă.<;i aceste drumuri de pasaj să fi suferit devieri
după începwtuJ. apariţiei deltei toomai determin1aite de c0!11Jdiţiile optime
de hrană şi popas pe oare păsările le găseau la gurile Dunării.
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Tot în regiunea de vărsare a apelor Dunării în mare îşi găseau
optime de hrană specii din familia Laridelor atrase de abundenţa
\·ictimelor rezultate în zona de contact a hidrof1aunei dulcicole cu
mediul salin marin, fenomen care şi astăzi se mai întîmplă cînd vînturile împing BpE"le mării în gurile de vărsare ale Dunării. Fig. 1.
Odată cu instalarea pe suprafaţa aludunilor a unei vegetaţii tari,
formată din aşa numitele plante pionien.•, mai întîi papura şi pipirigul,
aceste întinderi nămoloase instabile au prins să se consolideze generînd
începutul formării grindurilor (15). Pe terenul astfel pregătit a urmat
instalarea stufului, specia de macrofit care avea să cucerească ulterior
cea mai marc porţiune a deltei pe măsură ce aceasta lua fiinţă. Fig. 2.
In aceac;;tă nouă fază de 0\·oluţil' a dl•ltt'i s-au creat condiţii nu numai ele hrană sau adăpost pentru un mai mare număr de specii de pă
sării dar şi pentru reproducen...·a multoira, îndeosebi a acelor ce cuibă
resc în stuf şi pe solul inil•rbat, în general al speciilor legate de mPciiul
ac\·atic (AnsPriforme, Ciconiiformt\ C!iaradriiformL·, Gruiforme, unele
PassL·riforme l'tc.). Aceste spPcii apărl'au ca păsări de vară în condiţiilL· arătall', pentru a părăsi toamna ţinuturile re~')(_'C·tiH'. Puţine specii putl'aU ierna în astfd de condiţii.
Cu timpul, aluviunik transportall' a:rnal de Dunăre şi depuse la
gurilL• ei de \·ărsan• în man· se acumulau tot mai mult 1), inchi7Jnd între
ele ochiuri mari de apă. :\lalurile erau consolidate apoi de vegetaţia tare
iar suprafoţL'le de apă îm·onjurate de aceste maluri formau ghio~uri
întinse, care la rindul lor îşi formau o floră plutitoare şi submersă specifică. Fig. :l.
In acL•ac;;tă fază delta putea primi noi specii de păsări datorită eondiţiilnr de mediu care se îmbogăţeau ('U nişe ecologice noi. Astfel atît
pc·ntru cuibărit cit şi pentru pL'rioada pasajului sau pc·ntru iernat îşi
giiseau lm·uri corespunzătoare alte specii ale grupelor legate de mediul
acvatic ca Podicipidiforme, Gaviiformc>, unele Anseriforme, unele Charadriif orme, unele Ciconiiforme, unde Passeriforme etc.
Prin evoluţia vegetaţiei stuficole, cart• predomina întinderea deltei, a apărut formaţia originală a plaurului plutitcr în care, - în afara
unor spc•cii de passC'riformc· cu 2daptaţii 13 biotopii mediului terestru,
- .au putut pătrunde sp~·cii ncii, neadaptate la euibăritul în condiţiile
inundaţiilor ~i anume pelieanii (Pelecanus crispus şi P. onocrotalus).
Apariţia \'egetaţjei lemnoase, C'2 a urmat după instalarea stufului,
reprezentată în general prin sălcii, C'onsolidau tot mai mult grindurile
aluvionare• formate care dirijau viiturile cu aluviunile în suspensie tot
mai departe spre mare, producînd astfel înaintarea şi ded mărirea suprafeţei d0ltei. Se creau astfel noi biotopi pentru alte oategorii de păsări.
Pe de o parte întinderile aluvionare care după înierbare ofereau cîmpii
întinse umede care atrăgeau specii higrofile clocitoare pe sol din famicondiţii

1
) Această acumulare a avut un ritm deosebit în ultimile secole datorită efectului mult crescut al eroziunii solului, consecintă a păşunatului intensiv, a practicării
agriculturii şi a defrişărlor ce au avut loc în întreg bazinul Dunării.
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li ile Li micolelor, Rallidelocr. iar p e de alta vegetaţia l emnoasă tînără
care oferea con diţii excelente umor n umeroase specii iale Passe:riformelor ce cu ibăreau în cuiburi deschise ca Muscicapidae, Mortadllidae, Fringilida , Sylviidae etc. Prin îmbătrînirea a'1'borilor ş i apari ţia sem-burilor
cît şi a p os ibili tăţii să p ări i cuiburilor în trunchiuri s-au deschis noi
căi de inflitra.re pentru alte oait egarii de pă sări şi anume a ac lora clocitoare în scorburi naturale sau confecţi onate de ele, înd eos ebi p ntru
Piciforme, Coraciiforme, unele
nseriform e (An.as), multe Passeriforme (Paridae, S ittidae, Certhi idae) etc. Fig. 4.
Deş i 81,25 % din p ăsările clocitoare al e de ltei cuibăresc liber,
18,750; 0 î ş i înstal ează cuiburil e exclusiv în scorburile arborilor. Da că
în habitatul acvatic speciile ce cu ibăresc în co rbull'i .ating abia 4, 76 %
iar în cel amfibiu 12,500; 0, în habitatul terestru prop orţia acestora ating
29,07 % din totalul a vifaunei clocitoare aoolo.
Se vede dar că aproape 1/3 din avifauna clocitoare în acest din
urmă habitat deltaic s-a instalat abi.a după ce c o ndiţiil e ecologice au
fost „pregătit e" - în sensul arătat - pentru a le putea primi. Fig . 5.

In

- b u ri -

Lib•,..
87. 50~

b

Fig. 5. Prop o rţi a specii lor se cu ibăre sc lib er
ş i în sco rb u ri în dife rite hab ita te: a) acva ti c ; b) amfibiu; c ) ter es t ru .
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Vegetaţia lemnoasă, mai ales din ţinuturile mai ridicate, a creat şi
posibilitatea pătrunderii, ca forme clocitoare, a numeroJlse specii cu
adaptaţii la mediul terestru, dar care cuibăreau pe arbori şi se hrăneau în
general tot în acest mediu, deci pe care inundaţiile anuale ale Dw1ării
nu le afectau în nici un mod (unele Sylviidae, unele Paridae, unele
Turdidae etc.).
Cîmpiile care îşi căpătau suprafeţe tot mai întinse datorită revăr
sărilor apelor peste grinduri în timpul marilor viituri, rămîneau în unii
ani neinundate pe toată întinderea lor. Astfel se realizau posibilităţi de
cuibărit pentru alte specii tipic terestre şi anume a acelora legate de
cîmpiile întinse uscate cum sînt păsările din familiile Alaudidelor, Burhinidelor, Glareolidelor, Phasianidelor etc. Fig. 6.
Odată cu apariţia grindurilor sedimentar marine Letea şi Caraorman şi a pădurilor lor caracteristice, cu arbori deveniţi uriaşi, a
fost posibilă instalarea aici a încă o categorie de păsări, în general a
marilor răpitoare care nidifică la o anumită înălţime şi pe arbori bă
trîni, ce oferă rezistenţă mentinerii cuiburilor. cît şi a unor răpitoare
nocturne mari ce cuibăresc în scorburile lor (Haliaeetus, Bubo etc.).
Fig. 7, 8, 9, 10, 11.
Apariţia malurilor abrupte, mai întîi în amontele deltei prin erodarea grindurilor continentale şi mai apoi pe parcursul braţelor ei spre
aval, în grindurile fluviatile, a putut permite instalarc•a în găurile să
pate în maluri a unor noi specii ca Alcedo atthis, .:\Ierops apiaster,
Riparia riparia. Fig. 12.
Procesul lent dar continuu de colmata.re aluYionară care, pc· mă
sura ,Jmbătrin1rii ... deltei, fo:nna mai aks în amontele l'i întinderi tot
mai mari de uscat, adesea neinundabil chiar la -viituri mai mari, crea
- pe lingă posibilitatea măririi densităţii relative a populaţiilor speciilor clocitoare pe sol - şi un teritoriu vast pentru dezvoltarea unei hrane animale şi vegetale pentru multe specii de răpitoare de zi şi noapte
ca şi cu nutriţie granivoră, completînd astfel condiţiile ecologice reclamate de o altă serie de specii ce se instalau în deltă ca Falconidae,
Strigidae, Columbidae etc.
Ultima categorie de păsări ce a completat inventarul ornitologic
al deltei în decursul formării ei o constituie speciile antropofile care
s-au instalat abia după pătrunderea omului în deltă şi a construirii locuinţelor. Astfel cităm pe Delichon urbica, Hirundo rustica, Passl'r domesticus (care a putut pătrunde mai înainte şi oa formă „săl
batică"), Dendrocopus syria0L1s. Alte cîteva specii, care au putut exista
şi în delta nelocuită de om, s-au adăugat acestora prosperînd în mediul antropeic şi anume Apus apus, Athene noctua, Ciconia ciconia,
Fig. 13.
Ultima specie care a completat lista păsărilor antropofile din deltă
s-a petrecut chiar sub ochii noştri, ea fiind Streptopelia decaocto, care
a ajuns în mediul acesta cam din anul 1960, unde s-a extins venind
din direcţia Tulcea (4).
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Desigur nu toate speciiile existente astăzi în cei 12 biotopi de vîrste
diferite ai deltei s-au încetăţenit pe măsura în care aceştia se formau
(9). Regimll..Ll :iJniUII1daţiilor alilfUiale ou toate 00111Sec:iJnţele ~oc asupra mersului cuibăritului, cit şi instabilitatea generală a ansamblului deltei în
formare, nu au permis deoît o populare treptată a ei, prin forme de
avangardă mai întîi, pînă s-a ajuns la faza actuală. Şi astăzi regimul
viiturilor anuale decide soarta multor specii de păsări ce cuibăresc în
deltă.

Pe de altă parte procesul populării deltei a depins în bună măsură
de modul cum speciile respective o „descopoceau". Mi întîi delta a
fost populată de speciile sedentare ale ţării care ,,asistau" la formarea
ei apoi de păsările ce veneau doar pentru sezonul cald al anului. Dintre
neclocitoare au vizitat-o iniţial speciile oare treceau de obicei în migraţie prin imediata ei apropi1ere, şi abia mai tîrziu păsările ce şi-au găsit
posibilităţi de a ierna în ea.
·
O ,altă categorie de specii aiu populat-o abLa cind aria de răspîn
dire a acestora a atins nivelul deltei, deşi aici existau biotopi optimi pentru ele de foarte mult timp. Exemple de acestea petrecute chiar de un
t:imp nu prea îndepărtat ni-l oferă Dendrocopos syrtacus, Hippolais
pallida şi recent, Streptopelia decaooto (3, 4). Emberiza melanocephala
semnalată de autor în deltă în 1968 (8), Serinus serinus în 1971 (11) şi
probabila apariţie aici în viitorul apropiat a lui Passer hispaniolL•nsis
(10, 12) intră în aceeaşi categorie.
Orientîndu-ne după alc<>tn1irea zoogeografică a ornitofaunei deltei,
în compariaţie ou componenţa 1avifau11ristică a teritoriilor limitrofo ei şi
după ordinea apariţiei biotopilor deltei, putem preciza că popularea
deltei s-a făcut mai întîi cu forme de origină europeană datorită în
primul rînd condiţiilor geografice în care ea există. Au urmat apoi
speciile transpalearctice ce includ formele cele mai comune biotopilor
iniţiali ai deltei, acestea fiind specii cu largă răspîndire şi cu o mare
valenţă ecologkă. In ordinea următoare delta a fost
populată de formele mongole, care, deşi deţin astăzi ceva mai puţine specii decît formele mediteraniene în aceiaşi biortopi Lniţiali, ele au avut pirioriitatea,
după cum o dovedesc pe deoparte speciile acestea oare simt mai caracteristice deltei, iar pe de alta arealele actuale mai îndepărtate de deltă
ale speciilor mediteraniene, ca şi cazurile recente în care păsările acestui tip faunistic pătrund abila acum in deLtă. Forma chineză Egretta
alba, deşi una singură, ar fi putut popula delta încă înaintea multor
forme mediteraniene. Ultimele specii ce ar fi pătruns relativ recent ca
forme clocitoare în deltă sînt cele două forme siberiene - Aythya fuligu1a 'Şi La~us minuitius - drupă cum o dovedeşte număru~ lor foarte
redus de indivizi clocitori şi arealele for nordice de nidificare ca şi
tipul faunistic la oare aparţin.
In ceea ce priveşt.e speciile neclocitoare, care au vizitat delta în
primele ei începuturi ca păsări de pasaj, predominau formele arctice şi
siberiene şi bineînţeles cele europene. Ca păsări de iarnă predominau
tot speciile sibetri1eine ,cşi aroticie, ele poip1U1îi11d delta .abia mai tîrziru cînd
şi
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biotopii acesteia puteau oferi şi condiţii de iernat pentru o altă serie
de specii a acestor tipuri avifaunistice nordice (6,13).
Desigur. ordinea populării deltei de către diferiţii reprezentanţi
adfaunistici în parte nu tr~buie înţeleasă într-o cronologie strictă,
după cum au fost enumerate tipurile respective, ci instalarea lor s-a
făcut prin intercalarea în timp a diferitelor tipuri în funcţie de crearea condiţiilor ecologice spL•cifice, majoritatea lor respectînd insă succl·siunea arătată.
Pe lingă exish·nţa unei surse trofice foarte bogate, a unor condit ii dimaticl' favorabile ~i a prokcţiei lor faţă de răpitorii specifici,
su~n·sul populurij teritoriului deltaic de către multe specii de păsări
a dl'pins mai a!Ps dL· modul cum ac-cstL•a au găsit soluţii pentru instalan·a în conditii de securitate a cuiburilor in specificul \"iiturilor
anuale. Şi astăzi ;1işa ecologică cea mai dificilă de care depinde exist(•nta multor sp,•cii de păsilri in deltă este pr sibilitaka de a rezolva
cu succes problema instalării cuiburilor ~i nu l'Xistenţa lira1wi care·
l stl'
foartt· abundentă, adesea fiind ciliar fără suficiL·nţi consumatori .
.-\cesta poate fi un factor J10t{iritor în CL'l'a CL' priH·~te posibilitatea
p;1trunclcrii ::;i în \"iitrir a unor noi spC'cii in dl'ltă.
PrL·clominanţa în timp a unora sau a altora din speciile de pă
s{iri ck pl' L'ritoriul dcltl'i a suferit dL·sigur mari variaţii în ceea ce pri\·e::;te clcnsitf1ţile lor relative' ~i poatl' chiar multe dintre ele au dispărut în
cll'C'Ursul euiluţiei delll·i ::;i a biocenozl'lor sale pînă la faza l'i actuală.
Au fost ~i aici 1wc:esarc adinci procL'Sl' dl' adaptare şi nu toate speciile
au reuşit sc'"1 Sl' schimbe - sau nu în mod egal - pe măsura cerinţe
lor acestui ml•diu complex, atit de decsebit şj capricios. Fig. 14, 15, 16.
Nu trebuie uilată luml'a mamifen~lor cu care păsările intrau în
relaţi de concurenţă la hrană sau cărora le serveau drept pradă, fapt
ce avea să le influenţeze în bună parte pe măsură ce mamiferele se
infiltrau şi ek• în deltă. Dintre acestea un mare rol l-au avut îndeosebi
nurca, nevăstuica, vidra şi vulpea, iar 1n ultimul timp cîinele enot
(Nyctereutes proc~·onoidl'S), consumator avid de ouă şi pui ai anumitor
spL•cii aviene clocitoare în deltă.
Urmărind ceea Cl' se întîmplă astăzi în partea cea mai tînără a
dl'ltei, în zona ei din aval, la contactul cu marea, precum şi ceea ce
se petrece în partea ei cPa mai bătrînă, din amonte, intens colmatată,
ne putem da seama în mare de modalităţile în care s-au succedat în
timp diferitele amestecuri de specii aviene ale acestui interesant teritoriu.
Analizînd în final populaţfa aviană a deltei în funcţie de geneza
biotopilor acesteia, constatăm că avifauna ei a evoluat în timp pornind
de la grupe sistematice puţine însă avînd reprezentanţi numeroşi, adică
populaţii cu densităţi relative crescute, constînd în special din păsări
ou adaptaţii la mediul acvatic şi amfibiu, completîndru-se ulterior cu
reprezentanţi ai unor grupe sistematice mai numeroase,
formate în
general din elemente cu adaptaţii la mediul terestru, însă alcătuite în
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Fig . 2. Po rtiun e de î ntin s u ră în care
s t uful s -a ins ta la t î n loc u ril e ma i
.î na lt e

ri g. I. Limit a es t i că a d e lt e i d e ca re
o se par ă d e ma re u n co rdo n de ni<;ip.

~~~

F iq. 3. O parte de gh io l în al c ă 
ru i stuf î n co njur ă t o r se r e mar că
a pari tia să lci.i.l o r ,

Fig.

4.

P ă dur e

de s ălcii instal a t ă pe
g rinduri aluvion are,

Cim pii de pe grindu rile mai ridicate, rar inundabile.
Fig. 8. Dune de ms1p puternic înierba te pe grindul Letea ·

t

„--... ___ _

.

'
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Fig. 7. Dune de ms1p de pe grindul Caraorman cu ochiuri de apă în
care s-a instalat o vegetaţ ie subm ersă şi emersă spe cif ică .

Fig. 9. Aspect "tropical" din
rea Letea.

pădu

Fig . 10. Poian ă în t re d o u ă ha ma ce
d e p ă dure de pe grindul Le lea.

Fig. 11. C uib d e pa să r e r ă pit oa re
mare (Halia ee lu s a lbicilla) din p ă 
durile grindului Carao rman.

Fig. 12· Maluri ale grinduril or fluviale în care s-au instalat anumit e
specii de păs ă ri.

Fig . 13. Aşez ă ri ome n eş ti ce a u atra s
o e rie d e specii antropofile.

Fig. 14. Piţ igoi pungar (Rern iz pen dulin us), unul din coloniza tori i biotopil or iniţiali a i delt ei.

Fig. 15. Pui de piţigoi albas tru (Parus caerul e us ) speci a in s tal a t ă în
delt ă dup ă apa riţia p ădurilor sco rbu roase.

Fig. 16. Ş oim de seara, JUV. (Falco vesper·tinus) specie pătrunsă în deltă d u pă instalarea marilor p ăd u ri şi a cîmpiilor
î nti nse ·

special din specii sărace în indivizi, deci cu densităţi relative scăzute ,
aşa cum le găs im în eitapa de faţă .
Din punct de vedere fenologic păsările actuale ale d elt i cuprind
specii clocitoare - sedentarele şi migratoarele - şi specii neclocitoare, formate din păsări de iarnă s1aiu de pasaj pentru d elită şi în m ăsură
mai red:usă de specii prezente prilln exemplare enatiice sau aiccideintaile.
Ca ş i fenom enul p opul ării, cel de dispariţi e a anl\..lffiiitor specii de
păsări din deltă se rema['că 1n m od ev1dent atît dato1riită proces.uil1Ui ei
cont inuu de tr.ansfo.ranare niatmală, în care, cu dt îruaintăm spre amonte
aipair1e ,] n m od vizibH fe!ID)merrul de hidiriosexlie, lilar .pe de ailtă pa:Ptie dlatmită influ enţei exer.ci1Jate de om asuipra cond:igiuN11ţiei sa le
generale.
Astfel, Chlidonias leucopteirius, Cygnllls olor, Egetta ialba, Gelochelidon
:ruilotica, GLafloola nordmaruni, G. pr.aitilThOOla, GTIUS grus, Himanroopus himantopus, Lffi"us me lanoocep h alus, L. g,ene i, Netta rufi1111a, P e~ecanus
crispu , P . <()1110IC!fl0rt:lailus, PhalacmOlcomx p ygmaeus, P.laitalea lieucoirodia,
Recurvir ostra avosetta, Tador n a t adorna, Tdnga stagnatilis, sînt numai
dteva e~empl e, fără a mai voll'bi d e toia1te rălp1it0taifle le de zi a căr.or
dim ~n uare sau chiar disipari,ţie din deLtă fiace ,parte dintr-un prioces biol ogi c cu caracter mu1t mai gener.al. Aspectul ,împuţinării diferitelo<r
specii de păsări din d eltă 1-:a tratat înde osebi Ru d escu (14).
lnteresarnt apare faiptJuil că intre speciHe citaite oa fiind .în împuţin0Te vizibilă, majoiriitatea ·le donstir1Juie formele mongole, medi:terianiene şi chineze, adiică tocmai din tiipurile pe caI"e l·e -mn oonsideirat a fi
populart mai tkziu delta 1n timpul evoluţiei aieestei1a.
ln încheiere trebuie să co111Jchidem un fapt şi anume că de lta nu
are specii rproprii ei. Păsări1e au veniit aid cu adaptaţii formiate, necaractJeristioe, însă ipopu:larţiile multor specii iau siufierit modificări pri1
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vind unele aspecte ecologice, fenologice, etologice şi fiziologice în funcde condiţiile specifice în care au fost nevoite să trăi.iască.
Influenta cea mai însemnată asupra ornitofaunei deltei în viitor
o va avea o~ul şi ea va depinde de modul cum acesta va transforma
biotopii deltei în interesul său dar şi de măsurile pe care tot el le va
lua pentru conservarea comorilor avifaunistice ale ei.

ţie

POPULAŢIILOR UNOR SPECII
CONDIŢIILE CARACTERISTICE DELTEI.

AD.APTARI ALE

LA

Delta ca formaţiune geografică foarte tînără faţă de alte ţinuturi
ale ţării şi chiar ale continentului european a fost - după cum am vă
zut - populată de păsări destul de recent.
Păsările au populat delta în formare în primul rind pe măsură
ce li se creau biotopi.i pentru oare ele erau adaptate. Dar delta avea
şi caracteristici noi, pentru care păsările nu prezentau adaptaţii, în
primul rînd faţă de regimul inundaţiilor ) anuale. A fost deci necesar
ca o bună parte din colonizatorii înaripaţi ai deltei să-şi schimbe anumite trăsături specifice în funcţie de aceste caracteristice ale ei.
Nu se poate nega că în cele 10 milenii~) la cit se estimează aproximativ vîrsta deltei Dunării, populaţiile unor specii d2 păsări pe care
le întîlnim astăzi trăind şi înmulţindu-se pe teritoriul ei să nu fi că
pătat unele caractere ecologice, fenologice, etologice, s.au fiziologice dc·osebite.
Nu există cercetări comparative de arnănrunt prin oare să puL'm
exemplifica pŢin cazuri numeroase caracterele proprii populaţiilor diferitrlor specii ce trăiesc în deltă pentru a le compara cu ale acelora
din afara ei, deşi aC"eStea există. lată unele exemple :
Vom aminti mai întîi existenţa a două populaţii cu caractere ecologice diferite la Corvus cornix ~i Sturnus vulgaris. Spre deosebire de
populaţiile din afara deltei şi chiar din pădurile Letea şi Caraonnan,
o parte a populaţiei ciorilor grive (Cornix cornix) din deltă s-a adaptat la condiţiile mediului acvatic şi amfibiu unde există o hrană deosebit de bogată căpătînd în consecinţă caract2re deosebite. Astfel cuibul nu mai este instalat la mare înălţjme în arbori, ci în locurile joase
adesea pe stuf culcat de vînt, în sălcii pitice sau doborîte de vînt şi
chiar jos pe plaur. De asemenea, în lipsa locurilor suficiente de cuibărit, au fost găsite clocind mtr-un coş pescăresc pus ca semn într....un par lia gura unei gîrle - şi chiarr în colonii mi~te de stîrei, ţi
gănuşi şi cormorani.
1

Neadaptarea la regimul inundaţiilor anuale este una din cauzele principale
care explică densitatea relativă redusă sau chiar lipsa unor specii ca forme
clocitoare în deltă.
' ·~
2) Părerea autorului este că această d1,1rată trebuie să fie mult mai mare.
1)
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Trăită în astfel de condiţii, populaţia respectivă a căpătat şi alte
comportamente deosebite. Astfel prădarea cuiburilor unor specii diferite de acelea ale restului populaţiei sau modul de procurare a hranei
specifice acestor medii originale a determinat tactici şi mijloace dif erite. Pentru prădatul cuiburilor păsărilor acvatice populaţiile respective recurg la urmărirea lotcilor pescăreşti care alungînd pentru moment păsările de pe cuib lasă cîteva secunde posibilitatea răpirii unui
ou din cuibul nepăzit. Pînda prăzilor acvatice după obicei,ul stîrcilor
sau dexteritatea pescuitului din zbor - asemenea pescăruşilor - a larvelor de Palingenia ieşite la suprafaţa apei, sînt de asemenea proprii
acestor populaţii de1taice.
La fel gflaurii (Stumus vulgiaris) au format anumite populaţii antropofile care - fapt curios - au renunţat nu numai· la biotopul săl
batic dar şi-au modificat însuşi modul de cuibărit în scorburi. Astfel,
pe lîngă populaţiile „sălbatice'' foarte numeroase care populează scorburile pădurilor, fiecare looailitate a deltei, în special Sf. Gheorghe,
are populaţii de grauri instalate în stuful acopE'rişurilor caselor sau în
diferite ornamentaţii ale clădirilor. Aproape fiecare casă are familia
ei de grauri S3U chiar mai multe. Aceştia folosesc întinderile bogate
în hrană ca resurse trofice, i::ir mediul silvicol primar nu mai este
vizitat pentru instalarea cuiburilor.
De precizat că astfel de fenomene privind comportări diferite ale
populaţiilor se remarcă la speciile cu densitate specifică relativă mare.
Şi în afara deltei tot speciile cu densităţi relative mari au dat populaţii cu caractere diferite (7).
Aceeaşi comportare de a căuta vecinătatea omului se observă în
bună pcirte şi la anumite populaţii de 1fotacilla alba care în deltă a
devenit în bună parte antropofilă.
Existenţa viiturilor anuale a d2terminat de asemenea, creiarea
unor comportări noi sau accentuarea unora mai puţin evidente la populaţiile corespunzătoare din afara deltei.
Alegerea locului de instalare a cuibului la oarecare înălţime, în
locul solului inundabil, se observă evident la o serie de populaţii din
cadrul deltei, în speciei! Anas plat:vrhynchos şi Aythya nyroca. De asemenea, obiceiul supraetajării cuibului în timpul inundaţiilor a devenit frecvent la multe specii ca Anser anser, Cygnus olor, Fulica atra,
Podiceps etc. In această privinţă Fulica atra pare cea mai bine adaptată. S-au găsit astfel, în condiţiile unor viituri cu creştere lentă, cuiburi cu trei etaje, fiecare etaj avînd cîte un număr de ouă. La fiecare
inundare, pasărea înialţă din nou cuibul continuînd a-şi depune ponta
în el. Intr-un articol nesemnat (16) se citează cazul unui corcodel pitie
(Podiceps ruficollis) care a depus patru rînduri de ouă pe măsură cc
apa îi inunda ponta.
Folosirea unui cuib de către mai multe femele, fapt observat în
special la Anatidae, este un obicei constatat frecvent la populaţiiJe respective de pe teritoriul deltei.
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Datorită inundării unei părţi din cuiburi sau în general a lipsei
locurilor suficiente de cuibărit, mai multe femele din aceeaşi specie sau
din specii diferite pot fi nevoite a depune ponta într-unul singur. Clocitul poate rămîne şi numai în sarcina unei singure femele. Faptul poate
întreţine şi chiar să ducă la extinderea parazitismului nidicol incipient,
frecvent la fam. Anatidae (5).
Un aspect de comportare fenologică adecvată condiţiilor deltei este
vizitarea acesteia de către păsările în migraţie în perioadele cînd aici
există o maximă posibilitate de acces la hrană. Limicolele spre ex. vor
vizita delta în timpul inundării cu un strat subţire de apă a unor porţi
uni foarte întinse de sol aluvionar. Datorită abundenţei hranei în condiţiile deltei un .mare număr de indivizi imaturi sexual aleg teritoriul
ei ca loc de trai pentru perioada caldă a anului, (Calidris, Tringa etc.).
De asemenea, dinamica în general a păsărilor clocitoare cit mai ales
a celor neclocitoare este determinată de specificul anual al condiţiilor
trofice ale teritoriului deltaic.
Adaptări specifice populaţiilor deltei s~ remarcă după cum s-a
amintit - şi din punct de vedere fiziologic. Astfel, posibilitatea prelungirii ciclului sexual sezonier în funcţie de ritmul anual al viiturilor,
întreruperea pontei Ia unele specii în condiţiile ameninţării cuibului
cu inundarea, depunerea în mod curent de ponte înlocuitoare în cazul
inundării cuibului, sint fenomene mult mai frecvente şi chiar proprii
numai pentru unele populaţii ale deltei.
Dacă componenţa sistematică actu.ală a avifaunei deltei este în
cea mai mare măsură opera structurii ei generale, populaţiile acestor
specii au căpătat însă la rîndul lor caractere particulare proprii condiţiilor specifice ale acesteia.

Resume
L'artkle s'ocupe du probleme du peuplement d'oiseaux du Delta du Danube
a mesure que ces contrees naissaient comme une Iar.de nouvelle dans la nature. Ainsi.
on montre qu'en fonction de la qenese du delta et de ses biotopes. Ies oiseaux
s'y sont etablis successivement dans la mesure ou leurs adaptations specifiques
permettaient cette chose.
. . ~u debut,
pcnod1quement,
cette region teres dominants,
que ces biotopes

pe!ldant l'epoque de la formation rlu delta Ies oiseaux y venaient
athres surtout par la nourriture riche qu'on pouvait trouver dans
Ia. Plus tard, a mesure que ses biotopes designaient Ieurs caracIes oiseaux ont commence a s'y ctablir et de se reproduire selon
assuraient toutes Ies conditior.s pour cet acte.

La presence des crues annuelles du Danube et Ieurs effets sont consideres
comme Ies
principaux traits ecologiques
caraceristiques
pour le delta,
aux-
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quels un grand nombre d'especes qui en etaient affectees directement ont du
s'adapter pour pouvoir rester dans ces endroits-lâ.
Le peuplement d'oiseaux du delta a ete realise en fonctiton du mode dans
\equel Ies diverses especes prenaint contact avec celte region.
Les premieres ont ete Ies especes dont l'aire de repartititon etait â proximite
du delta, puis sont venues celles qui durant Ie temps ont etendu leur zone territoriale en penetrant par le Midi. Ce fait est pronve par Ia presence de quelques
especes qui
sor.t venus
dernierement coloni~er Ie delta,
Dendrocopos syriacus, Hippolais pallida et recemment Streptopelia decaocto. En
1968 on a signale l'Emberiza melanocephala, et en 1971 a ete decouvert Serinus serinus. Pour I'avenir immediat on attend une invasion du Passer hispaniolensis dans
le delta.
Simultanement au peuplement d'oiseaux du delta a pu exister Ia possibilite
de Ia disparition de I'evolution des especes d'oiseaux au cours de I'evolution des
biocenoses du delta des son origine et jusqu'a present.
On peut citer des exemples d'especes sur Iesquelles, par Ia modification
des, biotopes du delta, I'homme a agi d'une maniere negative, Ieur existence
etant mise en perii.
L'article fait encore une retrospection en ce qui
lequel s'est produit Ie peuplement du delta en fonction
des oiseaux respectifs, en presentant I'ordre dans lequel Ies
ques sont venus s'etablir dans ces endroits sous tou tes
couvent et qui ne couvent pas.

concerne Ie mode dans
de !'origine geographique
differenls type avifaunistiIes formes : oiseaux qui

A Ia fin de I'ouvrage on s'a:rete sur certaines particularites ecologiques,
ethologiques, physiologiques et phenologiques qui existent chez Ies populations de
certaines especes comme resultat de leur adaplation aux conditions caracterisliques
du delta.
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DINAl\IICA EFECTIVELOR LA PRINCIPALELE SPECII DE
PASARI ACVATICE DE MARE IMPORTANTĂ FAUNISTICĂ
ŞI CINEGETICĂ DIN DELTA DUNARII iN DECENIUL

1961-1970
N. I. Dragomir
Horia Almăşan

în c01laboriare cu :
Scărlătescu

Gh.

lna<;rn Marius

B. Kiss
Mihăileanu

Alex.

Delta Dunării, întindere nesfîrşită de ape şi stuf, cel mai tînăr
teritoriu în formaţie din ţa!'1a noastră, născut ca urmare a acţiunilor
combinate ale fluviului şi a mării, este cunoscut de milenii ca cel mai
prielnic loc de sălăşluire şi de cuibărit pentru cele peste 270 de specii
de păsări care alcătuiesc fauna deltei.
F:aima Deltei Dunării, unică în lume prin mulţimea speciilor de
păsări acvatioe cum şi prin numărul mare de exemplare, a trecut de
mult graniţele ţării fiind cunoscută în prezent aproape pe întreg globul. Frumuseţea şi varietatea peisajului în orice anotimp al anului,
bogăţia de păsări cu penajul lorr atît de frumos, întinsele păduri de
stuf şi gustul deosebit al peştelui oe populează lacurile din deltă, atrrag
un nll.lmăr din ce în ce mai mare de iburrişti străini sau români cum şi
specialişti în ornitologie, ihtiologie, biologie, etc.
Delta constituie perutru multe specii de păsări, ultimul refugiu
pentru cuibărit, ea fiind oonsideraită din aioeste motive oa unică în
lume. AoeastJa prezintă un illlrteres ştiinţific deosebit din punct de ve519

dere om.itologic ; savanţi cu renume clin toate ţările, solicită să vina
să studieze acest minunat paradis al păsărilor. Se găsesc aici în biotopurile specifice ce compun Delta Dunării, cele mai interesante specii
de păsări acvatice de mare importanţă faunistică şi vînătorească.
Intinderile nesfîrşite de ape şi stufării au constituit biotopuri
prielnice pentru sălăşluirea şi cuibărirea speciilor de păsări care încă
dau veselia şi coloritul deosebit peisajului deltaic. Păstrat de milenii,
cadrul natural al Deltei Dunării, asigura pînă nu de mult condiţii optime de viaţă atît pentru speciile autohtone de păsări acvatice, pentru
acelea care veneau primăvara să cuibărească în deltă, cum ş.i pentru
speciile de păsări din nordul îndepărtat care sosesc toamna şi-~i petrec iarna în Delta Dunării, deosebit de ospitalieră. Liniştea deplină,
varietatea şi abundenţa hranei din biotopuri, constituiau pentru aceste
păsări, locurile cele mai căutate pentru nidificare. Atît timp cit delta
nu a constituit o preocupare unilaterală în privinţa valorificării unora
din resursele sale naturale, echilibrul biologic labil al acesteia, asigura
dezvoltarea armonioasă a faunei şi florei în evoluţia lor firească. Este
de remarcat armonia deplină ce există între diferitele specii de păsări
acvatice ce cuibăresc împreună în colonii şi care în timpul perioadei
de nidificaţie nu numai că nu se deranjează unele pe altele, dar încă
şi mai mult, se ajută în lupta împotriva duşmanilor. Nici cioara grivă
nu îndrăzneşte să încalce legile naturale ale nidificaţiei, cînd este încheiat cel mai perfect armistiţiu.
Aşa au sălăşluit de milenii în Delta Dunării speciile de păsări
acvatice cunoscute pe toate meridianele globului.
In ultimul deceniu însă, viaţa Deltei a început să se schimbe ca
urmare a unor acţiuni unilaterale şi precipitate ale factorului antrnpeic, care a intervenit brusc în viaţa acesteia.
Vrmarea firească a lucrărilor de îndiguiri de mari suprafeţe ocupate cu stufărişuri, a construcţiilor de obiective economice şi deschiderea a sute de kilometri de canale, ca şi activitatea unilaterală a
unor sectoare pentru exploatarea resurselor naturale din deltă în trecut, au contribuit la dereglarea echilibrului biologic şi implicit la scă
derea într-un timp relativ destul de scurt al numărului de exemplare
din speciile de păsări acvatice cum şi a speciilor ce compun fauna în
general.
Aceste fenomene negative nu s-ar fi putut înregistra ca atare, numai pdn simple observaţii, d:at fiind imensitatea teritoT.irului oum şi varietatea preocupărilor şi a peisajului deltaic, fără cercetări sistematice.
Incepînd cu anul 1957 a luat fiinţă în Delta Dunării o unitate de
cercetare ştiinţifică, cu profiJ specializat de ornitologie oare a î'Il.Tegistrat
prin punctele specializate în observaţii, din deltă, zi de zi, frecvenţa
unui număr important de specii de păsări acvatice de mare importanţă
faunistică şi cinegetică cum şi pierderile înregistrate datorită diferiţilor
factori externi şi a factoTului antropeiie atît în perioada de nidificaţie
cit şi în restul anului.
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pe care-l prezentăm în continuare, al rezultatelor obţinute
prin aceste cercetări sistematice de mare anvergură, scoate în evidenţă
concluzii de marr-e importanţă care vor putea indica măsurile urgente ce
trebuiesc luate în vederea restabilirii echilibrului biologic, cît şi pentru
asigurarea dezvoltării în condiţii din ce în ce mai normale a speciilor ce
compun :fiaiUJI1Ja de1tei, în cointextul UII1ei valorificări sUJperLoare a reSiurselor naturale ale deltei.
Ceroetările exeoutate sistematic şi permanent în deceniu~ 1961
1970, cu privire la dinamica efectivelor la principalele specii de păsări
acvatice de mare importanţă faunistică şi cinegetică se referă la un· număr de 50 specii indicate în tabelul anexa 1.
Pentru stabilirea dinamicei efectivelor la speciile de păsări acvatice luate în studiu în deceniul trecut s-a lucrat prin metoda vizuală a
înregistrării frecvenţei speciilor.
Astfel, s-a înregistrat zilnic de către observatorii instalaţi în zone
caracteristice din deltă, timp de 4 ore dimineaţa şi 4 ore după amiaza,
atît din puncte fixe cit şi în marşrut, speciile şi numărul de exemplare
din fiecare specie, notîndu-se în carnetele de observaţii toate amănuntele
de interes biologic şi ecologic. Observaţiile din teren au fost centralizate la unitatea de cercetare din Tulcea - Staţiunea de cercetări în Biologia Vî111atului - care le-a prelucriat şi interpr:etait, sinte'Z!a acest:oira fiind
redată în tabelul anexa 1.
Este de remarcat numărul mare de date din teren în ultimul deceniu, peste 250.000 de observaţii, ceea ce permite o analiză ştiinţifică a
fenomenelor.
Din analiza rezultatelor cercetărilor făcute în acecistă perioadă, care
are la bază înregistrarea zilnică a frecvenţei celor 50 de specii, se pot
trage concluzii ştiinţifice asupra dinamicei efectivelm, bazate pe evoluţia
anuală a numărului mediu de exemplare din fiecare specie luată în studiu. Avîrud 11a bază aoes·te date, s-aiu înitocmLt g11aficele priivind evoluţia
numărului mediu de exemplare din fiecare specie, calculat pentru fieoare
an din această perioadă şi ·care ne dă imaginea clară a situaţiei din prezent, a celor 50 de specii studiate (anexele 2-29).
Din interpretare.a datelor rezultate din observaţiile permanente executate rezultă următoarele :
- La majoritatea speciilor numărul med1u anual de exempl1are stabilit prin observaţiile efectuate scade continuu din 1961 pînă în 1970,
ceea ce denotă o dinamkă regresivă numeric şi aceasta îndeosebi la speciile clocitoarre.
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Tabel -

Anexa

Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de marc
importanţă faunistică şi cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961
- 1970 în funcţie de valcarea numărului mediu anual la o observaţie.
Nr.

crt·

SPECIA

l. Uliul de trestie
2. Vulturul codalb
3. Stîrc iopt1tar
4·
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13·
14.
15.
16.
17.

18.

Ţigănuş

1961

I
I

I

I

Stîrc cenuşiu
Stîrc purpuriu
Egreta mare
Egreta mică
Stîrc galben
Stîrc de noapte
Stîrc pi tic
Buhai rie balt<l
Lebădă de iarnă
Lebădă de var<l
Gîscă

de

m

I
I

Gîrlita mare
Călifar alb
Călifar roşu

20. Rata pitică
21. Rata cîrîitoare
22. Raţa pestriţă

3,8

:21,3

7.9
26,4
14,7
25,l
42,0
46,7

21,1

_ _1~L
15,0
338,2
23. Rata fluierătoare
85,7
24· Rata suliţar
223.0
25. Rata lingurar
133,5
26. Raţa cu perucă

I

m

l Hl,O

22,7
16,5

1,9
1,G
J,5
31;,o

I

I

I

24,7
41,:1
-52,9

-

2
1,7

--

11,1
15,l
GG,I
6G8,0

-

I

I
I

l9G6

1967

1968

1969

m

111

m

m

m

2.0
:l,5

!l,9
9,0
G,3
n,9

4,5
5,0

1.6

5,0
5,5
1,5
l,5
12,0
15,5
21i,U

I
1

14,8

----fiii

3,0
G,8
32,5
152,8
52,3
30,7
22,2

---

I

1965

m
2,0
1,5
8,5
17,0

B,02

---6
96,6
181
137,2
134,2
51,7
51,2
G4,9
76,6

I

1%4

•1,4
B,9

2.7
_ _1_,(_l-

2

4,4
334,2
886,3

19. Raţa sălbatică mare

1963

m
4,4
3,2
52,0

3,6
2,7

1,9
1,2
96,9
22,8
213,0
73,0
1,7

vară

1962

67,0
1,5
3,6
32,5
--58,0
46,0
8,5
1!J,7
-

12,0
I 239,8
2,9
9,4
I- --26,0

I

31,0

2,4
1,8
3,fl
27,1
3,11
1,!J
8,:1
6,5
30,G
9,4
1,2

2,5

1,7
22,4
35,·I
4,!J
['

')
•.~

6,1
7,7
14,2
17,6
1,5

---

1.3

1,3

1·1.G
19,ll

11 '!l
11,6
3!1,0
3G, l
'1,1
2,0

---29,5
198,·1
7,0

4,6
32,6
86,9
:18,0
27,5
41,0
'.12,8
20,3
81,4

4'.UI
341,P.
62,5
- -34,4
-2G,5
63,2
21,9
30,7

2, 1
1,3
11,0
1a.4
3,2
3,7

-----5,7
12,3
---- 23,5
15,8
1,6
1,4
10,7
1O,7
29,3
249,0
'1,9
2,5
67,0
39,9
G2,9
32,8
43,1
!JS,O
21.8
28,5

1,5
1,5

1,9
1,5
7,6
21,7
2,9
3,5
5,0
5,3

I
4,6 I
_2~1
2,2
2,6
3,2
4,4
9,0
7,6
1,6
1,0
20,3
11,8
24,9

5,9
7,7
1,8
1,2
13.9
13,7
28,0
191,4
---4,6
1,5
50,4
361,0
27.6
19,8
35,5
81,0
20,9
23,5

II

1970
l ,3
1,4

5,5
28,3
2,6
2,9
4,7
5,8
5,7
8,2
1,6
1,0

443,0
4,9

11,9
11,4
24,9
52,7
3,0

1,7
19,3

2,3
19,0

90,0
13,4
4,7
27,2
24,4
26,6

I

m

32,2

--

---I 81, 1
I

I
I
I
I

I

35,4
6,1
30,8
38,6
20,2
14,2

'L7.
28.
29.

Raţă

cu cap castaniu

Raţa roşie
Raţa moţată

j,).

Raţa

31.
32.
2 3.
34.
35·
36.
37.
38.
39.
40.

Rata

cu cap negru
sunătoare

Ferăstraşul
Ferăstraşul

mare

mijlociu

Ferăstraşul

mic
Cormoranul mare
Cormoranul mic
Pelicanul comun
Pelicanul creţ
Corcodelul mare
Corcodelul cu gît

262,4
191 ,3
91,2

272,9
209,4
380,8
121,2
185,6
53,3
15,0
380,9
57,3
116,2
81,1
12,4
21,8
40,1

126,0
80,7
46,0
59,5

205,2
123,2
37,2
-

258,0
29,5
95,3

200,0
4,6
26,0
130,0 I
3,5
-159,-1-1 156,0
45,0
21,3
8,3
~TI
63,6
188,8
8,3
28,6
7,9
20,6
19,4
13,3

6,0
7,5
11,4
12,6
35,6
4,9
28,9
7,3
9,6
28,3

7,9
G,.l
54, 1
9,02
12,3
19,0
7,2
8,9
14,0

2,9

2,8

-

-

-

roşu

41. Corcodelul cu gît
negru
42. Corcodelul pitic
43· Fundac polar
44. Piciorong
45. Avozetă
46. Sitar de pădure
47. Cocorul mare
48. Cristeiul de baltă
49. Găinuşa de baltă
50. Lişiţa

12,3
38,5
5,6
48,4
8,3
2,0
58,6

2,0
479,1

17,6

I
I

I

I
I

7,9
6,0
6,5
8,8
1,0
69,1
-

4,0
434,4

4,3

I
I
I

5,9

2,0
-

I

-

I

36,1

1-2,7
2,6
I 140,8

I

6,8
2,0
5,0
4,0
37,1
3,5
3, I
238,0

12,5
15,0
8,0
42,0
I ,O
4,2
2,0
5,0
353,8

I 159, l

I
I

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I

97,9
34,0
63,3

I 82,3
I 24,0

40,7
121, 1
11 ,O
4,4
5,6
36, I
20,5
5,5
31,2
9,9
10,9
17,1

191,3 I
_4,.?_I
5,5 I
20,8 I
6,2 I
9,7 I
123,7 I
6,2 I
10,1 I
9,6

19,2

4,4

6,9
I ,O
5,7
6,2

-

11,1
2,0
3,9
10,4

-

-

60,9

32,9
2,2
1,5
149,6

8,5
243,3

I

I

I
I

I
I

3,7
4,3
12,0
13,2
6,6
7,8
108,2
5,2
6,9
4,2

92,2
18,3
112,1
17,5
5,2
4,4
15,9
20,1
4,1
6, 1
44,6
2,4
4,9
2,6

69,4
21,2
72,1
11,5
3,0
2,5
6,4
15,6
4,9
13,6
49,0
2,9
4,2
3,5

2,6

10,4

10,3

9,5
1,6
2,4
4,6
46,6
2,2
1,5
149,6

5,6
1,5
5,2
5,3

108,2
-

33,9
1,4
1,4
66,7

4,6
I ,O
I
3,8
5, I
1,5
12,6
1,5
---1,5
95,6

- La speci iie care vin în Delta D ună rii toamna pen tru a ierna a ici,
situaţi a este ceva mai b ună dinamica nu m eri că fiind la u nele speci.i progresivă . .Aceasta se ex p lică a tît prin fap tul că perioada cit rămîn în deltă
este r elativ mică da r ş i prin aceea că în sezonu l de i arnă fa ctorul a ntrop eic cum şi factorii externi î şi exercită în acest anoti mp o i nfl u enţă cu
mult mai restrînsă, atît din cauza condiţiilo r clim atice cît ş i a r strîngcrii
ac tivităţilor ec nomice ş i îndeosebi a pr si un ii cineg tice.
Comparînd cifrele din anexa 1 cu grafi cele din an exele 2-20 car e
exprimă dinami ca numărului mediu d e ex emplar e la obseri;atiile efectu ~tc ÎŢl ?e_ce~i~l _1961-1~70, pentru speciile de c a mai mare· imp o rta nţă
faun.~stica ş 1. vmatoreasca care cu ibăresc în Delta Du nării, ajungem la conclu z11 care impun luarea unor măsuri decsebite, a ît pentru res tabilirea
chi1i b~l~ biologic n atural ş i asigurarea liniş ei în p eri oad a de nidifica _ie,
~u m ş1 c=:sigur~rea :inor cond iţii mai adecvate care să ducă Ja sporirea
mtr-un timp cit ma1 scurt a populaţiilor acestor specii.
Analizînd s peci i! prezentate în grafice (dinamica numărului mediu) consta ăm următoarele :
Vulturul codalb (!Ialia etus albicill a L.) Anexa 2.
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Ţiganu ş

ce re\·in la o o bs e rvaţi e , anual, înre(4,4) du pă care sca de c0tntinuu pîn5
în anu l 1970 (1,3 ). Ac asta se ex pli că prin fa ptu l că locu ril e de cuibărit
pentru această specie s-au r estr îns sim ţ it or prin înlo·2 uirea arbor etelor
b ătrîn e de sălci i cu pl antaţii tinere de p lopi negri h ib t·izi, mai productive. De asem ene.a fi ind şi o specie foar te p ut! n prolifkă iar ouiburi lc vă 
zîndu-se de la o mare dista nţă a u fost gă" ite cu ULŞu r in ţă de copii, care
au distrus p01ntele. T oto da tă în deceniul trecut, fo losindu-se stricnina
introdusă în cadavre pentru distr uger ea un or speci i de răpitoare , a ceasta
a avUJt un efect negativ asupra vu i.turu lu i "ndalb, m ulte ex emplare m urind prin consumarea a cestor cadavre nt r ă ite. N C'ma ~avin<l lini ş t e a necesară în zon el e de cuib ă rit, exempLarrele de vultur codalb colindă delta
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de la un capăt l1a altul în căutarea limştei şi a hranei ceea ce explică
faptul că este văzut mai frecvent, în prezent, în deltă, însă în număr
foarte mic. Fiind specie declarată monument al naturii, se impune a fii
ocrotită în mod speciial şi în oontinruare.

Stîrcul

lopătar

(Platalea lellcorodia) Anexa 3.

In perioada 1961-1967 populaţia acestei specii declarată monument
.al naturii s-a menţinurt; aproape constantă cu o valoail"e maximă în 1966
(22,4). Creşterea numerică în această perioadă se explică prin asanările
masive ce au avut ioc în Balta Brăilei şi emigrarea populaţiilor de acolo.
După 1967, efectivele acestei spedi scad continuu pînă la sfîrşitul
deceniului. Aceasta se explică prin faptul că pentru nidificaţie, zonele
s-au restrîns an de an şi nu se mai poate asigura nici liniştea necesară.
Pilcurile de zălog în care cuibăreşte această specie s-au restrîns mult
şi în deltă ca urmare a îndiguirii incintelor stufo-piscicolc.
Ţigănuşul

(Plegaclis falcinellus L.) Anexa 4.

Dinamica efectivelor la această specie în deceniul trecut cst2
oarecum constantă menţinîndu-se în limitele unei valori medii de 21, 738,4. Dacă comparăm însă situaţia din acest deceniu cu aceea de la sfîr:şitul deoeniului 1951-1960, situaţia apare destul de critică, adică efectivele .de ţigănuş s·-au redus aproape de cinci ori faţă de anul 1960. Această
reducere a ţigănuşilor, atît din cauză că li s-a restrîns aria de nidificare (locuri cu zălogi) cit şi datorită faptului că au fost vînaţi pentru
-carne, a avut repercursiuni grave dereglînd echilibrul biologic al Delt('i.
Se ştie că hrana de bază a ţigănuşilor o constituie lipitorile care
la rîndul lor distrug icrele peştelui cu mare valoare economică. Reducîndu-se muJ,t numărul ţigănuşilo·; S-i31U î.nm11lţit ( :xiploziv lipitorile.
Peştele răpitor a contribuit şi el la distrugerea puietului de peşte cu
valoare mare economică. Scăderea numărului peştilor de valoare economică ridicată se explică şi prin înrăutăţirea considerabilă a condiţiilor de depunere a icrelor şi creşterea puietului pTin asanările exe·
cutate în amonte de deltă, diminuat din cauza lipitorilor, 1aşa încîl
.astăzi în Delta Dunării, peştii răpitori au depăşit procentul de 40 %,
ceea ce înseamnă o mar.e pagubă şi vor fi neces3re cheltuieli enorm(
pentru a se restabili echLlibvul biologic în acest sector.
Lipitorile s-au înmulţit în aşa măsură încît distrugerea lor repre·
zintă o problemă de prim mdin pentru piscicultură oa să
se poatE
reface efectivele de crap, caras, caracudă, etc.

Stîrcii (Ardea cinerea L., Ardea purpurea L., Ardeola ralloides L„
Nycticorax nycticorax L., Egretta alba L., Egretta garzetta L.) Anexa 5-10.
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Dinamica efectivelor de stîrci este evident reg res ivă , numărul mediu anual al exemplarelor la o observaţie marcînd o scădere continuă .
Faţă de începutul deceniului, la sfîrşiu l acestuia (1970), efectivele marchează o reducer·e de 4 pînă la 8 ori faţă d
anul 1961, ceea ce explică
de altfel faptul că de la Tulcea la l\Iila 23, rareori se mai văd exemplare
de stîrci. Reducerea masivă a stîrcilor se datoreşte mai multor cauze
şi anume:
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d istruse în dec~niul trecut fără nici-o restri cţ i . Au fost ani ci nd s-au
distrus multe mii de xem pl ar c p an din aceste pecii, num ai în
colon ii .
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Abia în a'.:.'e st an ac astă acţi une a fost abandonată cu ex ce pţia
zonele de p epinie re pi oicole.
Dar fa.ptui că distrugerea stîrcilor s-a practicat în decen iul trecut
în colonii, acestea au fost părăs ite, zonele cu ză l ogi au fost di stru se,
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iar în prezent zonele de nidificare sînt foarte restrinse. Vor trebui să
tireacă mulţi ani pînă cînd aoeste păsări se vor putea adapta la noileoonidiţii, ca să-şi insitialez,e ooibUTile pe plauri şi biineînţeles să li se asigure liniştea niecesară şi aici prin, măsuri de ocrotire.
- Stîrcii sint păsări cu penaj foarte frumos colorat din oare cauză
fost mult căutaţi pentru împăiat, recoltarea acestora făcîndu-se fără a
se respecta restricţiile impuse ; mai mult, egretele mari şi mici, avînd
un penaj deosebit de frumos în perioada de primăvară erau distruse
pentru a li se lua aceste pene (penajul nupţial) de către diverşi pentru
a le păstra în casă ca podoabe.
Nefiind sperioase şi avînd un zbor lent, aceste specii au fost vinate
cu uşurinţă de vînătorii începători pentru a se distra.
- Inmulţirea răpitoarelor cu pene şi păr în deltă produc pagube
mari la pontele şi puii acestor specii.
- In colonii se produc mari pierderi la pui dacă atunci cînd sînt
mici intervin ploi reci cu furtuni sau dacă sînt deranjate şi puii se sperie şi cad în apă unde mor.
- Nerespectarea rezervaţiilor naturale şi de cuibărit din deltă, special
delimitate, pentru a se asigura liniştea în perio2da de nidificaţie cît şi
dezvoltarea nestingherită a păsărilor acvatice.
Lebăda

de

vară

(Cygnus olor L.) Anexa 11

Această specie fiind ocrotită în mod cu totul special, s-a menţinut în
general la un nivel apropiat de media deceniului 1951-1960, marcînd
totuşi o mică scădere de 0,5-1,5 ori a efectivelor. Această specie este
avantaja.tă şi do faptul că nu cuibăreşte în colonii şi s-a adaptat mulit
mai uşor la condiţiile de transformare a deltei.

Gîsca niare de

vară

(./lnser anser L.) Anexa 12.

Această specie împreună cu raţa marc, înregistrează cea mai mare
reducere a efectivelor în deceniul 1961-1970. Fiind o pasăre mare,
foarte sperioasă, care solicită multă hrană şi loouri foarte liniştite pentru nidificare, se înmulţeşte foarte greu. In plus, avînd carnea foarte
gusto2să, a fost căutată şi vînată prin toate
metodele, de la c.:;pc3nă
pînă la arma de foc cu tragere rapidă. De asemenea braconierii caută
cu multă iscusinţă locurile de cuibărit şi culeg ouăle pc care le con~-UIT'ă. La sfîrşitul anului 1970, efectivele acestei specii au scăzut de
unsprezece ori ca număr mediu faţă de anul 1961, curba de regresie
înregistrînd o coborîre bruscă. Se impun măsuri speciale de ocrotire a
acestei specii, în perioada de nidificaţie.

Călifarii albi şi roşii (Tadorna tadorna L.) şi Tadorna ferruginosa L.
Anexa 13-14 .
.l\ceste specii -01crioltilte in mod special ca monumente ale naturii se
menţin într--un număr extrem de restrîns fiind pe cale de dispariţie din
faUJna Deltei Dumării. Zonele de nidificarie sînt extr.em de restrânse
(im.sula Bopina - Razelm şi o zonă cu movile mici de teren în aiprapiereia
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. cetăţii

Istria .) Din cauză că ruu se asiguiră condiţiuni d e li nişte a bsoLută în
aceste d ouă perim etr e extrem de m ici ca s uprafa ţă în co mpara ţie cu
Delta Dună rii, s peciile sînt în pragul dispariţi e i din faun a no as tră.
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Ra.ţa ţ; ălb aitică ma·r e (A nias platyr hyn ohos) Anex a 15
La f.el ca ş i gîsca mare de V<M'ă, această sp ecie a scăZJU t contiruuu
ca num ăr, at ît din cauză că est e u n vînat d e cea ma i bună calit ate soli-

.5.28

cit at în cea mai mare măsură de vînători, cit şi din cauză că se înredistrugeri mari la ouă în timpul nidificaţiei. Procentul de ouă
pie rdute anual depăşeşte 50-60 % din oauza braoonajului şi a răpitoar elor cu păr şi pene. Faţă de anuJ. 1961, în 1970, s e înregistrează o scă
dere a niumărului mediu de peste cincisprezece ori, ceea ce impune luarea i.:nor măsuri urgente de ocrotire a speciei în perioada de nidificaţi e ,
res trmgerea epocilor de vînătoare, cum şi a cantităţilor ce s e r ecoltea ză .
gistrează

Raţa pe s 1lriţă

(A nas strepera L.) anexa 16
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la ace astă specie este as em ănătoare cu cea de l a
s,e impun aiooleiaş i mă s uri de oorotire.

raţa s ăl

Raţa cu perucă (Netta ru fina) L. Anexa 17.
Acea stă specie d eşi are o si tuaţ ie pu ţin mai bUtnă decît r aţ a săl 
batec ă mare şi raţa pestri ţă , a scăzut totu şi d estul de mult faţă d e 1961
(de iaipr oape 10 ori) .ş i trebuie ocr o ti tă în m od spedail în p erioada de 111idificaţi e .

Raţele mijlocii şi mici ( Ayt hya nyroca, Ayt hya f erina, A nas querquedula L.) Anexa 18-20.

Aceste specii înregistrează în comparaţie cu raţele mairi o scădere
m ai mică a efectivelor, numărul m e diu anual scăzînd de 4,8 ori în deceniu l 1961-1970. Scăderea efectivelor se datore şte mai multor faotori
printre care enum erăm : distrugerea pontelor de către braconieri şi răpi
t oare, creşteriea numă,r1ulrui de vînători, neasigurarea zonelor de r efugiu,
restrîngierea z;onelor de nidificare etc.
Conmoranrii miari şi mid (Phal ocvoic orax canbo si1nensis şi Phatlocrocorax p ygmeus (L) Anexa 21-22.
Nlllmărul m ediu de exemplare la :0 observaţie a scăzut în deceniul
trecut de cca zece ori faţă de 1961. Situaţia acestor specii care cuibăresc
îrn aceleaşi oolonii ou stî1ricii, 1aiu impărlăşit aceeaşi soaa:ită cu aceştia, fiind
distruşi peste tot şi în mod deosebit ~r1 colonii, fiind considerate mari
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Pelicanii (Pelecanus onocrotalus
23-24.

şi

Pelecanus crispus L.) Anexele

Aceste specii sînt cele mai mari pasan care cuibăresc în Delta
unde îşi au şi ultimul refugiu pentru nidificaţie. !n ultimul de -
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ceniu, zonele de nidificare în d eltă s-au micşorat an de an. Faţă de deceniul 1951-1960, în deceniul 1961-1970 au mai rămas doar două colonii din cele şapte existente în1956. Pentru păstrarea echilibrului biologic, pentru prestigiul ţării noastre cum şi pentru aJtragerea turriştilor
străini în d eltă, aceste păsări considerate monumente aile naturii trebuiesc ocrortite mai eficien:t în perioada de nidificaţie, dnd se impune interzicerea accesului vizitatorilor în colonii.

Corcodelul mare şi corcodelul cu gît
diceps griseigena. Anexa 25-26.

roşu

(Podiceps cristalus

şi

Po-

Aceste specii înregist!'ează scăderi si mţitoare aile efectivelor datofaptului că în ultimul deceniu sînt vînate intens pentru penajul lor.
P iehle se tăbăcesc şi se folosesc ca podoabe pentru îmbră.cămintea femeilor. Numărul m ediu de exemplare la o observaţie a scăzut de 4-10 ori,
ceea ce impune măsuri de interzicerea categorică a Tecoltării de exemplare în continuare în soqpurile arătate, cum şi pentru comercia~izare
prin naturalizare.
rită
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Piciorongul r.Iyniantopus hymantopus) Ane.·a 27.
ceastă sr eci e s în îlneşt din ce în ce mai rar în ultimul timp .
'~ fective l e ş i a? foarte mici, s-au r dus de aproape zec ori în ci ceniu l
1% 1-1970, ~1 specia este ameninţ ată să dispară din fauna Deltei Dun"' rii . D eşi cr msid e rată de m ul,i an i ca monum nt al natu rii, nu s-au putut

c-:s ig ura

toa~e

condi.·il de ocrotire .

.11'r osel a ( Recurviros lra a'l:ose lta L.) Anexa 28

I'mamica efectivelor l a ace astă s pecie evolu e a ză constant la ni\'('l1 il d eceniului 1951-1960. Se r marc ă o pe ri oa d ă de înmulţir în anii
1%5-1966. : înd condiţi i! climati ce au fost mai fa\' orabilc, în ti mpul
n idifi că rii.
Lişiţa

(Fulica atra L.) Anexa 29.

Este specia cu cea mai mare densitate înca, m deltă. Explicaţia
în faptul că se înmul ţeşte foarte mult, nu este sperioasă ş i-i convin pentru cuibărit chiar biotopurile din apropier a satelor. Da că prima
pon tă a fost distrusă, depune o nou ă pon tă . De asemen ea trebui e menţ i o nat că vînătorii au înce put să r ecolteze li ş i ţe l e p entru consum în cant itate mai mare abia în deceniu l trecut. T otuşi, dacă comparăm dinamica efectivelor din d eceniul 195 1-1960, se remarcă o scădere a numă
rului mediu de cca 7-8 ori . Ace astă scăd ere se datoreşte atît limitării
zonelor de nidificare ca urmare a îndiguirilor de incinte, a apariţi e i unor
noi specii de răpitoare cu păir îndeosebi ciin l e enot, oum şi a înmulţi rii extraordinare a ciorilor grive, care p :POcLuc mari pagube la p0trnte ~i
puii mici.
c o nstă
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Dat fiind faptul că şi această specie a intrat în ultimii am m lis ta
acelora căutate de vînători, se impune a se lua măs uri de limitare a
epocilor de vînătoare, justificate în mod ştiinţific, a num ărului de exem plare ce se poate r ecolta zilnic de un vînător, cum şi de distrugere a
răpito arelor.
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CONCLUZII:
Din analizare a datelor asupra dinamicii efecti velor de pasan acvatice de mare importanţă faunistică şi vînătorească d in Delta Dunării în
deceniJUl 1961-1970, se desprind mmătoarele :
- In decenirull care s-a s·cw:s, efeobive1e speciilor d e păsări aovaitice
au înregistrat diminuări evidente.
- La specii1le de .irutieuies faiunâstiJc deosebit . 111umăru~ mediu anua1
de exemplaTe la o observaţie s-a micşorat continuu în deceniul 19611970, ajungîndu-se oa la sfîrşitul aces1JUia, valorile să fie de 4 pînă la 8ori mai mid deoît în aniul 1960.
- La speaiile de păsări acvatice de mare importanţă vînătorească :
gîsca, raţele mari şi mijlocii, diminuarea efectivelor este mai accentuată ,
înll'iegismtrudJu-se. La sfîll'işirt'llil. deoeni11..1l1ud. treout, valori de 5 pmă la 15 ori
mai mici decît la începutul acestuia, ceea ce atrage atenţia în mod deosebit.
Cauzele prirncipale care au determinat scăderea efectivelor de păsări
acvatice din Del.ta Dunării sînt următoarele :
a . Influenţa negativă a factorilor naturali biotici:
- lnmuJ.ţirea răipitoarelor ou pene - dorile grive, coţofenele, etc.,
care distrug pontele şi piu.ii mici ;
- Apariţia şi înmulţirea exploziyă a oelud. mai vorace dăunător aîiirue'1Je enot - carne driLStTuge p0it1tie'le, pili cîrt şi aidiulliţii.
53 3'

- Inmulţirea ciinilor hoinari care cutreieră delta.
b. Influenţa negatii.:ă a factorilor meteorologici :
-- Temperatura scăzută din unii ani care a coincis cu perioada de
0cloziune a pontdnr, a dus la mari pierderi, în special cînd au survenit
furtuni, puii mici căzînd în apa rece unde mureau.
- Zăpezile căzute în timpul depunerii pontelor de către gîşte, duc
la părăsirea acestora.
- Viiturile mari din ultimii ani din perioada aprilie-iunie, au contribui~. în special în anul 1970, la înecarea pontelor şi a puilor.
c. Influenţa neqatil'ii a factorului antropeic:
- Restrîr.gerea zonelor de nidificare spC"Cifice, prin îndiguiri de
mari suprafrţe stuficole şi :recoltarea stufului din incinte cu utilaje necoresp1rnzc-1toare care au distrus rizomii şi a rămas terenul gol, m·maiexistînd ·;1•gdaţia 1wcesară cuibărjrii.
- Amenajările din incinte piscicole şi agricole în care s-au distrus pîlc~trile de zălogi, în care se instalau coloniile mixte de stirci, cormora:1i. ţigănuşi. L'l<:"
- Schimbări e\·idente în structura biotopilor prin lucrări de amenajări stuficok>, agricole şi sil\·iee, fără luarea de măsuri compensatorii
pL·ntru n·slabilirea echilibrului den•glat.
- Inlocuir~a arboretelor de sălcil bătrine cu plantaţii tinere de plopi,
au Jip"i: \'U.lturii codalbi şi raţele, de cele mai căutate locuri pentru nidificatil· fiind 1w\·nil' ele un timp îndelungat pentru acomodarea la noua
~itua·.iL>.

- î 1wcar('a pont dor depuse de păsări în incintele îndiguite prin
riclico:·l·a ni\'elului apdor în aceste zone tocmai cînd pontL·le sînt aproape
de l'Cl· 'ii :ine, adic<-t sfirşitul lui martie - aprilie.
- Arderc•a întîrziată a stufului, după 15 fL•bruarie pînă în aprilie,
duce· le; di<;trugL'rl'a pontl'!or ş.i la ph.·carea păsărilor clocitoare din zonă.
- Deranjarea liniştei păsărilor în perioada de nidificaţie prin zgomotul produs de utilajc•lL' care transportă stuful în depozite şi îndeosebi
transp(•!'t ;_il glugilor de stuf din depozitPlL· intL·rmediare în luna aprilie,
duce la distrugerea cuiburilor de raţe înstalalL' în vîrful glugilor.
-· :!'\ L'respectarea zrnwlnr de refugiu pentru cuibărit, a locurilor de
popa;; pl'ntru hrănire cum şi a locurilor de concentrare în cartierele de
iernare
- Nerc'spectarea rezervaţiilor naturale din Delta Dunării unde cadrul natural se impune a se păstra nealterat. Sînt dese cazurile cînd aceste
rezen·aţiî, unde păsările se reti ag pentru a-şi găsi liniştea şi a se hrăni,
-sînt folosite ca cele mai bune locuri pentru vînătoare, densitatea fiind
mai mare decît în restul deltei.
- Recoltare.a unor mari cantităţi de specii de păsări acvatice cu
penaj frumos, din cele mai importante specii de interes faunistic, pentru
naturalizare în scopul c0mercializării.
- Accesul turiştilor în rezervaţii şi în coloniile mixte, deranjează
liniştea păsărilor în perioada de nidifioaţie şi duce la părăsirea coloniilor
•(cazul pelicanilor) .
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~ Practicarea de vînători neorganizate şi fără să se ţină cont de
cerinţele biologice ale speciilo·r duce la secătuirea efectivelor (cazul vină
torilor timpurii lia raţe şi lişiţe între 15 august - 15 septembrie, cînd puii

nu au aripile definitiv formate).
- Folosirea de către VÎ!nători, îndeosebi de către turiştii stăini, '1
.armelor de foc automate cum şi a ambarcaţiunilor rapide, duce la reducerea masivă a vînat:ului cu penie, a!bît prin împuşcarr-e oît şi prim iI"ănirea
acestuia, în special.
- Distrugerea speciilor considerate ihtiofage în zona pepinierelor
şi a eleşteelor piscicole.
- Braconajul la ouă în timpul depunerii pontelor.
- Practicarea braconajului cu Laţuri la cuiburi, cu capcane şi arme
.de foc atît în perioada de nidificaţie cît şi în timpul năpînlitului la raţe
şi gîşte.

d.

Influenţa negativă

a unor obiectii:e cu caracter special :

- Luminile foarte puternice ale farurilor de la Sulina şi Sf. Gheorghe, duc la dezorientarea păsărilor care migrează în ţinuturile mai calde
din sud, în timpul paS>ajului din toamnă. Aceste specii, printre care se
e\·idenţiază prepeliţele şi stîflcii, se lovesc de carcasa
farului şi cad
moarte la sol. Se impun măsuri de prevenire prin instalarea de plase în
junil farurilor pentru protecţia păsărilor migratoare.

Propuneri privind asigurarea restabilirii echilibrului biologic natural şi a creşterii efectivelar la principalele specii de păsări acvatice de
mare iniportanţă faunistică şi cinegetică din Delta Dunării.
Din anul 1970, odată cu înfiinţarea Centralei „Delta Dunării", s-a
preoonizat să se ia măsltlri carie să du:că la păstrarea echiliibrruilui bi~lo
gic în deltă cum şi la asigurarea dezvoltării armonioase a tuturor activităţilor din zonă. Pe această linie este necesar să se insiste în mod special
pentru conservarea faunei urmînd a se realiza următoarele necesităti
·stringente :
·
- Respectarea cu stricteţe a celor trei rezervaţii faunistice din deltă,
unde să se interzică cu desăvîrşire accesul tuturor turiştilor (români şi
·străini), în perioada nidificaţiei.
- Del1imitarea vi~bilă pe teren a rezervaţiilor.
- Interzicerea sub orice formă a practicării reoo1tării de vînat în
rezervaţii.

- Accesul cencetătorhlor în rezervaţii să fie permis
rizaţie specială şi numai a aceloira care au în planul de

nrumai cu autocercetare teme

specifice.
- Organizarea runei paze eficiente in rezervaţii.
- Interzicerea cu desăvîrşire a accesului echipelor de filmare în
coloniile din rezervaţii neînsoţite de OOI1retătorii şti!inţifici.
- Organizarea pe baze ştiinţifi'Ce a turismului de agrement şi cinegetic, pentru. a se asigura artirt: scQ?Uil turistic cîrt şi conseJ:Warea faunei din
Delta DunăTiî.
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- Organizarea de trasee turistic•, şi zone special amenajate, pentru
turismul de agrement şi de vînătoare, cu respectarea zonelor de refugiu,
a rezervaţiilor naturale şi a coloniilor mixte, în scopul conservării faunei
şi a asigw·ării liniştei depline în timpul nidificaţiei C'lllTl şi în timpul de
odihnă şi hrană a vînatului.
- Interzicerea practicării vînătoarei în deltă cu arme de foc cu
repetiţie, cu vase rapide cum şi înainte de ora 5 dimineaţa sau după ora
18, cind păsările sînt la hrănire.
- lnlocuirea armelor de vînătoare la toţi paznicii silvici şi piscicoli
din deltă, cu arme cu glonţ sau pistolete în vederea diminuării cazurilor
de braconaj.
- înlocuirea măsurilor de alungare a speciilor de păsări ihtiofage
din zona pepinierelor piscicole prin instalarea de magnetofoane cu amplificatoare care să imite strigătul de alarmă al speciilor respective, care
le îndepărtează.
Popularizarea prin toate mijloacele ca : presă, radio, televiziune,
fotomontaje, afişe volante, conferinţe la căminele culturale, etc., a problemelor importante care implică păstrarea echilibrului biologic natural din Delta Dunării, în contextul valorificării intensive a resursclr;r
naturale ale deltei cum şi a dez\·oltării turismului de agrement în scopul
menţinerii cadrului natural.
- Re\·ederea condiţiilor în care urmează a fi practicat în viitor
turismul ctnegctic cu turiştii străini, în scopul asigurării menţinerii l'fc•ctivelor la un nivel optim, în funcţie de capacitatea de hrană ce oferă
biotopurile din deltă şi a posibilităţilor de sporire a efectivelor.
- Studierea condiţiilor în care se poate renunţa la exercitarea vînă
toarei între 1 februarie - 1 aprilie, pentru o perioadă ele 2-3 ani, în
scopul refacerii stocului de păsări acvatice de mare importanţă vînăto
rească din Delta Dunării.
- Interzicerea recoltării speciilor de păsări de interes faunistic
pentru naturalizare în vederea comercializării. Pentru nc•voile Institutelor de Cercetări şi Invăţămint, pentru colecţiile ştiinţifice, autorizaţiile
să se emită pentru cantităţile strict necesare şi să se ţină o evidenţă
strictă a tot ce se recoltează.
Intărirea măsurilor de pază în vederea scăderii cazurilor de braconaj.
Emiterea unei decizii la nivelul judeţului în care să se prevadă
măsurile de ocrotire a vînatului şi restricţiile ce se impun pentru speciile a căror număr este în continuă descreştere.
- Combaterea susţinută a dăunătorilor şi în special a ciorilor
grive, coţofenelor, a cîinelui enot ca şi a cîinilor hoinari.
- Luarea de măsuri compensatorii pentru păstrarea echilibl"ului
labil în Delta Dunării, de către toate sectoarele economice care activează
în deltă pentru valorificarea resurselor naturale.
- Păstrarea unor pilcuri de sălcii bătrîne ca şi a unor pilcuri de
zălogi pentru cuibăritul speciilor de păsări.
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Resume
L'ouvrage presente la situation de l'avifaune du Delta a la fin de la decennie
passee el on fait le bilan de l'evolution de cele - ci dans Ia pcriode de 1961 a
1970, en fonction des facteurs qui ont contribue a la reduction des effectifs d'oiseaux
aquatiques.
A la suite des notations regulieres de la fn'quence des plus importantes
especes qui presentent un interet cynegetique el fauni9ue, fait:s penda_n~ di_x
annees, on presente la dinamique du nomhre moyen d exemplaires enreg1stres
annuellement a l'aide des observations effectuees et l'evolution de ce nombre au
cours de la derniere decennie.
A la suite des interpretations des dates prises sur le vif on constate que
Ies 50 especes qu'on a obserees se reduissaient numeriquement d'une annee a
l'autre, sauf quelques especes a importance faunique qui etaient protegee!> et par
concequent leur nombre moyen est reste Ia mcme.
Parmi Ies especes dont Ie nombre moyen enregistre des dimir.utions importantes on peut citer : Plegadia ialcinellus dont Ie nombre moyen d'exemplaires a
ete trouve lors d'une seule observation diminue cinq fois par rapport a celui
enregistre en 1960 ; Ardea pnrpurea, Ardeolo ralloides, Nyctiorax nyctiorax, Egretta
alba el Egretta garzetta, dont Ies nombres moyens se sont reduits de 4 jusqua 8
fois; Anser anser dont le nombre diminue 11 fois par rapport a celui enregistre
en 1961 ; Anas platyrhynehos Anas strepera et Netta tuiina dont Ies nombres
moyens diminuent de 10 jusqu'a 15 foi-;; Aythya nyroca, Aythya ierrina et Anas
querquedula se redui·><>ant de 4 jusqu'a B fois, Phalacrocorax carbosinensis et
Phalacroconax PY!Jffif>DS SP. reduissant de 4 jusqu'a 10 fois et Fulica atra dont le
nombre moyen est r' ;minue 7 fois par rapport a celui enregistre en 1961.
A la fin de l'ouvrage on expo'>e Ies pincipales causes qui ont contribuie
a celte massive reduction des effectifs de ces especes comme par exemple :
- l'augmentation du nombre des oiseaux repaces : corvus corax et Pica pica.
- l'apparition au cours de Ia decennie passee du (Ondatra zibellina) dont
le nombre a C'onnu .une augmentation rapide dans Ie delta, ainsi que celui du
chien (Nyctereutes ptocynoides) dont la presence dans la faune du delta a ete
enregistree vers la fin de la decennie passee.
la limitation des zones d~ ridification a la suite des travaux pour la
valorisation du roseau, a la suite de la plantation de peupliers a la place des
peuplements de vieilles saules, a la suite des endignements de grandes etendues
pour s'en servir dans l'exploitation du roseau, du poisson et meme dans l'agriculture.
- l'impossibilite d'assurer la paix pour Ies oiseaux qui vivent en colonies
ou qui vivent separement dans le delta dans le contexte de la valorisation intensive des ressources naturelles de ces contrees.
Pour retablir l'equilibre hiologique trouble on propose une serie de mesures
qui contribuent a l'augmentation des effectifs des especes qui constituent l'avifaune,
mesures qui doivent tenir compte de l'activite des domaines economiques qui
concourent a la valorisation des ressources naturelles.
Parmi Ies mesures qu'on voudrait mettre en pratique on peut citer :
- Entretenir le cadre naturel dans les reservations fauniques, dans Ies zones
de refuge et dans endroits ou oiseaux vivent en colonies.
- L'organisation scientifiques du tourisme d'agrement et cynegetique.
- Une surveillance accrue et l'intensification de la lutte contre Ies rapaces
aux plumes et poilues.
- La restriction de la saison de chasse dans le delta en fonction des particularites biologiques des especes qui presentent une certaine importance cynegetique.
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DATE PRELIMINARE ASUPRA ORNITOFAUNEI INSULEI
SAHALIN ŞI ROLUL EI lN MIGRAŢIE (II.)
KISS J. BOTOND. Muzeul Delta

Dunării

-

Tulcea

Dacă prima parte a prezentei lucrări (30) a tratat avifauna insulei
Sahalin (Sachalin) mai mult din punct de vedere calitativ dî:-id un aspect
destul de sumar despre varietatea şi bogăţia acesteia, prezenta lucrare,
pe lînga scopul enunţat în prima paTte, şi-a mai propus furnizarea datelor cifrice, îndeosebi în cazul speciilor care prezintă o fluctuaţie sezonieră mai accentuată. S~au tratat mai pe larg problemele spl~ciilor dl'
interes cinegetic (gîşte, raţe, lişiţe), declaratP ca monumente ale naturii
(pelicani, egrete, lopătari, călifari etc.) sau de importanţă fauni~tică datoriltă Nllr!iităţii lor, c:are 'În preze1T1Jt nru sî111rt; încă declarate ocroHte (furtunari.
ostrigari, ploieri, pi1etru~, pasăirea ogonului, pescări~a mare, lupi de miare
etc.). Cele cîteva specii, care au fost găsite cuibărind, sînt de asemenea
discutate mai amănunţit. ln general s-a preocupat mai mult cu aspectele
etologice şi ecologice. Unele aspecte, care au fost publicate de autor în
alte lucrări (26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35) sînt triatate succint. Bineînţeles, aceste cercetări nu sînt nici aoum terminate, lucrarea de faţă fiind
numai partea a doua dintr-un studiu monografic de viitor.
Ca metodă de lucru, s~ folosit şi acum observarea directă, integrită
cu identificarea urmelor, penelor, cadavrelor. (Rezultatele cercetării cadavrelor, la care se referă uneori în text, sînt cuprinse într-o altă lucrare,
în pregătire). In acest s.oop s-au efeotuat un număr de 21 ieşiri, totalizînd
54 de zile de observaţii, precum urmează : a.) 15-16 şi 19 iunie 31 iulie - 01 august, 12-14 august, 27-29 septembrie, 30-31 octombrie, 29
noiembrie - Ol deoembrie în 1969 ; b.) 28 februarie - Ol martie, 28-30
marritie, 22 aprilie, 29 ill.ln1i1e - 01 aruigiust, 13-14 sepbembrie, 8-12 oot.ombrie, 10-11 decembrie în 1970 : c.) 30-31 martie, 10-12 aprilie, 29-31
mai, 27-29 iunie, 28-31 iulie, 26 şi 29 august - 02 septembrie în 1971.
La identificarea păsărilor observate s-au folosit determinatoarele uvuaJ.e
(18, 24, 43, 52), lucr:ă:rHe descriptirve i(5, .19. 60, 61, 62), iar la deiteirmÎ111laTea
cadavtreil100-, bibliografia accesibilă destul de modestă (48, 49). ln pri-
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vinţa problemelor nidobiologice s-au consultat un număr ceva mai mare
de lucrări (4, 8, 10, 18, 30, 36, 39, 40, 41, 44, 51, 55, 57, 59, 63). Ca punct
de plecare au servit volumele de sistematică (16, 37, 38, 58), de cinegetică (14, 56) şi listele ornitologice mai des folosite (25, 65), ca şi unele
lucrări mai generale, care nu sînt citate totdeauna în text (39, 53, 54, 57).
Celelalte lucrări consultate sînt arătate la locul respectiv.
In timpul deplasărilor ajutorul tehnic a fost acordat de către Scipanov X., Sidorenco S., Ivanov T. Autorul îşi exprimă şi pe această cale
mulţumirile pentru ajutorul dat, ornitologilor Klemm W. şi J\Iarinov M.,
de care a fost însoţit cu ocazia ieşirilor din 12,04., respectiv 28-31.07.971.
Locul cercetărilor a fost descris mai pe larg în prima parte (30),
care în continuare va fi numită per. I. In cele ce urmează, se arată mai
mult schimbările habitatului suferite în cursul urmăririi temei sau cele
survenite faţă de perioada precedentă (de la 25.03.968 pînă la 07.04.969).
Partea nordică a avansat către Ostrovul :'.\Iic, îngreunînd intran'a
în J\Idcaua (:\lileaua), mai ales în timpul verii, cînd vegetaţia subacvatică este prea bogată. Partea din mijloc a Sahalinului Mic s-a îngustat, datorită transgrC'siunii mării cu cca 80 de m. (Fig. 1.). Efectul constructor al mării este mai e\·ident la sud, unde s-au format două cordoane noi de nisip precum arată harta (Fig. :n. Furtunile modifică puternic atît conformaţia geomorfologică prin spălarea dunelor, tăierea
canalelor transversale sau prin crearea cordoanelor de nisip, cit şi flora
ei, prin transportarC'a buc{1ţilor de plauri pe insulă, dezrădăcinarea şi
spălarea stufului (care a dispărut cu desăvîrşire de pe malul estic) sau
a tuklor de cătină ro~ie. Transformările datorită forţc•lor eolie11e deasemenea sînt foarte puternice (Fig. 3, 4.). Ţinînd cont de interacţiunile
strînse dintre regnul n•get3l şi animal, mai ales ceea ce priveşte legătu
rile trof icc şi problemele de adăpost, s-a ocupat mai mult de cercetarea
\·egctaţiei, dl'tl'rminînd următoarele specii mai caracteristice : a.) plante
submerse : 'Za11nichelia nwritima, Zostcra marina, Najas marina la
sud, spre Ciotic (Fig. 5.) : b.): plante emerse : I-fydrocharia morsusranae, Nuphar lutheum, f\'ympha<>a alba, Sal l"inia natan'); c.) plante hidrofite : Butonius wnbellatus, Iris pseudocorus, Rumex hydrolapathum,
Phragmitcs communis, Sagittaria sagittifolia, Schoenoplectus lacustris,
Sparganium erect um, St ratioites aloides, Trapa nata ns, Typha latifolia
şi angustif ol ia; el.): plante higrofite : Carex sp .. Cicuta rirosa, Iuncus
maritimus, Dryopteris thelipteris, !Hentha aquatica; e.): plante halofite : Bassia hirsuta, Crambe maritima, Cakile maritima, Salicornia herbacea (Fig. 6.), Suaeda maritima, ; f.) : plante xerofite : Aeluropus littoralis, Agropyron juncewn, Elymus giganteus, Tamarix ramossima (Fig.
7.), pe dune. Bineînţeles, lista nu este nici pe departe completă, dar
oferă un aspect aproximativ despre asociaţiile vegetale existente pe locul desfăşurării cercetărilor.
Vom enumera mai jos speciile de păsări observate, în ordinea stabilită de sistematica şi nomenclatorul uzual (65).
l. Uavia arctica (L.) Cadavrul proaspăt al unui cufundar zăcea pe
malul vestic, în februiar.ie 1970, în penaj de iairnă 34). Un alt cadavru

540

avînd haina de trecere s-a găsit în martie 1971 (34). La 11.04.971 un ex.
a fost observat pe Me1eaiua, iar cu o zi în urmă un alt cufundar zbura
în penaj de vară către nord, de-a-lungul insulei.
2. Gavia stellata (Pont.) Datorită difel'lenţelor morfologice puţin
accentuate, de la distanţă se poarte confunda cu precedenta, mai ales în
haina de ilarină. Pe insulă specia ia fost :r:eprezen tată mai slab. Un oadavru
mai vechi s-a găsit în februarie 1970, a fost identificat pe baza cîtorva
pene caracteristice din regiunea spatelui (acestea prezintă un desen
caracteristic), şi pe baza sternului, care s-a găsit intact. La 30.03.971,
pescarii lipoveni au prins în ma.re un ex. în SL'tci. Noi am găsit acestei
păsări numai pielea, piciorul şi aripa, restul a fost consumat. Pe piele
se poate observa desenul caracteristic (Fig. 8.). Măsurătorile, pe care
încă s-au putut luat, sînt următoarele : aripa : 294 mm ; tars : 74 mm ;
degetul mijlociu cu unghia : 88 mm ; policarpul cu unghia : 17 mm.
3. Podiceps cristatus (L.) Faţă de per. I. specia este mai puţin
numeroasă, lipsesc aglomerările masive de iarnă. In aspectul prevernal
şi vara s-au observat mai ales pe
partea dinspre uscat, pe Meleaua,
în perechi sau familii. Din octombrie formează stoluri ma.i mici de 5-6
ex., care ies şi pe mare. Mortalitatea ridicată, ca în alţi ani nu s-·a
observat (34).
4. Podiceps griseigena (Bodd.) In număr mult mai redus, decît în
per. I., s-a observat în toate anotimpurilL·, pînă în decembrie (1970).
5. Podiceps nigricollis Ch. L. Brehm. A fost observat în număr
mic în octombrie 1970 şi martie 1971. Aglomerări masive, ~a în Dobrogea de sud (22), noi nru am observat.
6. Podiceps ruficollis (Pal.) Glasul acestei specii se confundă U!;>Or
cu a corcodelului-gît-negru, deci am luat în consideraţie numai observaţiile vizuale. In octombrie şi noiembrie 1969 cîteva pîlcun s-au menţinut pe partea nordică, în apa dulce de la Sahalinul Mic. In decembrie
1970 cîteva ex. pescuiau pe Meleaua, iar la 31.03.971 din n1arca puternic agitată a ieşit un corcodel-mic şi s-a adăpostit sub rădăcinile unui
copac adus de apă. Probabil extenuată pînă la limită, pasărea aproape
că s-a lăsat prinsă, aruncîndu-se în valuri în ultima seoundă. Afară
de o observaţie din 31.08.971, numai în aceste cazuri s--a văzut specia
şi. în mare.
7. Puffinus puffinus yelkouan (Ace:tbi) Observaţiile întăresc concluziile trase din bibliografie (21, 27) că specia ar fi mai frecventă pe ţăr
murile româneşti, decît s-a constatat pînă în prezent. La 14.08.%9 s-a
colectat pe Meleaua un ex., (27) care şi-a luat zborul din mijlocul unui
stol de lişiţe. Ia august 1970 pe capătul sudic al insulei s-o găsit un
craniu de furtunar, avînd ciocul de 38 mm. La 27.06.971 un ex. zbura
aproape atingînd apa mării, cru bătăi rapide întrerupte de planări scurte.
La 28.07.971 run ex., mai tîrziu, în cursul aceleia!Şi zile o pereche a trecut
ap:rioape de noi, ca şi exemplarul din 30.07.971, toate fond deasupra
apei Meleaua. Un cadavru mai proaspăt s-a găsit la 29.08.971, lungimea
docului fiind de 35 mm. Ambele cranii se află în colectia Muzeului
Deltei Dunării - Tulcea.
·
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8. Phalacrocorax carbo sinensis (Sh aw . et odde r) Obs ervaţia cea mai
t impw·ie asupra speciei s-a făcut la 28.02 .970, cea mai î ntîrziată din
31.10. (1969). I n penioada martie-octombrie se o bservă aproape tot
timpul pe Sahalin, în grupuri mai mici sau mai mari. Deseori se odihne c p ăsă ril e obosite p e parii infip ţi în nisi pul m ă rii pentru susţinere a
L"·/
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sculelor de pescuit. Pe insulă nu aterizează, ou excepţia capătului sudic
şi a cordonului de nisip de la Roh, unde se văd laolaltă cu Pelecanus

onocrotalus, Pelecanus crispus, Larus argentatus,

Larus

ridibundus,

speciile fiind enumeiiate în ordinea preferinţelor de către cormorani.
Cel mai mare stol a fost compus din cca 300 păsări. La 10-11.10.970 citeva
stoluri (în total 209 păsări) în formaţie de zbor zbura către sud (premigraţie ?). In comparaţie cu per. I. se constată scăderea puternică a efectivelor.
9. Pclecanus onocrotalus. L. Pelicanul se observă din aprilie pînă în
octombrie, în stoluri masive, uneori de cîteva sute. Semnalăm faptul
că în august 1970, deci în plin sezon de cuibărit şi de creşterea puilor,
două stoluri (în total aprox. 500 de păsări) compuşi din pelicani în
11aina de adulţi, se menţineau mult timp pe insulă. Creşterea sau scă
derea efectin,lor faţă de pl'r. I. nu s-a constatat.
10. Pelicanus crispus Bruch. Rămîne o perioadă mai lungă în zona
cercetată, clecît precedenta, obserYaţia cea mai timpurie fiind din ~8.0~.
970, cca mai îniîrziată din 12.10.970. Formează grupuri mai mici, de
20-30, numai exemplare singuratice se alătură pelicanului comun, situaţia inversă fiind mult mai rară. Solitarii se văd odihnindu-se în mijlocul stolurilor de raţe, chire şi pescăruşi.
11. .:lrdea cinerea L. Porţiunile cu apele mici ale insulei ii oferă condiţii favorabile obţinerii hranei. Se observă în toate anotimpurile anului cu excepţia lunilor celor mai reci, cu toate că pe uscat, unde stuful
le of eră adăpost, se menţin şi în această perioadă (3.). Num5rul nu depăşeşte niciodată 15-18 ex. în perioada migraţiilor şi 4-6 ~n perioada
cuibăritului. Se constată regresul speciei faţă de per. I.
12. Ardea purpurca L. Pe partea sudică şi în stufărişul din nord se
observă din sfîrşit de aprilie pînă la început de octombrie, rareori mai
mulţi, decît 6-10 ex. pe zi. Insă la 29.08.971 s-au observat 4 stoluri în
formaţie de zbor, trecînd deasupra insulei în direcţia sud, compuse din
100 de păsări. La un stol de 27 s-au alăturat şi 11 Nycticorax nycticorax.
13. Egretta alba (L.) Din martie pînă în decembrie, în număr mic apare
în toate lungimea Sahalinului. Solitară sau în grupuri mici, pescuieşte
în apa mică dinspre Meleaua, însă rareori se observă pe malul mării.
Preferă compania următoarelor specii : Ardea cinerea, Platalea leucorodia, Egretta garzctta, Anser anser, caTe se menţin în aceleaşi habitate.
14. Egretta garzetta (L.) Puţin mai frecventă, decît specia precedentă,
egreta mică apare la sfîrşit de martie (28.03. în 1971) şi rămîne pînă la
mijlocul lunii octombrie. Contrar egretei mari, care pescuieşte de obicei
mai pasiv, capturînd prada ce se apropie singură, egreta mică păşeşte
tot timpul în apa mică, agitînd picioarele negre cu falangele galbene
şi harporund peştişorii stîrniţi.
15. Ardeola ralloides (Scop.) Apare din aprilie (22.04.970) pînă în octombrie (12.10.970) în număr redus, mai ales pe partea nordică.
16. Nycticorax nycticorax (L.) Datorită vieţii saJ.e nocturne, această
pasăre se observă rar, în număr mic, uneori numai după glas. A fost
văzut la 30.03.970, 29.08. şi 12.10.970, 27.06.971.
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J 7. Jxobrychus niinutus (L.) S-a identificat mai ales Îln .aspectul autumnal (serpt. 1969, aug., sept. şi oot. 1971., de obicei jurve111i1i. Datele de
vară sînt mai sărace : cîte un ex. din iunie 1970 şi 1971.
18. Plegadis falcinellus (L.) Regimul :t:riofic îl leagă de apele dulci ; -;;i
pe Sahalin apare numai la nord, unde apa este nesărrată. S-a observat
pînă la 30 de ex., în iunie 1969, aprilie 1970 (Apariţie des.tul de timpurie!), septembrie 1971.
l 9. Platalea leucorodia L. Specie mai frecventă pe insulă, deoît preccd<'nta, din iunie pînă în septembrie. De obicei se menţine în aipa
mică din sudul Roh-ului, în compania pelicanilor. Numărul maxim obSl'rvat a fost 130 ex. (La 13.09.970).
20. Cygnus alor (Gmel) Nu s-au mai văzut stoluri atît de mari, ca în
per. I., aglomerările maxime artingÎlnd ·coa 200 ex. Se observă tat timpul
,emului. Din iunie apar chiar şi puii nezburători împreună cu părinţii,
max. 9 pui la o familie. Mării preferă l\Ieleaua, probabil cuibăreşte în
apropiere (12, 15).
:21. Cygnus cygnus (L.) Vicariază specia precedentă în aspectul hiemal. din octombrie pînă în martie, în timpul sezonului rece observîn.clu-sl' în acelaşi biotop ambele specii. Stolurile mult mai reduse deoît
ale precedentei se trădează prinrbr-un strrigăt caracteristic.
·22. A nser anser (L.) Neil.ipsită din biocenoza Sah:alinului, gîsca de vară
prezintă o fluctuaţie sezonieră accentuată. ln lunile rreci iernează aici
în număr mare (3, 45), dar - lipsind locurile propice cuibăritului .se dispersează din martie pînă în mai-iunie. Sînt prezente numai grupuri mici de subadulţi sau perechi cu ponta distrusă. Din iunie, împreună· cu puii zburrători încep să vină din nou, menţinându-se îrn familii, care se contopesc în stoluri tot mai mari, uneori pînă la 1000 de
păsări. Ziua stau în iarba sărată, sau pe malul insulei spre vest, în
.compania diferitelor raţie, pescălf'UŞi, chire şi fluierari, seara pornesc
spre loro;rile de hrănit : ciulinuşurile din nord sau dinspre Ciotic.
~3. Anser albifrons (Scop.) Cu toate că pe lingă lagunele din S'llldul
Deltei gîrliţa predomină numeric între gîşte (3, 13, 15), pe Sahalin s-a
ivit numai în ootombrie 1970 : la data de 11 se lasă 5 ex. din zbor pe
nisi1pu~ insuJei, la 12 alte 4 ex. se alătură u:nui mic grup de gîsoa-de-vară.
24. Tadorna tadorna (L.) Apare destul de sporadic, [n toote anotimprurlle: noiembrie-decembrie 1969, octombrie 1970, martie, aprilie, mai,
Juilie, iaJUgust 1-971, ~n cîteva pereom. Grupuri mai mari s....iaiu văzut ~n timpul
migraţiei : ba 30.11.969 zhuirau 24 ex. în formaţie, spl'le suid, ~a 31.03.971
mig;na spre noird un gmllP de 1O păsă.ni.
25. Tadarna fer-ruginea (Pall.) Această sipecie ral'lă s-a semrnal.at o siJilgu.ră
dată, cînd un ex. foarte prudent s-a menţinut pe partea nodică (31.0501.06.971).
26. Anas penelop,e L. ln număr mic, apaire sporadic în martie (01.03.971),
augrust (1a 31.08:971 s"'"a observat 4 ex.), octombrie-«l.oiembrie (1969-71).
27. Anas str;e,para L. T.olt ll"<llră, apare în martie (28.03.970) şi !l"ămine
.pînă in .octombriie ,(11.10.970). Rareori se văd stoluri mai mari de 10-12.
~28. Aîl«S ,cr_eqca ~„ Jn 'llll1e~e perioade !l"aţa mică este specia dorni!Ilantă
1
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numeric. Apare din august şi ramme pma m martie, rar aprilie (10.04_
971) - data întîrziată (5, 11, 53), dar exemplare izolate s-au observat
şi în lunHe de vară (30.05 ; 27.06 : 28.07.971. cîte un ex., care şi-a
păstrat capacitatea de zbor) în haina de nuntă. Stolurile mai mici încep.
să sosească din august şi septembrie, atingînd numărul maxim (zeci de
mii, în stoluri ră~eţe) în noiembri2-Clecembrie. Prieferă ap2. dulce
sau salmastră, pe mare nu se lasă decît foarte rar. ln timpul odihnei sau
la locurile de hrănit se amestecă de obicei cu raţe mari şi pL'striţe, pescăruşi argintii şi chire. Nu s-au văzut împreună cu Anas querquedula,
cu toate că în august~ctombrie şi februarie-aprilie se află în acela~i
biotop.
29. Anas platyrhynchos L. Impreună cu Anas crecca, raţa mare este
CL'a mai frecn~ntă ra~ă. Se observă tot timpul anului în zona cercetări
lor, a\·înd însă o dinamică sezonieră bine pronunţată. In aspectul hiemal
stolurile se aglomerează mai ales pc părţile sudice, iar cînd vîntul nordL·st suflă prea puternic, se adăpostesc în stufărişurile de pc Sahalin 0i
Ciotic. Numărul lor atinge zeci de mii. De la sfîrşitul lunii fdJruarie st(Jlurile se fragmentează în grupuri mici şi pcrcclii, majoritatea lor p[1r,-1sind insula, în aşa fel, că în martie-apriliL· specia abia este reprezentatei
prin cîte\·a pc.•rechi sau masC"uli sol.iltari. R3ţa mare cuibăreşte.· chi.ar P• ·
insulă, (Fig. 9.) însă cuiburile sînt deseori distrUSl' de cătrl' ciorile gri\'l•.
Aceasta se datoreşte faptului, că speciile de Sterna încă nu î~i întcml'ia;,-1
coloniile în timpul clocirii raţelor şi nu îşi apără teritoriile de.• prădători.
Cuiburile raţei mare au fost identificate în majorit3t<.:•a cazurilr1r în
Juncus maritinws, totdeauna la margine (Fig. 10.). uneori şi la ba:c::i tufelor de Tamarix ramossima. S-au gc'.'1sit cuiburile· ascunse.· şi în Salicnrnia herbacea înaltă, în luna aprilie, sau în stufăriş. Numărul maxim de
ouă găsit a fost 10, de regulă 8-9. Cloşca rabdă bine apropierea omului
şi îşi ia zborul în ultimul moment, ca să se lase măcăind în apropiere
pe apă, cu tendinţa de a momi duşmanii din apropierea cuibului. ln mai
-iulie se pot observa grupri mici, de cîteva zeci. ce se compun aprr·apc·
exclusiv din mac:;culi şi rar cîteva femele, probabil steril::- sau cu pnnt<·
distruse. Aceste stoluri de obicei se hrănesc pc- mare. Răţoii încep să-)i
îmbrace hairna de iarnă di1J1 septembrie (5, 11. 56), predominînd nurnericceluilalt sex. Stolurile cresc, pînă la cca 500 de ex. ,\glomerarea Sl' accentuează şi mai mult în octombrie, dnd se văd stoluri de zeci de mii,
amestecate cu Anas crecca, mai rar cu ilnas acuta şi Anas strepera.
Dacă iarna este mai dulce (1970-71) st.olurile se menţin aici 1;.(1atr1
iarna.
30. Anas acuta L. Apre în aspectul hiemal, în număr, de 20-30 ex.
pe zi de observaţie. Din alte anotimpuri posedăm o singură observaţie,
din aprilie 1971.
31. Anas querquedula L. In nlllmăr maxim de cîteva zeci, raţa cîrîitoaTe·
se obsearvă de la sfîrşitul lui februarie (28.02.970) pînă în mijlocul lui
octombrie (12.10.970).
32. Anas clypeata L. Citeva perechi in septembrie--octombrie 1970 ş.i;
septembrie 1971. Observaţii de primăvara, ca în per. I. nu avem.
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33. Netta rufina (Pall.) Contrar zonei lagunelor, unde raţa cu i:erucă
abundă (1, 15). pe Sahalin apare numai în n~ăr. ~eduws _ce nu. ~epaşeşte
10-15 păsări la o singură observaţie. A fost identificata m apnlle (1971),
iunie (1969), iuJie şi augrust (1969-71).
. ~
34. Aythya nyroca (Glild.) A fost observată numai pe partea nordica,
la sud sau pe mare nu. Semnalarea cea mai timpurie : 28.03 (1970),
cea mai întîrziată : 31.10. (1969). Apare în număr redus.
.
35. Aythya ferina (L.) Mai rară, <lecit raţa roşie, raţa-cap-brun vizitează insula numai în lunile reci : din noiembrie pînă la început de
martie.
36. Aythya fuligula (L.) Faţă de datele literaturii (3, 13, 15), noi am gă
sit mult mai rar în zona studiată această specie nordică. Numai o singură dată s-au observat cîteva sute pe mare, la extremitatea sudică &
insulei (29.11.969), alte dăţi erau sub 10 ex. (01.03.970, 10-11.12.970).
37. Mergus serrator L. Singurul reprezentant al genului, noi am găsit
specia pe Meleaua, La 10-12.04.971, în cîteva perechi. Un mascul singuratic s-a mai observat la 30.05.971. Tot un mascul solitar (poate
identic cu cel din luna mai) la 29.06.971 înota pe Meleaua, în apa mică,
în direcţia gurii canalului Farului. Fiind urmărit de aproape de prepelicarul observatorului, a zburat 20-30 m şi s-a lăsat înapoi în apă,
neputînd zbura pe o distanţă mai mare. Atunci s-a scufundat şi a apărut
la 60-70 m, dar numai pentru cîteva clipe. Prin sciufundări succesive
a ieşit din raza de observaţie. Nu s-a putut constata, dacă, este vorba
de un exemplar rănit şi rămas la noi şi în sezonul cald, sau membrul
unei perechi clocitoare, care în timpul observării a intrat deja în nă
pîrlire de vară, pierzdnd capacitatea de zbor (56). Pe Hngă această
ipoteză pledează şi faptul, că un ferestraş-moţat a mai fost observat
şi cu o lună mai înainte, avînd continuitatea prezenţei din aprilie, după
plecarea speciei în nord (17, 37, 56).
38. Aquila pomarina Ch. L. Brehm. O singură observaţie din 13.08.969.
39. Accipiter nisus (L.) Ca şi în per. I., o singură observaţie, din
11.10.970.
40. Haliaeetus albicilla (L.) Faţă de per. I. s-a rărit simţitor. Nu s-au
mai observat simultan nici măcar două ex. şi numai de 7 ori în cele
54 zile de ce:ricetări, precum urmează : iulie, august, septembrie, noiembrie 1969, maritie, iunie 1970, august 1971. Chiar şi în aceşti trei ani
scade numărul observaţiilor, ceea ce dovedeşte regresul incontestabil
a codalbului, într-o perioadă aşa de scurtă.
41. Ciircus eruginosus (L.) Heretele-de-stuf apare în martie (primul
e~., _un juvenil la 01.03.970), observaţie mult timpurie (17, 37, 46, 56),
ramme toată vara, ultimele semnalări p:riovenind din octombrie (31.
10.969). Printre victimele sale observate se numără Anas platyrhynchos,
Sterna hirundo, Corvus cornix. Nu este numeros, 2-3 ex. pe zi de
obs.
42. Circus cyaneus (L.) In pasaj, în aspectele prevernale si serotinale·
apare în număr redus. A fost observat în martie 1970 şi' 1971, ca şi
în august şi septembrie 1969 şi 1971.
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43. Pandion haliaătus (L.) Uliganul-pescar a fost văzut numai cu ocazia unei singure deplasări. La 08.10.970 au fost observate simultan 3
exemplare care pescuiau prin plonjări deasupra apei l\leleaua. Apo~
au zburat către interiorul insulei, cu prada (după aspect, în toate cazurile ciprinide) în gheare. Lăsîndu-se pe buturugi aduse de apă, şi-au
consumat captura. Cu o zi în urmă s-a mai obsen·at un uligan în
/.bor.
44. Falco subbuteo L. Cd mai frec\'ent falconid, chiar 3-4 observaţii
pe zi în luni!l' <."alde, din 10.01.(1971) pînă în 31.10.(19î0). Printre animalele-pradă s-au inn·gistrat Stema hinrnclo, Sterna albifrons, Phylloscopus sp .. T11nlus lllerula, Alauda mTc>nsis, Carduelis carduelis, Frin9illa coele/Js (31). Chirele îl gonesc cu Yehemenţă din apropierea coloniei. tntuşi Sl' ~ăsesc multe cada\Te ele• stcrnide în jurul buturugii
preferate ~i folosită ca ,Joc de căsăpie", mai ales jun:·nili abia zburaţi
îi cad de praclii.
45. Falco pPr<.>qri1111s Tunst. Numai cîtc\'a obsen·aţii sporadkc din toamna
lui 19G9 (29.0C1 şi :H.10) şi 08-12.10.1970 atestă prezc·nţa speciei în
zona studiată. In majoritatea ca:rnrilor s-a \"ăzut stînd pe buturugi sau
muşuroaie.

4G. Falco i·cspertin11s L. b1 ex., apoi două la 14.09.970. respectiv la
Ol .09.:171, pe parlea nordică.
47. Falco tinnunculus L. O singură obserYatie, din :n.08.971.
48. Cot1Lrnix coturnix (L.) A fost semnalată numai din aprilie 1971,
1n num~""ir de 6-8, dintre care s-a coJectat un mascul.
4:1. Grus grns (L.) L:i 28.09.969 a trecut deasupra insulei un stol mare,
dar nu în formaţie închisă, la o înălţime de cca. 120 m. Cele aprox.
140 cil' păsări zburau paralel cu ţărmul, apoi au cotit spre sud, deasupra mării. La 31.03.971 pe malul mării s-a găsit cadanul unui cocor
b[1trin. marc şi greu, îngrc:pat aproape complet în nisip de valUTi.
(Fig. 10.) Judecind după direcţia şi puterea \'întului, probabil a căzut
în man' uncle\·a la nord-nord-est, fiind rănit sau obosit.
50. Hal/11s aquaticus L. In \·izuina unui Rattus nori·eqicus s-a găsit cadanLJ] unui cîrstel-de-baltă, la 31.05.971.
51. Porzana porzana (L.) lT n singur ex. obserYat, în stufărişul din sud,
în septembrie 1969.
52. Crex crex (L.) Resturile unui ex. s-au găsit în galeria unui Rattus
non;egicus la 31.05.971.
53. Gallinula chloropus (L.) Posedăm o singură semnalare dLn martie
1970.
54. Fulica atra L. Una dintre spectile cele mai regulat înrtiîlnite, lişiţa
se menţine fidel pe partea nordică a insulei în apa mică şi pe Meleaua,
pînă în direcţia gurii canalului Farului, evitînd apa mării. Prezentă
la toate ieşirile, numărul ei suferă modificări puternice. In lunile de
iarnă se concentrează chia.r cu mii, mai ales printre OstroV'lll Holinga,
Ostrovul Mic şi Sahalinul Mic. Din martie numărul îi soade, aproape
la cîteva perechi, ca să reapară cu puii în iunie-iulie. Cuiburi doveditoare nu s-aru găsit, numai puii de oca. două săptămîni, dar- aceştia
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fi putut să fie veniţi şi din alte părţi, de pe ostroavele inveciinate
In septembrie-octombrie Î[}Jcep iarăşi aglomerări masive, în vederea
iernatului, fapt c-0nfi.nnat şi de alţi autori (3, 13).
55. Haematopus ostralegus L. Fiind o specie de talie mai mare şi de
un colorit mai deosebit, se remarcă cu uşurinţă. Observaţii de pe Sahalin nu afirmă, că ostrigarul ar mai cuibări în ţara noastră, ca în
trecut (37, 50, 51, 59), cu toate că se poate observa şi în aspectul vernal, dar în număr mic şi sporadic. Apare în martie (observaţia cea mai
timpurie provine din 29.03.970), se menţine în aprilie (max. 50 de ex„
în cele 3 zile de observaţii în 1970). Cîteva păsări izolate au fost vă
zute şi în mai-iunie 1971, ca să fie înregistrate cu ocazia tuturor ieşirilor din august-septembrie 1969-71, în număr variabil, pînă la 1520 la o deplasare. Ultimele observaţii provin din începutul lunii septembrie, dispariţia mult prea grăbită faţă de datele literaturii (23, 37,
42, 50, 51, 56).
56. Vanellus vanellus (L). Preferă partea sudică, cu stuf mărunt şi ţi
pirig, unde chiar cloceşte (pui abia zburătorii s-au găsit şi la sfîrşitul
lui iulie 1970). Se menţine pe insulă în număr de cîteva zeci, în toate
anotimpurile, din martie pînă în decembrie.
57. Charadrius dubius curonicus Gmel. Clocitul speciei, ca în per. I.
nu s-a mai dovedit. Din aprilie (observaţia cea mai timpurie : 22.04.970),
pînă în septembrie (ultima observaţie : 02.09.970) apare în acelaşi biotop, chiar şi nişa ecologică, ca şi Charadrius alexandrinus, fără a manifesta ostilitate, sau duşmănie. In august-septembrie se formează stolurile mai mari, de 30-40 ex„ care părăsesc zona cercetată.
58. Charadrius alexandrinus L. Mai numeros, decît precedentul, prundăraşul-mare apare în martie (la 28-30.03.970 s-a numărat cca 50 ex.,
în grupuri mici sau chiar în perechi !) şi rămîne pînă în septembrie
(la 14.09.970 s-au văzut ultimele 5 ex.). Cuibăreşte pe partea sudică,
printre dunele mici , cu vegetaţie săracă. Cuiburile rudimentare (o
scobitură simplă de nisip, garnisită cu cîteva scoici, de obicei cu
Cardium sp.) sau puii mici, nezburători, au fost găsiţi destul ele tîrziu, faţă de literatură (17, 23, 37, 40, 50, 51, 59), ultimii chiar la sfîrşirtllll lui iulie (29.07.970). AceştiJa au fosit inelaţi (Fig. 11.). Puii au
fost depistaţi cu ajutorul binoclului, în timpul cînd erau conduşi de
părinţi pe marginea apei de regulă dinspre Meleaua, unde apa săl
de intră printre dune. La apropierea omuJui pasă:riea adultă se preface rănită pentru a îndepărta duşmanul în .alte părţi, iar puiul se
ascunde şi - datorită eoloritului său criptic - rărnîne aproape invizibil (Fig. 12.). In asemenea cazuri un prepelicar cu nas bun face
servic.ii de nepreţuit.
59. Pluvialis squatarola (L.) După unii autori (37, 56), ploie:riul argintiu ar fi mai rar, decît cel auriu. Totuşi, pe Sahalin este mai bine
reprezentată specia P. squatarola. Aceasta se datoreşte faptului, că
ploierii aurii preferă biotopii mai uscaţi, chiar inidepărtaţi de apă,
cum ar fi păşuni, cîmpuri etc. (42). Flaierul argintiu a fost observat
atît în pasajul de toamnă cit şi de primăvară. In martie 1970 au fost
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4 ex. In 1971 pasajul de primăvară pare mai bogat : în afara
celor 8 ex. răzleţite pe insulă la 29.05., mai zburau 38 ex. în stol
compact, către nord, pasajul în acest anotimp mult întîrziat (17, 50,
51). La 30.05.971 s-au observat nwnai 12 ploieri in perechi sau izolaţi, în haina aproape completă de nuntă. Numai două ex. erau cu nă
pîrlirea rămasă în urmă : unul in penaj integru de iarnă, celălalt avînd şi un picior lipsă - prezenta numai citeva pete întunecate pe
abdomen. Cu o zi mai tîrzi.u nu mai era nici un ploier pe Sahalin.
ln aspectul estival, de asemenea, am identificat ploieri: In iulie 1969,
5 ex., iar în august pînă la 80 de păsări, majoritatea lor fiind în haină
de vară. ln septembrie şi octombrie a scăzut intensitatea migraţiei,
fiind văzute numai 27, respectiv 15 păsări. Ultimele obsen·aţii provin
din noiembrie : 1 ex. solitar pe insulă şi 17 în stol compact, urmărind
drumul sudului. ln toamna anului 1970 s-au obserYat mai mulţi ploieri; 8 ex. în septembrie şi peste 100 în octombrie, cinci printre stolurile mici şi exemplare solitare s-a obscn·at şi un stol mare de 50
de păsări, în haina de iarnă. Numai doi ploieri purtau încă penajul
de vară. In aspectul estival din 1971 avem mai puţine apariţii : în
iulie 1 ex., cu penaj de nuntă, 5 ex. solitari în august şi 8 în septembrie. Ploierii argintii se mL'nţin totdeauna la marginea dinspre l\leJeaua a insulei, fiind în compania fluierarilor, nisiparilor, fugacilor.
Posedăm dou.:i piese doveditoare, din 28.09.9G9 (27) şi 30.08.971.
60. Plui·ialis apricaria altifrons (Ch. L. Brehm) Prima dată pe Sahalin a fost identificat de noi la 01.03.970, 6 păsări în haina de iarnă,
identificarea fiind făcută pe baza lipsei petei negre subaxiliară. O altă
semnalare pro\·inc din toamnă, cînd la 14.09.970 s-a numărat 29 de
ploieri într-un stol răzleţit, din care 13 încă în penaj nupţial mai
mult sau mai puţin compet, unul cu un picior lipsă. Tot în cursul
aceleiaşi zi s-au mai ivit 3 ex. solitare.
61. Arenaria interpres (L.) Această specie rară şi interesantă s-a semnalat numai toamna în număr mai mare: în septembrie 1969 în trei
pilcuri s-au numărat 13 ex. Din aspectele vernale şi estivale posedăm cîteva semnalări : la 30.05.971 doi pietruşi scormoneau printre
scoici pe malul mării, cu o zi în urmă un alt ex. făcea baie în apa
sălcie. Tot atunci s-a găsit un cada\TU proaspăt în Yizuina unui Rattus norvegicus, fără posibilitatea de a stabili, dacă a fost ucis de către
rozătorul în cauză, sau găsit mort. In iulie şi la 01 august 1970 s-au
vt1zut de două ori cite o pereche şi o dată 3 păsări. Tot trei s-.au
identificat la 30.09.971, iar la 14.09.970 un mic stol de 5 ex. Noi
posedăm două ex. doveditoare (27). Pietruşii se observă deseori împreună cu
Charadrius alexandrinus, Tringa totanus, Sterna hirundo.
62. Gallinago gallinago (L.). De regulă pe marginea stufărişului din
nord, a fost observat în martie (29.03.970), apoi din august pînă în
decembrie 1969-71, în grupuri mici sau solitari, în număr mic.
63. Scolopax rusticola L. După unii autori, drumul sitarilor primă
vara nu trece prin Deltă, ci mai la vest. Cadavrele găsite în martie
şi aprilie 1970 ca şi un ex. colectat la 29.03.970 contrazic acestor păvăzute
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reri, mai ales, că s-au executat şi alte observaţii asupra sitarilor primăvara în Deltă (29). Un cadavru mîncat de răpitor înaripat s-a gă
sit la 10.10.970, la extremitatea sudică, pe Roh.
64. Numenius arquata (L.) Observat în toate anotimpurile, ou ocazia
aproape a fiecărei deplasări, ,ouJioul piieziintă o fluotruiaţie numerică puternică. Primăvara sosesc dinspre sud, în stoluri care ating chiar 150
de ex. (11.04.971), poposesc pe insulă şi îşi continuă drumul către
nard. In grupuri mici, sau izolat se remarcă toată vara, uneori numai după glasul său caracteristic. In august încep să sosească stolurile din nord, acestea fiind mai mici, decît cele de primăvară, nedepăşind 70 de păsări (30.07.970). Pe timp de vară nu s-au observat
manifestări caracteristice cuibăritului (strigăte, zbor nupţial). Pe Sahalin culicii se menţin la sud, în sărături, sau pe malul dinspre Meleaua, împreună cu nagîţii, ploierii şi fluierarii.
65. Limosa linwsa (L.) Din primăvară posedăm puţine date (1 ex. la
11.04.971). stolUiri mici (în mai 1970 şi 1971). Notăm prezenţa cîtorva
sute în perioada de 15-19.06.969, deci în plin sezon de cuibărit. In
iulie încep să sosească stoluri de 20-30 ex., care se contopesc în stoluri de sute şi chiar mii în august. Interesant ne pare faptul, că în iulie
se văd numai adulţi, în haină cărămizie, care pot să fie masculi neclocitori, sosiţi mai devreme dinspre nord. Sitarul-de-mal preferă apele
salmastre dinspre sudul şi vestul insulei, unde se menţine în compania diferiţilor flueirairi, pescăl'llşi şi chire.
66. Tringa erythropus (Pall.) Se observă mai rar pe insulă, în grupuri mici sau solitar, niciodată în stoluri mari. S-a găsit în lunile
august şi septembrie 1970, în număr mic, în aprilie 1971 cîteva zeci,
majoritatea lor fiind în penaj de iarnă. La 27.06.971 s-a observat o
pereche în penaj nupţial.
67. Tringa totanus (L.) Cea mai comuină specie de Huierar, observat
din martie pînă în noiembrie, în număr variabil. PrimăvaTa nu este
aşa de numeros, decît toamna, cînd stolurile nordice se adaugă celor
autohtone. Cuibăreşte în număr de cîteva perechi în ţipirigul dinspre
Roh. Puii bine ascunşi în vegetaţie, au fost depistaţi cu ajutorul prepelicarului, în vederea inelării lor (15-16.06.969). Tot în aceste zile
s-au observat şi puii zburaţi, împreună cu ~dulţii. Aglomerările în
vederea migraţiei de toamnă încep din iulie, formînd stoluri de 100150, corncentrăirile maxime fiind în aiugiust. Rar umblă singur (Fig. 13).
68. Tringa nebulaTia (Gun.n.) De regulă în apropierea stolurilor
de
Tringa totanus, solitar sau în pilcuri mici, a fost observat din iulie
pînă în octombrie. Prtmăvara nu s-.a semnalat.
'69. Tringa ochropus L. Tot în nlllrnăr mic a fost vămit din iulie pînă
la sfîrşitul lunii septembrie, în număr restrîns. Din primăvară sînt
puţine date : un ex. la 11.04.971.
70. Tringa glareola L. O sLngură dată (30.05.971), două ex. au fost
observate la Roh.
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71. Tringa hypoleucos (L.) Trece pe

insulă atît în pasajul de primă
(aprilie-mai 1971) cit şi toamna (iulie~eptembrie 1970), în număr mic.
72. Calidris minuta (Leisl.) La 22.04.970 s-au
observat un stol mic.
73. Calidris alpina alpina (L.) Apare în număr variabil, primăvara şi
toamna. Apare în martie (observaţia cea mai timpurie : 30.03.970), cînd
formează grupuri mici sau stoluri uriaşe, compacte, care execută un
zbor minunat sincronizat. Haina de iarnă începe să o schimbe din aorilie, cînd numărul lor începe să :5cadă la cîteva zeci. Exemplare întîrziate s-au văzut şi în luna mai, în haina frumoasă de vară. Lipsind
din aspectul estival, se întorc la sfîrşitul lunii septembrie - început
de octombrie, unele păsări încă în haina de nuntă. Stoluri mari, în
penaj de vară se adună în octombrie. La Roh, în octombrie 1970 s-a
urmărit un stol de cîteva sute, printre care două păsări erau încă în
haină de vară. Stolurile mici se asociază de multe ori cu Colidris alba.
74. Calidris alba (Pall) (Pont.) In timpul migraţiei de toamnă este aproape la fel de numeros, ca şi fugaciul -de-ţărm, primăvara apare mai
rar (numai în martie 1971 un grup mic de 10 şi un stol masiv) în
penaj de iarnă. Şi în mai (1971) s-au văzut peste 70 de ex. în haină
de nuntă, mult prea întîrziaţi (17, 23, 50, 51, 53, 56). La sfîrşitul lunii
iulie apare din nou, in număr mic, avînd încă haina de vară, stolurik
mai mari, de ordinul sutelor, formîndu-se numai în septembrie, din pc'1sări năpîrliţi deja. S-a observat pînă în noiembrie. ::-.Lulte ori se as()ciazt1 cu Caliclris ferruginca.
T5. Caliclris fcrruginea (Pont.). :'.\lai rară, decit cele două prececk·nll'.
specia a fost văzută numai în aspectul serotinal, în 1970 şi 1971, cu
L'XCL'pţia lunii mai 1971, cînd 10 ex. a fost vc:izut (împn·ună cu cca. ~5
Caliclris alba) în penaj nupt)al. Haina de \·ară o păstrează pînă la înt'eputul lunii august.
76. Calidris canutus (L.) La 01.03.970 a fost colectat un exemplar, prima dată în Dobrogea şi al doliea pe ţară. Această captură deoscbit<l a
fost descrisă mai amănunţit în literatura de specialitate (26).
77. Limicola falcinellus (Pont.) :\cest oaspete rar s-a remarcat nurnJi
ele 3 ori : în septembrie 1969 ; (26), în aprilie 1970 (cite un grup dL'
5 ex.) ~i un ex. la 30.05.971 (Fig.
), împreună ou cîtcva Calidrie f crruginea ~i Larus minutus.
78. Philomachos pugnax (L.) Această specie s-a reprezentat foarte slab
în tort timpul cercetărilor. Prima semnalare de primăvară provine din
aprilie (10.04.971 ; o femelă), un stol de 16 păsări la 30.05.971, apoi
dispare pe tot timpul verii. Reapare din nou în august şi rămîne pînă
în octombrie, excepţional şi în decembrie, un ex. rănit (35).
79. Himantopus himantopus L. S-a observat o singură dată, la 31.0J
971, cînd o pereche zbura către nord de-a lungul insulei.
80. Recurvirostra avosetta L. Cu toate că cuibăritul ciocîntorsului s-a
dovedit numai pentru 1971, găsind în mai cîteva cuiburi cu ponte clocite puternic, plasate în interiorul coloniei de Sterna, specia este prezentă din aprilie (la 29.03.970 6 ex.) pînă în octombrie (12.10.970,
vară
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peste 100 de păsări, într-un srtol 83), în număr variabil de la cîteva pînă
la citeva zeci (în .perioada pasajului).
81. Phalaropus lobatus (L.) Despre cele două notiaiti.ţe din 27-29.09.969
s-a scris in alte părţi (27), amintim
aici numai o altă
observaţie
la 31.08.971 cînd uin ex. a fost observat de la oî·tiva m. (Fig. 15).
Aceasta înota repede în apa mică, contra vîntului, pînă în apropierea
observatorului.
82. Burthinus oedicnemus (L.) In număr redus, pasărea ogorului s-a.
remarcat din aprilie (22.04.970) pînă în octombrie (12.10.970), mai ales.
datorită urmelor sale caracteristice, de trei degete, cu deschidere mică
între degete, alcătuind o pîrtie de obicei foarte complicată, pierdută
printre dunele cu cătină roşie. Observînd omul, pasărea - de o homocromie perfectă - se tupliează cu gîtul întins pe nisip, sau îşi
La zborrul. Trăiesc două-trei prerechi pe insulă, cuibăritul însă - ca in
per. I., nu a fost dovedită.
83. Glareola pratincola (L.) Mult mai redusă La număr (2-3 perechi),
decît în per. J., ciovlica a fost observată în iunie-iulie 1969, s-a gă
sit un pui de cîteva zile la 12.08.1969, în interiorul coloniei de Sterna.
La sfîrşitul lui septembrie s-au văzut şi 1-2 pui zburători, împreună
cu părinţi, care - la apropierea omului - se prefăceau rănite. Din
1971 avem mai puţine date: numai în mai s-a obsorvat 2-3 perechi
în interiorul coloniei de chire.
84. Stersorarius pomarinus (Temm.) In legătură cu .apariţiile speciei
din 27-29.09.969, s-a mai scris într-o altă lucrare, deci nu vom insista
asupra lor (27). La 13.09.970 s-a văzut un ex. adult, în faza deschisă,
care a urmărit un Sterna sandvicensis, iar la rîndul lui a fost înconjurat şi atacat de alte chire mari. In timpul zborului s-a putut observa
bine coada cu cele două rectrice lungi, care nu s-au deschis nici în timpul cotiturilor bruşte. La 30.07.971 un grup de 3, din care unul cu
guler brun bine vizibil, zbura deasupra apei Meleaua. Şi aceşti lupide-marie erau toţi în fiaze deschise. Aceste obseirviaţii ne fac să considerăm apariţia Lupilor-de-mare mai regulat, decît se credea pînă în prezenrt, consideraţii îndreptăţite şi de roţi autori (21, 27).
85. Larus fuscus L. lin număr miie se observă în toate anotimpurile, de
obicei împreună cu Larus argentatus, grupuri mid compuşi numai din
pescăruşi-negricioşi se văd rar (la 10.04 şi 11.04.970 s-au identificat 4,
respectiv 10 într-un grup). In septembrie 1970 au fost observate cîteva
păsă,ri mai 1n:egre şi de talie mai :redusă, decât pescă!'luşii-111eg.rdcii017i obiş
nuiţi. Nu este exclus, să fi fost subspecia Larus fuscus fuscus, în restul anotimpurilor fiind mai frecventă subspecia Larus fuscus fuscescens (56). In lipsă de miarterial do:vediltor şi comparativ m1 purt:.em rufi:rma nimic în această privinţă.
86. Larus argentatus cachinnans PaJJl. După datele literaturii, 1această
subspecie se găseşte pe litoralul I"omânesc. Pe Sahalin a fost văzut
la fiecare ieşire, în toate hainele. In grupuri mai mici sau mai mari
apare pe toaită lungimea insulei. Se fereşte de omul carre merge pe jos,
datr iambairoaiţiuni111e pescăreşti sint utml·ări:te deap:riaaipe şi pesiofu-.uşi de·
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multe ori scot peştii din sculele pesoarilor, chiar în timpul lucrului. La
30.08.971 s-a găsit un ex. tînăr, înecat într-un vintir a pescarilor.
87. Larus canus L. Zburînd de obicei, deasupra mării, pescăruşul sur
a fost observat în februarie şi martie 1970, ca şi în octombrie 1970,
în număr redus. O semnalare din 31.07.970 ne pare foarte interesantă,
timpurie (un ex. singuratic a fost obserYat timp îndelungat).
88. Larus melanocephalus Temm. Acest larid apare pe insulă ocazional, în număr redus. La 15-19.06.969 s-a văzut 8 ex., la 14.08.970 stoluri
mici, năpîrliţi parţial, dar la 28.06.971 cca 260 ex. în zece stoluri de
diferite mărimi (max. 100 într-un stol răzleţit) zbura către sud, majoritatea lor fiind adulţi în haina de vară.
89. Larus ridibundus L. Asemănător pescăruşului argintiu, se observă
tot timpul anului în număr mare şi în toate hainele. La 31.08.971 s-au
obserYat mai multe stoluri, totalizînd p ste 1000 de păsări, care zburau către sud, în formaţii răzleţite.
90. Larns qenei Breme. ~\cest larid rar nu s-a observat decît o singură
datC:-1. la 27.09.969, cînd urmărea pescuitul cu setei, împreună cu Larus
1·idibunclus.
91. Larus minutus Pall. Apare la fel de ocazional. ca şi Larus melanocephalus. Sînt obsen·aţii din iunh· şi octombrie din 1969, martie, aprilie. mai-iunie, august-septembrie 1971. Niciodată nu prea numeros, se
mentine mai mult deasupra apei I\Ielcaua, în grupuri mici, răzleţite.
Haina de nuntă s-a obsen·at din martie pînă în august, majoritatea
lor însă erau juv0nili.
92. Lanis qlaucoidcs ::\Ie~·er. PrezL•nţa pescăruşului polar nu s-a semnalat
pînă în 1970, cînd la 29 şi :rn martie s-a obSl'n·at cite un ex. (28).
!1:J. Chlidonias hybricla (Pall.) In număr mic s-a observat în aspc.•ctul serotinal din 1969-71.
94. Chliclonias nigra (L.) Apare neregulat din aprilie (24.04.1970) pînă în
septembrie (02.09.971), eventual şi mai tirziu. dar identificarea exemplarelor în haină de iarnă întîmpină greutăţi. Se vede împreună cu alte chirighiţe şi chire.
fl5. Gelochelidon nilotica (Gmel.) Fiind obsen·ată mai ales pe partea nordicc1, pescăriţa apare din martie (28.09.969), în număr redus. Clocitul ei,
ca în per. I. nu s-a mai dovedit.
96. Ilyclroproqne caspia (Pall.) In afara lunilor reci apare aproape cu
ocazia fiecărei ieşiri. Situaţia acestei specii a fost tratată mai pe larg de
autor în alte lucrări (31, 33, 47).
97. Stenia hirundo L. Datorită numărului mare a perechilor clocitoare,
chira este specia cea mai caracteristică a perioadei de vară. Cu toate că
documentarea asupra ei în vederea unui studiu detaliat este în curs, totuşi vom prezenta cîteva date din biologia ei.Apare pe Sahalin la sfîrşi
tul lunii aprilie şi rămîne pînă la sfîrşitul lunii septembrie (29.09.969).
Colonia de cuibărit la început s-a limitat numai la partea sudică, dinspre
Roh, dar în vara lui 1969 a început să se extindă către nord, densitatea
cea mai mare avind totuşi spre extremiitatea sudkă. In 1970 numărul chireloir pare să se micşoreze, colonia se dispersează mai mulrt şi apar două co0
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lonii mai mici, ultima fiind situată în direcţia gurii canalului Farului
(Vezi Fig. 2). In 1971 pe ·oele două insuliţe dinspre sud nn.i rămîne nici
un cuib, dar nu sporesc simţitor nici cele două colonii formate în anul
poooedenlt. RcleritO!r iJ.a desfă.şrumairea cuibăritului disp11111em de n;umertoase
date. La sfkşiitul l'll111.ii mai majoritatea pontelor sînt încă incomplete, cuibarele cu trei ouă sînt slab clocite (1971). In prima jumătate a lui iunie
(1970) apm- primii pui, în iil!Umăr mic. Majoritatea pontelor ajung la eclozare în iulie şi august. De ex. în această perioadă în 1970 s-a luat o piaţă
de probă de cca 250 m X 35 m, unde la 01.08.969 s-au găsit 166 pui
vii (cu ajutorul prepelicarului) care au fost inelaţi şi 65 pui morţi, majoritatea lor fiind călcaţi de oi şi vaci aduse din localitatea Sf. Gheorghe
în incinta rezervaţiei. In august tot pe aceeaşi piaţă de probă s-au găsit
250 pui (tot cu ajutorul prepelicarului bine dresat) în abia patru ore.
În iulie 1970 piaţa de probă a adăpostit 225 de pui. S-au observat numeroşi pui mutilaţi de copitele animalelor domestice, cu cranii dezgolite,
dar totuşi vii, sau uneori fără o aripă. Infirmii sînt hrăniţi pînă în toamnă de adulţi, nefiind capabili de a se hrăni singuri. După plecarea adulţilor la sud, sînt sortiţi pieirii murind de inaniţie sau în urma atacurilor răpitoarelor. In 1971 s-a ocupat şi de materialul cuiburilor. Asemă
nător chirelo·r din alte ţări, (8, 10) şi aici se folosesc materiale atît din
natură cit şi resturi provenind în urma activităţii omului : aşchii de
lemn, talaj din saltelele unui barcaz eşuat pe mal, o dată chiar şi un
flacon de penicilină. Totuşi, se vede o corelaţie între materialul cuibului şi vegetaţia din jur (10), predominînd resturi de stuf şi de cătină
roşie la nord şi iarba sărată la sud. l\fai ales pe partea sudică a coloniei nu sînt rare nici cuiburile fără căptuşeală vegetală, care sînt garnisite cu gasteropode, în primul rînd cu Mytilus galloprovincialis şi
Cardium sp. (Fig. 17). Nrumărul mediu de ouă pe ponte în iunie (1971)
a fost 2,34, calculate la 345 ponte controlate, în iulie 2,38, la 100 ponte
controlate. Tot în iulie s-au măsurat şi 238 ouă din 100 ponte luate la
întîmplare, găsind lungimea maximă a ouălor 46,2 mm, minimă 37,4, medie 42,54 mm; grosimea maximă 31,8 mm, minimă 28,1, medie 30,17 mm.
S-au iJdentifiaart şi unele resturi de hrană ; peştişori căzuţi şi neconsumaţi
în interiorul coloniei. Dăm lungimile maxime a prăzilor măsurate : Abramis brama : 11,8 om ; Alburnus alburnus : 5,5 cm ; Gasterosteus aculeatus: 5,4 cm ; Lucioperca lucioperca: 11,2 om ; Odontogadus merlangus:
13,3 cm ; Ruthilus ruthilis: 11,2 cm ; Trachurus mediterraneus: 14,2 cm.
Am prezentat aceste date, fiindcă în literatura na.astră sînt puţirne date
referitoare asupra hranei speciei, aspect intens tratat în lucrări .apărute
în alte ţări (6, 7, 8, 9). Chiirele pescuiesc cel mai intens în orele de dimineaţă şi spre inserat (8, 9). In iunie 1971 s~au măsurait şi distanţele
minime intre cuiburi~e de chire, distanţele miniJme de toleranţă (39,
1613) fiind de ~83 am, initTe cuiburi:Le de ohilră şi chirră m·1ca mai
mult : 120 cm. Puii rătădţi fo apropierea altor ouiiburi nu o
dată siînt ommiţi de aduil.ţi, a căror teritoriu au călcait (F1g. 18). Puii
pă!răsesic auibui devreme, de obicei chiair în a doUla zi după ecloziune şi se
ascund în iarba să!'lată, unde sînt găsiţi şi hrăniţi de adulţi. In caz de
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pericol se tupilează în vegetaţia îneonjurătoare (Fig. 16.) sau se refugiază
în apă. Ultimii pui nezburători au fost observaţi relativ tîrziu : la 14.09
(1970). Duşmanii chirei sînt : Falco subbuteo, Circus aeruginosus, Corvus
cornix. Primul atacă mai a:les tiineretul slab zbll["ător, eretele prinde
puii mici, cioara produce pagube mai ales la ouă, la începutul formării
coloniei, mai tîrziu este gonită de adulţi. Rozătorul Rattus norvegicus
produce pagube importante, acumulînd chiar 40-50 ouă în galeriile sale,
pe care le găureşte de obicei la cele două extremităţi. Alţi factori naturali, care pot influenţa negativ cuibăritul, sînt furtunile. Acestea pot
provoca valuri puternice, care ajung pînă la cuiburile sau o acoperă cu
nisip (Fig. 19). Factorii antropeici influenţează la fel reproducerea speciei mai ales prin introducerea animalelor domestice (vaci, cai, oi) care
o calcă în picioare, sau o consumă (pisici, cîini, porci). Altfel pasărea
are o longevitate destul de mare (4,58) - peste 20 de ani - şi nu este
sub presiune cinegetică la noi în ţară. Acest lucru este conturat şi de
faptul, că din mulţimea de chire inelate (Fig. 20), din cele peste 1200 de
inele aplicate de către autor pe această specie în perioada 1968-70, nici
unul nu s-a rccup.._•rat pînă în prezent.
98. Stema albifrons. Pall. Din aprilie pînă în septembrie-octombrie
(29.09.970) se obser\"ă pe Sahalin, în număr redus faţă de specia precedentă. Cuib[ireşte, cuiburile ei sînt aşezate de obicei la marginea coloniei ele chire, uneori şi în interiorul coloniei. La 30.05.971 s-a găsit un
cuib de Stema hinrndo cu 2 ouă, pe lingă care mai erau şi 2 de Stema
albifrons. Puii sînt mai sălbatici, decit ai chin_'i, fug la apropierea omului (s-a întîmplat, ca un pui prins mai greu şi i1wlat să fiL' găsit mort
peste puţin timp - probabil din cauza şocului suferit). Puii s-au inelat
la 16.06.969 şi 27.06.971. Zece cuiburi cercetate mai amănunţit la 27.06.
971, erau săpate în nisip, fără nici un material de căptuşit, avînd 11.5 cm
diametru în medie (max. 13, min. 10 cm) şi 3,4 cm adîncime medie (max.
5 min. 2,8 cm). Alteori cuiburile sint garnisite cu scoici marir1l'. cvl
mai des cu ,\Jytilus galloprorincialis şi Cardium. sp.
99. Stema sanâricensis. Lath. Se menţine din aprilie (10.04.971) pină in
octombrie (12.10.970) pe insulă în număr mare, dar nu aşa de numeroasă, ca Sterna hirundo. Se observă mai ales pe Rob, odihnindu-se pe
bancurile de nisip, pe marginea apei, asociată de obicei cu alte chire,
chirighiţe şi deseori cu pescăriţe-mari. Cuiburi sau pui nezburători, ca
în per. I. nu s-au mai găsit, dar jocurile nupţiale şi acuplarea se observă
pînă la sfîrşitrul lui mai. Insula este un teren important chirei mari pentru alegerea parlenetrilor, jocurilor nupţiale şi locurilor de .aglomerare în
vederea migraţiei.
100. Columba palumbus L. Un singur ex. foarte sălbatic, la 11.04.971.
101. Streptopelia turtur (L.) s...,a observat din aprilie (data cea mai timpurie la 12.04.971, 2-3 perechi) pînă în septembrie, în număr de cîteva
perechi. O singură dată (31.05.971) s-a numărat 18 ex. într-un stol, în
iarba sărată din sud. Pe partea nordică, unde vegetaţia de uscat este şi
mai sărăcăcioasă, nu apare.
102. Asio otus (L.) s. . a Gbserv:at un ex. la 30.11.969, 'm stufărişul din
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nord şi la 14.09.970 un alt ciuf, înitre cătina roşie diri ri 6rd.
.
.
. .
103. Asio flammeus (Pall.) Un sinigur ex. la 09.10.970, ,în iarba sărată, lâ
-30.03.971 tot un ex. în cătina roşie.
104. Caprimulgus europaeus (siubsp. ?) La 29.05-01.06.971 s..,aiu observat
'6-8 ex. pe partea mijlocie a Sahalinului, unde s-au adăpostit mai ales
în pilcurile de stuf şi în iarba sărată. Nu păreau timide, lăsîndu-se de
\'rnu~~ ori direct pe nisip .şi zburind mai deparite ou ciţi\lla metri la
<apropierea omului. In timpul zborului au fost deseori atac.arte de Stema
hirundo. Atacele (poate numai simulate?) s-au încetat imediat după
lăsarea lipitoarei pe sol (Fig. 21).
105. Apus opus (L.) P:osedăm o s1ngurră observaţie din 01.08.970, 1 ex.
106. Coracias garrulus L. La fel n-avem decît o singură observaţie şi
în cazul dumbrăvencii. La 31.05.971 un cadavru destul de proaspăt a
fost găsit în galer~a unui şobolan ( Rattus norvegicus).
107. Upupa epops L. Apare în perechi sau solitar, în mod regulat în
preYernal. In celelalte luni ocazional vine de pe uscat, pînă în septembrie.
108. Jynx torquilla L. Singuruil reprezentant mignator al piciformelor
dLn ţara noastră, capîntortură apare rar pe insula fără oopaci. Am colectat un singur ex. la 12.08.970.
109. Calandrclla cinerea brachydactyla (Leisl.) In stoluri mari, de 40-50
ex. Se observă mai ales în iarba sărată, în martie, aprilie 1971 şi în septembrie, cî11Jd s-a văzut un ex. solitar.
110. Melanocorypha calandra (L.) In stoluri mici s-a văzut în perioadele
autumnale din 1969 şi 1971, în 1970 a fost văzut numai în februariemartie.
111. Galerida cristala (L.) In perechi sau soliuar, ciocîrlanul a apăruit i 11
septembrie 1969, ootombr·ie 1970 şi ma1J1tie 1971.
112. Alauda arvensis (subsp ?) Im stoluri mici s-a observat în septembrie 1969, în februarie-martie· 1970, aprilie 1971. Preferă zonele cu vege1

taţia xerofită.

113. Hirundo rustica L. SpeciJa. cuibăreşte ffrn rnumăr mare în Jooalita:tea
Sf. Gheorghe, la C:Lotic şi la Farul Vechi. tn condiţiile meteorologice prielnice trece şi pe insulă, unde a fost observată din aprilie (10.04.1971)
pînă în octombrie (12.10.970).
114. Riparia riparia (L.) Cîil:eva ex. la 22.04.970, oa şi în mai-iunie, augustseptembrie 1971.
115. Motacilla alba L. .Aipare pe sahalin în mod regulat, în toate ll11Tlile,
începînd din martie (28.03.1970) pînă în decembrie (11.12.970), în număr
variabil, dar mai mic, decît în per. I.
116. M otocilla flavo (suibsp. ?) Bfectivele speciei par mai mici decît în
per. I. Din 1969 posedăm observaţii din iunie, iulie şi arugust, dim 1970
codobatura galbenă s-a observat în aprilie, mai-iunie şi august-septembrie, totdeauna în nrumăr mic; ln lipsa materialului colectat sau capturat
în plasă, nu ne putem pronunţ.a îh privinţa subspeciilor.
117. Anthus trivialis (L.) s:..a identifircait in septembrie 1970, oolectînd
un ex.
118. Anthus cervinus (Prall~)' A. fost văzut 1 ex. în hiaiină de iarnă, l:a
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12.10.970.
119. Lanius collurio L. !n aspectul serotinal (septembrie 1970-71) s-au
observat cîteva ex., mai ales juvenili, în partea nordică, în tufele de că
tină roşie sau pe fire de stuf.
120. Lanius minor Gmel. De asemenea, tot pe partea nordică, unde î.şi
găseşte poziţii bune pentru a sta la pîndă, s-a observat şi sfrînciocul de
vară, în iulie-august 1970, august-septembrie 1971, predominînd indivizii
imaturi. La sud, unde poziţiile proeminente lipsesc. ca punct de pîndă îi
serveşte punctul trigonometric.
121. Troglodytes troglodytes (L.) ln zona stufului, sau chiar în grăme;,i
de crengi aduse de valuri, a fost observat în februarie, martie şi octombrie 1970, ca şi în martie 1971, totdeauna în număr redus. S-ar putea să,
apară pe insulă şi în celelalte luni, dar avînd o viaţă foarte ascunsă, este
greu de observat.
122. Acrocephalus schoenobaenus (L.) Prezenţa lăcarilor pe Sahalin estecertă în tot timpul anului, în afara aspectului hiemal. Totuşi, identificarL'a
le.:- <>ste foarte dificilă, mai ales în perioada cînd nu cîntă. Colectarea lor
So'l capturarea cu plase, la fel întîmpină greutăţi. Ne vom referi mai jos
numai la idcntificărik• cc•rte, pe care le-am putut face datorită unor im-~rejurimi fa\·orabile. :\ceste considerente se ref eră şi la specii de Ph~·llos
cr)pus ~i Hippolais, care nu au putut să fie determinate pînă la specie,
ia.r prezen~a gL·nului, fără specie, nu l-am semnalat. Lăcarul a fost obser\·at în SL'ptembrie 1970, în stuf.
12:{ . .·lcrncc>phalus palustris (Bechst.) S-a identificat în iulie-august 1070.
124. Acrocephalus scirpaccus (Herm.) Puţine observaţii atestă prezenţa
speciei, în august-septembrie 1971, în stufărişul din sud.
125. Acrocephal11s anm.clinaceus (L.) Specia cea mai caracteristică
dintre toţi lăcarii, lăcarul mare se poate observa din aprilie (22.04.970)
pînă în septembrie (02.09.971) dar probabil şi mai tîrziu, ca şi în alte
părţi ale ţării (46).
126. lf ippolais pallicla claeica (LindL·1m.) Puţine obsenaţii sigure avem
despre specie : septembrie 1970 şi august-sC>ptembrie 1971 din toamnă,
dnd apar în n!llmăr mare pe ciitina roşie din. nard.
127. Syll'ia nisoria (Bechst.) O singură observaţie avem despre silvie
porumbacă, din august 1969, din zona sudică.
128. Phylloscopîis collybita (subsp. ?) In pasajul de toamnă a fost
observată în septembrie 1969, august septembrie 1971, iar primăvara
în aprilie 1971, în număr mare. In această perioadă pitulicea predomină
numeri()' dintre paseriformele din insulă.
129. Phylloscopus trochilus (subsp. ?) Posedăm mai puţine date despre
act:'astă
specie, din noiembrie-decembrie 1969 (apariţie tîrzie !) şi
aprilie 1970.
1 :rn. Regulus ignicapillus (Temm.) Puţine observaţii atestă prezenţa
auşelului. Noi am identificat în octombrie 1969 şi aprilie 1971. cîteva
exemplare în zona dunelor cu cătina roşie.
131. Regulus regulus (L.) Observat la o singură ieşire, au.şeLul-de-iarnă,
a fost identificat în decembrie 1970, în acelaşi biotop, ca şi cealaltă_
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specie.
132. Muscicapa striata (Pall.) Nu })['ea nrumeros, în zorna dunelor cu tufe
şi la sud, mai ales pe punctul trigonometric sau în jurul colibelor temporare a pescarilor, muscarul a fost observat în septembrie, octombrie
1970, mai-iunie şi august-septembr,ie 1971.
l :~3. Ficedula parva (Bechst.) Cel mai frecvent dintre muscari, apare
in pasajul de toamnă, primăvara nu a fost observat. Apare în august
(1971), septembrie, odombrie 1970, septembrie 1971. Preferă locurile
mai deschise, apropierea bărcilor pescăreşti, punctul trigonometric, dar
a fost capturat cu plasă chiar şi în stufăiri.<?. (Fig. 22).
134. Saxicola rubetra L. Avem o si1I1gură observaţie din aprilie 1970.
135. Phoenicurus phoenicurus (stUJbsp. ?) Apare atit în pasajul de toamnă (septembrie 1969 şi 1970) cit şi primăvară (aprilie 1971) în număr
redus. De obicei se menţine în aip:riopierea obiecrtivelor construite de
om : bărci, colibe.
136. Phoenicurus ochrurus gibraltariensis (Gmel.) Cele arătak mai sus,
se referă şi asupra codroşului-de-munte. A fost observat însă mai rar,
în martie şi octombrie 1970.
137. Luscinia niegarhynchos. Ch. L. Brehm Posedăm o singură observaţie ce se referă asupra privighetoarei, din 01.08.970, din zona dunelor
cu tuie.
138. Luscinia svecica svecica (L.) Această privighetoare a fost semnalată pentru prima dată în ţară în zona cercetată, colectînd două ex.
doveditoare (32).
139. Erithacus rubecula (L.) In aspectul prevernal pasajul ei este mai
puţin intensă, s-a semnalat numai din martie 1970 şi aprilie 1971.
Toamna apare în număr mai mare, dar totdeauna solitară, din august
(1970) pînă în decembrie (1969). Se adăposteşte în stuf sau î~ tufele de
cătină roşie, deseori pe lingă colibele pescăreşti.
140. Oenanthe oenanthe (L.) Apare din martie (observaţia cea mai
timpurie din 28.03.970 ; cca 30 de ex.) în număr destul de mare, pînă
la 50 de păsări pe zi, răsfirate de""'a Lungul insulei, solitare sau în perechi. In aspectul vernal numărul scade, ca să se mărească în aspectul
serotinal. Ultimele observaţii provin din 12.10.970, ca datele cele mai
de toamnă.
141. Oenanthe pleschanka (Lepechin). Acest pietrar de UJil colorit deosebit noi am remarcat prima dată la 22.04.970, în nordul extrem a
Sahalinului. A fost un mascul aduH, ca şi celăla:tte ex. observate mai
tîrziu : două păsări la 12.04.971.
142. Turdus viscivorus L. Aparie mai rar, am observat un ex. în octombrie 1970.
143. Turdus pilaris L. !n fobnu1arie 1970 şi martie a aiceliu1a.şi an s-au
identificat 10-15 ex. răzleţite, mai ales pe partea nordică.
144. Turdus philomelos Ch. L. Br:ehm. Am obsewat în număr iresrtrîns
în septembrie, octombrie 1969, maritie, decembrie 1970, aprilie 1971.
.
1.45. T~rdus .~liacus L. S...a colectat un ex. la 28.02.970 {apariţie foarte
timpurie !), fund observat şi în martie, 2-3 ex.

146. Turdus niedula L. Cea mai frecvent din tot genul, mier1a a fost
observată din februarie-aprhlie în timpul pasajului de primăvară si
in octombrie-decembrie toamna, devenind multe ori şi prada răpitoa
relor aripate. In aspectul estival avem o siinglllră semnalare : 16.06.969.
147, Turdus torquatus alpetris (Ch. L. Brehm) In martie 1970 s-a
identificat doi masculi pe insulă, iar în localitatea Sf. Gheorghe s-a
colectat un mascul în haina de iarnă.
148. Panurus biarmicus russicus (Cb. L. Brehm) Prezenţa piţigoiului
de-stuf este strict legată de existenţa papurei şi a stufului în biotopul
respecti\·. Noi am observat numai în stufărişul din nord, avînd date
dispersate : iulie-august, octombrie, noiembrie-decembrie 1969, august 1970, august-sPptt>mbrie 1971. Indentificarea lui se face mai ales
dup<"1 glasul său metalic, caracteristic.
149. Emberiza calandra L. A fost identificată o dată, la 14.08.969.
150. J~mberiza schoeniclus (subsp. ?) Presura de stuf a fost observată.
dacu nu cu ocazia fiecărei ie.5iri - probabil datorită investigaţiilor in~uficiL•nte în zona stufu1ui des din nord în toate anotimpurile, atît
'solitară, cit ~i în stoluri. Nu s-au putut stabili subspeciile de care
aparţin populaţiile, mai ales în perioada pasajelor.
151. Fringilla coelebs L. ~\pare în număr mic, în pasajul de primă\·ar<l
(martie 1970 şi 1971, aprilie 1971) şi de toamnă (octombrie 1970).
15:!. Carduelis chloris (subsp. ?) S-a obse1Tat în martie 1970, 2 ex.
15:t Carcluelis carduelis (subsp.? In aspL'ctul prevernal din 1971, sticletele a fost înregistrat mai des ca un component a hranei răpitorilor,
decît viu. S-au obse.rvat în total 6 ex. şi 10 cadavre, acestea fiind lăsate
pe moviliţe şi copaci aduşi dc• apă, de către şoimi şi ulii. (34).
154. ?11ontifringilla nivalis (L.) Chinghiţa este un oaspete rar a ornitofaunei noastre (16). Cele cîte\·a observaţii asupra lui au fost executate
în regiunile muntoase. Din Dobrogea an.•m o singură descriL•re, care
să-i potrivească (2), însă fără o identificare sigură. Noi am observat
această pasăre interesantă la 28.03.970, pe capătul nordic a Sabalinului. Pasărea se mişca vioi în stufărişul rar, nu manifestînd frică deosebită faţă de om. In zbor i s-a putut deosebi clar dungile albe de pe
aripi. Din păcate, această raritate nu a putut să fie colectată, din motive
obiective.
155. Sturnus rulgaris (subsp. ?) Posedăm o semnalare din 22.04.970, 2
ex. în zbor pe capătul nordic.
156. Sturnus roseus (L.) Prezenţa lăcustarului pe insulă este atestată
printr-o singură observaţie din 30.05.971, cînd la o colibă pescărească
urn sto~ de 4 păsări s-a lăsat pe sol şi pe stî1pii colibei (Fig. 23), în
căutare de hrană. Tot acolo s-a mai zărit şi un alt stol de 8 păsări în
zbor.
157. Pica pica (L.) Apaxe niurnai pe partea nordică, unde există stuf,
care-i serveşte ca adăpost. La sud, unde vegetaţia este mai sărăcăcioasă,
lirp:;eşte. Vine pe Sahalin o~onal, în toate anotimpurile. Nu s-a observat, dacă a pricinu~t pag\lbe.

560

Fig.

I. : Aces t punct geodez ic la începu tul cercet5r il o r n oas t re a
de mar e de o fî şie d e nisip Ia l ă de cca. 80 m şi dun e înalte .

Fig.

fos t dcs p5rlil

3.: Dun e eoliene pe Sahalin ul
MI C

„ ',>••.
1

.. '

Fig. 4. · Mu ş uro a i e rezultate î n urma int e ractiunii vîn lului şi ap ei.

Fig. 6. : Salicornia

h erbacea

iarb ă săra tă·

Fig. 7. : Dispuner ea carac t eris ti că a
pe tel or pe o piel e de Gavia s lell a la.

Fig. 8. : Cuib de Anas pl a lyrhyn chos.

:•. I

Fig. 9.

1-

~··'._.·

.

~

C11dav rul unui Grus grus ,
adus ele valuri.

~.

„.:, ,'_' ••
~

)

~·

· ~'; ,··.··'.'. ·

.-.

„.~ -· ·~4

~ '

„

Fig. 10.: Pu i in ela t d e Cha radr iu s
al exa ndrinus.

Fig. 11 · : Ho mocro mi a şi poz i\i a ca ra c t er i s li că la Chraclr iu s alexan clr inu s.

Fi g . 12.

Tringa lo tanus .

••

..

Fig . 13.: Limi co la fa lc in c llu s.

Fig. 14 .

Ph alarop u s loba lus.

t

„.

Fig. I 5 ·.. Glarcola pr a lin col a.

F ig . 16.:

. ·i ndo colrrnia de
Vege ta ~1~
Stema hnun .

~

.,„..
. ·.

F ig . 17.: C ui.b ga
. rni s it cu sco ici.

Fig. 18.: Pui d e St e rna
hirund o,
u cis l ingă un c uib s t răin, în prcaj mai că ruia a pătruns.

Fig. 19. : Pui de Slcrna hirund o aco p erit de ni s ip în urma un ei furtuni
(i se dis ting numai con tur e le, oc hiul
şi ciocul) ·

Fig. 20.: Sterna hirund o ca pturat în
vederea inelării.

J •.

it

Fig. 21.: Capr imulgu s cu ropacus pc

sol.

Fig. 22. : Ficedula parva în

plasă.

,.

„

;. 4

.

-1

\

. ';'~~
~.

Fig. 23. : Sturnus roseus.

158. Corvus frugilegus L. Apare de obicei în timpul pasajului de primăvară (martie, aprilie), dar s-a semnailat şi în octombrie (1970) în
stoluri mici.
159. Corvus cornone sardonius K:leinschm. şi Corvus corone coronix L. Cu
toate că ciorile au fost observate cu ocazia tuturor ieşirilor nu s-au
putut întotdeauna delimita cele două subspecii, care - mai ales în
timpuil. pasajelor - se găsesc simultan în acelaşi biotop. Cioara gri vă
produce pagube deosebit de mari în cuiburile diferitelor specii de pă
sări de interes vînătoresc sau faunistic (1), distruge majoritatea cuiburilor de raţă mare şi pe Sahalin. Coloniile de chire pot fi prădate numai la margini sau la începutul perioadei cuibăritului, cînd chirele nu
îşi apără teritoriul cu atîta vehemenţă. Numărul ciorilor grive (pasărea
fiind o specie sinantropă) arată o tendinţă de
creştere accentuată,
îngrijorătoare.

Concluzii. Continuînd cercetările referitoare la ornitofauna Insulei
Sahalin, în perioada de 15.06-02.09.971 s-au efectuat un număr de 21
ieşiri, totalizînd 54 de zile de observaţii. In această perioadă au fost
identificate 159 de specii diferite, aparţinînd la 18 ordine (din cele 19
existente în ţară, ceea ce reprezintă 94,730; 0) şi 41 familii (din 56 existente, ceea ce reprezi.nită 73,21 %). Faţă de 271 specii descrise din toată
Delta cu o suprafaţă de 251.000 ha. (55), numărul de specii identificate
reprezintă 58,660/ 0 în perioada a II-a, la care mai adăugăm încă 18
specii observate în per. I., care nu erau prezente în perioada a II-a,
numărul total a speciilor ridicîndu-se la 177, adică 65,330/0. Acest procent - ţinînd cont de suprafaţa redusă a insulei - ne pare destul de
rid1cat şi subliniază importanţa deosebită a teritoriul ui studiiat, în ecologia şi fenologia păsărilor din Deltă.
In per. II. am identificat 40 de specii nedescrise din per. I. Acest
lucru - după părerea noastră - nu se datoreşte îmbogăţirii ornitofaunei, ci perfecţionării tehnicii a observării, a cunoaşterii mai bine a terenrului ..şi a păsărilor şi - fo măsură hotwîtoaire - a numărului mai
mare de ieşiri pe teren : 54 de zile, faţă de 21 de zile în 8 ieşiri. Vom
·enumera mai jos speciile semnalate în per. I., nedesorise în per. II, oa
:şi păsările identificate în per. II., care lipsesc din lista primei perioade
1

.Speciile din per. I., nedescrise în
per. II.
Phalacroaorax pygmaeus
"BotaUTUS stellaris
·Ciconia ciconia
Buteo ibullieo
Falco cO!lurnbarius
Ch~adrius hia.rticula
Lymnocryptes minimrus

Stercorarius parasitkus
Larus marin.rus
Chlidonias ,leuco.ptera
Oolumba oenas
Locustella luscinioides
Saxkola rtOTquata
Parus caeruleus
:Alextrophenax niva:lis
Ooocothraustes ooccothraustes
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Speciile noi,
Gavia stellata
Podiceps ruiicollis
Casarea f erruginea
Aythya ferina
Aythya fuligula
Mergus serrator
Aquila pomarina
Pandion haliaătus
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Po.rzana po:rzana
Crex crex
Gallinula chloropus
Calidris alpina
Himantopus himantopus
Phalaropus lobatus
Stercorarius pomarinus
Larus canus
Larus glaucoides (prima dată în
Columba palumbus

faţă

ţară)

de per. II.
Asio otus
J ynx torquilla
Apus apus
Calandrella cinerea brachydactyla
Galerida cristata
Anthus trivialis
:\crocephal us sciJI1paceus
.Sylvia nisoria
l\luscicapa striata
Ficedula parva
Saxicola rubetra
Luscinia rnegarh~·nchos
Luscinia svecica svecica
(prima dată în ţară)
Oenanthe pleschanka
Turdus viscivorus
Emberiza calandra
Carduelis carduelis
:!'\lontifringill.a nivalis
Sturnus roseus

Speciile, după fenologia lor, le-am clasificat în 5 grupe (ţinînd cont
de situaţia lor raportată pe ţară şi nu pc insulă) : oaspeţi de iarnă :
16 specii (10,06° '0 ) ; oaspeţi de vară: 79 specjj (49,68°/ 0 ) : specii de pasaj : :12-(20, 12°, 0 ) : specii sedentare : 24 - (15,15° 0 ) : eratice : 8(5,030

0 ).

Printre spC'ciile observata sînt şi citeva pe care le putem cons1dera rare.· şi chiar foarte rare. De ex. semnalăm prima dată pe teritoriul României pescăruşul polar - Larus 9laucoidcs. La fel, nouă pentru listele avifaunistice şi privighetoarea nordică - (Luscinia svecica
svecica) - subspecie nouă ţării. S-au adăugat obsen'iaţii fenologice )i
Ptologice la biologia unor specii mai puţin cercL'tate la noi, cum ar fi :
Puffinus puffinus, Hacmatopus ostralegus, Plurialis sqllatarola, P. apricaria. speciile de Caliclris, Stercorarius pomarinus, Montifringilla nivalis, sau care prezintă importanţă cim'getică mai deosebită. Colonia de
Sternidae de asemenea a fost în centrul atenţiei, dat fiind faptul, că maJ"ll•a
majoritate a chirelor din ţară cloceşte aici. Considerăm, că insula trebuie scoasă dt mai grabnic de sub influenţa factorilor antropeici, cum
ar fi păşunatul intensiv la ora actuală în ciuda tuturor intervenţiilor
pe plan local, tăierea stiufului şi deplasarea turiştilor, aceasta din urmă
luînd proporţii îngrijorătoare în ultimii ani. Sîntem convinşi, că marele aflux de turişti neorganizaţi ca şi amenajările de proporţii gigantice planificate la cîţiva km mai la nord de localitatea Sf. Gheorghe,
unde construcţiile iau şi început, vor nimici rezervaţta, dacă nu se ia
următoarele măsuri :
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Insula să fi~ deal.arată rezervaţie cu cel mai sever regim, unde
şi cercetărtx:>ri
auto:nizaţi
de origanul
tutela:r al rezervaţiilor - Academia R.S.R.
- Să se acorde un post de paznic numai pentru Sahalin şi nu
pentru întregul sistem de rezervaţii ,,Periş0ir-Zătoane Sahalin",
această supirafaţă mare fiind imposibil. de suprav;egheat de o singlllăă
pemoană, mai ales dacă aceasta nu dispune de mijloace rapide de loco-

să aiibă

aces rnurna.i ornitologi

moţie.

- Acţiunile antropeice, extrem de periculoase asupra echilibrului biologic să fie diminuate cit se poate de mUJl.t.
Prin luarea acestor măsuri, s-ar putea evita, cel puţin pentru o
anumirtă perioadă, disitirugerea toita:lă a acestui colţ miJ11Un.art: de ţară, acest
loc important de popas şi de cuibărit a călătorilor înaripaţi, care nu
numai că sînt părţile organic componente, importante ale naturii înconjurătoare dar şj frumuseţile şi bogăţii de nepreţuit a ţării, a întregii
omen i:ri.
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Resume
Dans la premiere partie de celte Ctude on traile l'lle Sahalin (Sachalin)
surtout du point de vue avifaunique, en considerant la composition qualitative. La
deuxieme parlie, plus riche en remarques, ajoute et d'aulres aspects: des esti.malions numeriques, observations ethologiques, remarques concernanl l~s relat1ons
qui existent au niveau de la meme espece et entre Ies differentes especes, observalions concernant la piologie des nids.
On a identie 159 especes differentes,
appartenant aux 18 ordres el 41
familles, ce qui represente
94,73 % ,
respeclivement 73,21 % ,
par rapporl aux
19 ordres et 56 familles deja connus chez nous. Au cours de la deuxiemc
periode de recherches, on a presente encore 40 cspeces qui n'ont pas ete
signalees la premiere
fois,
totalisanl
177
especes,
c'est-â-dire 6~,33 %
du
total des especes du Delta du Danube - Le pourcentage est assez eleve par rapport â l'aire reduite et â !'habitat peu varie de l'île. Selon leurs phenologie l'auteur a delimite â l'inlerieur de l'ornilhofaune de l'île Sahalin cing divisions : oiseaux
h6tes d'hiver: 16 especes (10,06% ), oiseaux-hotes d'ete: 79 especes (49,68% ),
oiseaux-passagers; 32 especes (20,12% ), oiseaux sedentaires: 24 especes (15,15% ),
oiseaux errants 8 especes (5,03%) On a accorde une attention particuliere aux
especes qui presentenl une certaine importance cynegetique.
Pour ces especes ainsi pue pour Ies especes declarees monuments nalurels
l'ile Sahalin peut constituer un noyau pour leur reproduction el pour peupler
<l'oiseaux le reste des contrees.
Premierement, on a signale chez nous la presence, des especes Larus glaucoides et Luscinia svecica svecica. On a remarque quelques aspects phenologiques
et ethologiques relatifs â la biologie de certaines especes rares, peu connues,
comme Pufiinus pufiinus, Haematopus ostralegus, P/uvia/is scuatarola, P/uvia/is apricarila ou Ies espcces Ca/idris, Stercorarius pomarinus, Montilringilla nivalis.
On a insiste sur la biologie des nids de la colonie de Sternidae, en indiquant des informations (des donnee) concernant le materiei dont on a construit
Ies nids, le nombre et Ies dimensions des oeufs, la nourriture des petils de ces
siseaux etc.
L'anleur
plaide
pour la protection
de
la
reserve
naturelle,
propose que celte île soit declaree „reserve naturelle".
II suggere reservalion
a reg1me rigoureux et
accessible seulement
aux
ornithologues
autorises
liste Roumaine. II faudrait aussi y installer un garde.
Le pacage. la recolte du roseau et surtout la presence permanente des tourisles sont consideres un danger evident et direct pour la reserve. L'auteur considere
que pour proteger l'avifaune de celte reserve il est necessaire l'intervention immecliale des organes competents.
L'auteur considere que le pacage, l'amputation du roseau et surtout la presence permanente des touristes sont Ies perils Ies plus evidents et Ies plus directs
et il croit qu'on peut sauvgarder la reserve uniquement par l'intervention prompte
des organismes competents.
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DATE PRELIMINARE CU PRIVIRE LA ORNITOFAUNA VERNALA
A REZERVAŢIILOR ORNITOLOGICE, HISTRIA
ŞI MURIGHIOL - DOBROGEA.
DAN S T A N E S C U
PETER Z S I V A N O V I T S

Este lesne de-nţeles, că pentru fiecare ornitolog-străin sau indi-gen - Delta Dunării, adevărat paradis al păsărilor, a constituit un
punct de maximă atracţie tocmai datorită multitudirnii speciilor existente aici, multitudine gener.artă de poziţia sa geografică favorabilă,
plasată fiind în calea a cinci drumuri importanrte de migraţie.
La sud de Delta Dunării însă, în imediata apropiere a braţului
Sfintul Gheorghe, la Murighiol apoi la Histria, se află două rezervaţii
- refugiu, în oare durpă părieTea noastră (cu deosebire în cea de la
Histria) este concentrată o avifaună spectaculoasă, constituind totoda.tă
un nes,eaait izvor de surprize din punct de vedere al apariţiei spediloI'
rare, bună:01a1ră.
Scopul lucrării de faţă, este acela de a consemna avifauna vernală (lunile mai-iunie, cuprinzînd date şi din ultima parte a aspectului prevernal - a doua jumătate a lumii aprilie). aparţinînd la aceste
două reze.T'Vlaţii, bazată pe suma datelor obţinute în anti 1966, 1967, 1968,
1969, 1970 şi 1971. Cu carcter apropiat ne sînt cunoscute articolele lui
M. Bichiceanu pentru Histria (Bichiceanu 1968) şi A. Papadop ol pentru Murighiol (Papadopol 1965).
Autorii lucrării de faţă, nu ridică desigur pI"etenţia de a fi epuizat lista speciilor prezente cum nici aceea de a fi omis existenţa probabilă a altor.a.
De aici şi canaiaterul pI"eliminar al lucrării care se vrea la ur-ma urmei, doar o modestă contribuţie cu caracter informativ. adresată
acelor ornitolJOgi, oare se interesează mai îndeaproape de problema „orn~s"-ului dobrogean.
·
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In recunoaJ?terea păsărilor, am folosit metoda clasică : prin intermediul binoclului, specia fiind determinată ..,la faţa looului'", după caracterele exiterioare.
Acolo unde au existat dubii, dar şi ca o modalitate de estimare
numerică, ne-a fost de mare folos aparatul fotografic cu teleobiectiv.
Dar cel mai muH, în stabilirea şi diferenţierea speciilo!" de subspecii, mai cu seamă la păsările mici, am apelat la plasa de prins păsări
avînd ca :::cop şi inelarea acestora, ca urmare a colaborării noastre cu
C. O. R.
Lista speciilor obse1Tale în rezerrnţiile ele la Histria şi Murighiol in
lunile aprilie) mai şi iunie ale anilor 1966-1971.
( Die Voqelarlen cler Nal zirschutzgebiete Histria wul 1\111righiol - beobachtel in der Friihjahrsmonaten 1966-1971 ).

S P [ C I ,\

El<'nwnt launistic 0 ) Histria Muriqhiol
-------

I. Podicl'ps cri~lulus (L) 17S3
P. qrisl'Îg<'na (Bodd.) 1183
P. nigricollis Ch. L. BrPhm Hl:ll
P. rufirnllis (Pall.) 17G4
Phillilcrocorux rarbo (Sha w <'l '.\Jodder) t 801
P. pygmeus tPilll.) 1773
Pelc>canus onocrolalus L., 1758
P. c rispus Bruch 1832
l\rdPa cinc>rl.'a L., 1758
A purpurc•a L., 1758
Egrella alba (L) 1758
E. gilrzella (L.) t7GG
_.\ rdC'ola fd lloidc>s (Scop.) 17W
Nycticorax nyrticofdx (L) 1758
. Jxobrychus minulus (L) 17GG
Bolilurus sle>laris (L.) 1758
. Cirnnia dconia (L.) 1758
PlPgadis lalcin<'llus (L.) J 7GG
Plalalea leucorodia (L.) 1758
Phol'nicoplc>rus ruber Pall. 1811
Cygnus olor (GmC'l.) 1783
Anser <rn:.er {L.) 1758
Tadornil ladornil ( L.) 175~
T. lerrugim.•i.J IPall.) 1764
Anils strepera L., 1758

~

palc>arcli<
hol;irrlir
pal<'arctic
pillearctic
pale>arctic
Si.lrmalic 7
palearctic
sarmatic
palearctic
i ndo-alrican
cosmopolit
pa le>arrt ic
etiopian
cosmopolit
palearctic
palearctic
palearctic
palearctic
palearctic

•

---

-- -

+
+
+
+

7
pi.!learctic
palearctic
sarmatic:,
paleoxeric
holarctic

•1 ln aprecierea speciilor ca apartinînd unuia sau altuia dintre
iaunistice l}otate, ne-am folosit de indica~iile lui Voous (Voous 1962).
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

elemente!"

SPECIA

A crecca L, 1750
A. querquedula L., 17 58
A. platyrhynchos L, 1758
A acuta L„ 1758
Netta rufina (L.) 1758
Spatula clypeata L., 1758
Aythya ferina (L.) 1758
A nyroca (Guldenst.) 1770
A. fuligula (L) 1758
Mergus merganser L., 1758
Aquila heliaca, Savigny, 1809?
Butea butea L., 1758
Falco subbuteo L, 1758
F. vespertinus L., 1766
F. tinnunculus L., 1758
Circus aeruginosus (L.) 1758
Perdix perdix (L.) 1758

Grus grus (L.) 1758
Galii nula chlornpus (L.) 1758
Fulica atra L., 1758
Haematopus ostralegus L., 1758
Vanellus vanellus L., 1758
Charadrius dubius Gmel. 1789
Charadrius alexandrinus L., 1758
50. Eudromias morinellus (L.) 1758
Pluvialis squatarola OL.) 1758
P. apricaria (Ch. L. Brehm) 1831
Arenaria interpres (L.) 1758
Gallinago gallinago (L.) 1758
G. media (Lath) 1787
Numenius arquata (L) 1758
N. phaeopus (L.) 1758
Limosa limosa (L.) 1758
L. lapponica (L.) 17513
Tringa totanus (1..) 1758
T. nebularia (Gunn) 1767
T. ochropus L., 1758
T. erythropus (Pall.) 1764
T. glareola L., 1758
T. hypoleucos L.., 1758
Calidris minuta (Leisl) 1812
C. alpina (L) 1758

Element
faunistic 0 )

Histria Murighiol

holarctic
palearctic
holarctic
oalearctic
sarmatic
holarctic
palearctic
turchestanomediteranian
palearctic
holarctic
palearctic
holarctic
palearctic
palearctic
palearctic
palearctic
europeanoturchestan
palearrtic
cosmopolit
palearctic ?
cosmopolit
turchestan
palearctic
cosmopolit
arctic
arctic
arctic
arctic
holarctic
palearctic
palearctic
holarctic
palearctic
palearctic
palearctic
siberian
palearctic
siberian
palearctic
holarctic
arctic
arc tir:

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
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SPECIA

C. ferruginea (Pont) 17G3
Philomachus pugnax (L.) 1758
Recurvirostra avosetta L., 1758
Himantopus himantopus L., 1758
Phalaropus lobalus (L.) 1758
Burhinus oedicnemus (L.) 1758
Glareolil pratincola (L.) 17::q
G. nordmilnni Fisch. 1842
Larus canus L., 1758
L. fuscus L., 1758
L. argcnlalus Pall. 1811
L. ridibundus L., 1766
L. minutus Pall. 1776
Chlidoniils hybrida (/Pall.) ;PJ 1
Ch. nigrn (L.) 1758
Ch. leucoptera (Te mm) 1815
Hydroprogne caspia (Pall.) 1770
Stema hirundo L., 1758
S. ulbifrons Pall. 1764
Columba oenas L„ 1758
Slreptopclia turlur (L.) 1758
S. decaocto ( Fr iv.) 1833
Cuculus canorus L., 1758
Asio flammeus (Pall) 1763
Caprimulgus europilcus L„ 1758
Apus apus (L.) 1758
Alcedo allhis (L.) 1758
Merops apiaslcr L., 1758
Coracias garrulus L„ 1758
Upupa epops L., 1758
Calandrella brachydactyla (Leisl.) 1814
Melanocorypha calandra (L.) 1758
100. Galerida cristala (L.) 1758
Alauda arvensis L., 1758
Lululla arborea (L.) 1758
Hirundo rustica L., 1758
Delichon urbi ca (.L.) 1758
Riparia riparia (L.) 1758
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Element faunistic•) Histria Murighiol

arctic
palearctic
turchestanomediteranian?
cosmopolit
arctic
turchestanomedileranian
indo-african
indo-african
palearctic
palearctic
neoarctic
pa1earctic
palearctic
palearctic
holarclic
palearctic
cosmopolit
holarctic
cosmopolit
<>uropeanoturchestan
C'uropeanoturcheslan
indo-african
palearctic
holarclic
pillearctic
palearctic
pillearctir
turchestanomC'diteranian
europeanoturchestan
palearctic
lurchestilnomediteranian
mediteran ian
palearctic
palearctic
european
hol arctic
palearctic
holarctic

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

SPECIA

Element raunistic*) Histria Murighiol

Motacilla alba L., 1758
M. flava feldegg Mich. 1830
M. flava flava L., 1758
Anthus cervinus (Pall.) 1811
A pratensis (L.) 1758
Lanius collurio L., 1758
L. minor Gmel. 1788

Acrocephalus schoenobenus (L.) 1758
A. palustris (Bechst.) 1798
A. arundinaceus (L.) 1758

Hippolais icterina (Vieill.) 1817
H. pallida (Linderm) 1843
Sylvia atricapilla (L.) 1758
S. borin (Bodd.) 1783
120. S. curruca (L.) 1758
Phylloscopus collybita (Vieill.) 1817
Saxicola rubetra L., 1758
Phoenicurus phoenicurus (L.) 1758
Luscinia megarhynchos Ch. L. Brehm 1831
Oenanthe oenanthe (L.) 1758
O. pleschanka (Lepechin) 1770
Panurus biarmicus russicus (Ch. L. Brehm) 1831
Emberiza calandra L., 1758

E. citrinella L., 1758
130. E. schoeniclus L., 1758
Carduelis carduelis L., 1758
Passer domesticus L., 1758
P. montanus L., 1758
P. hispaniolensis (Temm.) 1820
135. Sturnus roseus (\L). 1758
S. vulgaris L., 1758
Oriolus oriolus (L.) 1758
Pica pica (L.) 1758
Corvus monedula (Fisch.) 1811
140. C. frugilegus L., 1758
141. C. cornix L, 1758

palearctic
palearctic
palearctic
arctic
european
palearctic
euro peanoturchestan
0uropeanoturchestan
european
europcanoturchestan
medileranian
mediteran ian
european
european
0uropeanoturchestan
palearctic
european
european
european
palearctic
turchestan
palearctic
european oturchestan
palearctic
palearctic
european oturchestan
palearctic
palearctic
turchestan
turchestan
Puro peanoturchestan
palearctic
palearctic
palearctic
oalearctic
palearctic

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

..j...

+
573

In rîndurile de mai jos, dăm curs cîtorv;a nataţii suplimentare ou referire la anumite specii observate, specii mai mult sau mai puţin
obişnuite c.a prezenţă, în tabloul avifaunistic de ansamblu al acestor
două rezervaţii-refugiu :
PLAT ALEA LEUCORODIA L., 1758.
Specie cu apariţie sporadică, atît la Histria cit şi la ~iurighiol.
atît în formaţie de zbor, cit şi în grup căutîndu-şi hrana în
smîrcuri sau ape puţin adînci. Cel mai mare număr de lopătari }..,am
notat pentru Histria pe data de 27.05.1970 (7 exemplare), iar ~Iuri
ghiol-sărături 28.05.1971 (8 exemplare).
F. Ro u x susţine să fi observat la ~lurigliiol mai multe zeci de>
exemplare, probabil însă in apele puţin adinci ale ghiolului cu acelaşi nume. (Rnux, 1967).
Observată

PHOENICOPTERl'S Rl'BER PALL. 1811.
Pe data de 6.06.19i0., descoperim - împreună cu C. Stă n L' s cu
la SV de c-et.atea Histria, flamingul. (Stiinesc11, 1970).
Pasărea am observat-o de departe, prl'r'cupată fiind de procurarea hranei, după modul caractl'ristic : pl'ndularea capului prin
apă,
„însoţit de o înaintare n•lativ lentă"". ( Bauer şi Glutz r. Blotzheirn,
1966).
Se pare că acela5i l'Xemplar a fost obsPrvat în ultimele luni ale
anului 1970 de către ornitologul :\ 11 a n J o h n so n (Franţa) în Bulgaria ş.i anume la Burgas, motivîndu-se prezenţa flamingului acolo prin
existenţa unor soluri sărăturatl' analoage celor dl' la Histria (comimicarc n>rbalii, Ciituneanu).
Individul obsen·at de noi l-am identificat ca fiind adult, cu pL·najul alb şi roşu-trandafiriu pe flancurile corpului, fără a distinge an•a
haină alb-murdară, cu aripi brune, caracteristică juvenilului.
Dar prezenţa flamingului ( BiiccsC11 .~i colab. 1967) Ia Histria estl>
stabilită de către E. Na dr a încă din toamna anului 1969 şi anume,
tot ca pasăre solitară. Din acest moti\·, tindem să credem că toate celP
trei observaţii nu fac altceva decît să se refere la acel&?i individ, redescoperit succesiv. ( Nadra cnmunicii datele obserraţiei sale, la cca
ele-a IV-a sesiune a Muzeelor/1971).
In literatura românească de specialitate prezenţa flamingului est<.•
consemn1a.1tă încă de către D. Li n i ţ a (Liniţa, 1944 1955) şi M. Tă l peanu (Tălpeanu, 1964).
-

TADORNA FERRUGINEA (PALL.) 1764.
Observat pereche sau în număr mai mare la Histria. Tot pe data
de 6.06.1970, descoperim un stol compus din 16 indivizi. masculi şi fe574

mele, de altfel cel mai ma.Te număr de că1ifari roşii înregiSU-at pen.:
tru perioada 1966-71.
Specia se alărtrurase miilor (!) de Larus minutus L. juvenili şi
adulţi, oare în această zi şi apoi în următoarele, au rămas în căutare·
de hrană la NV de cetate.
ANAS STREPERA L., 1758.
In lirtieratura de specialitate strămă, g,asim f ăJOUJtă afiirmaţi1a, că
raţa pes,triţă ( Băcescu şi colab. 1967 ), ar OC'llpa, cel pu ţiin pentru împrejur.ilmHie mai lairgi ale Oonstanţiei, al doliea loc d.p.d. v. 1al dominaţiei numerice (Tuscherer şi Fărster, 1965). Similară este şi părerea
lui F. Ro u x, cu privire la Delta Dunării, atunci cînd se referă la
A. strepera ( Roux, 1967 ). Idem V as i 1 i u (Vasiliu, 1968 ).
At'it la Histr]a cit şi la MurigMol, nru am puturt stabili de-a lun-gul perioadei de observaţie. un număr crescut de indivizi. In medie;
un.a pînă la două perechi de rezervaţie.
ANAS ACUTA L., 1758.
Specie

observată

singmă dată

o

la Histria (29.05.1970).

AYTHYA FULIGULA (L.) 1758.

zona

Pe 28 şi 29.06.1971,
sărăturilor Murighiol

sînt observate

două

exemplare (pereche?) î11

(W. Klemm, comunicare 'l.'erbală).

Prin anaiLogie cu M. T ă 1 p e a n u, care observă raţa moţată pe
lacul Agigea (16.06.1968), consemnăm încă o observaţie oare pare să
,,001I1rfiTmie vechile date asuipm cuibăritului ei priobabil lin Dobrogea" (Tăl
peanu, 1968 ). Acestora li se alăture şi perechea observată de Tuscherer
şi Fărster în capăibu·l no['dic al 11aculiui 'Da.şa.ul (5.06.1961) (Tuscherer şi
Fărester, 1965).
HAEMATOPUS OSTRALEGUS L., 1758.
Histriia, 4. 06.1970-1 e:>Gemplar, izoLat.
EUDROMIAS MORINELLUS (L.) 1758.
Aitît in mai 1969 aî t şi mai 1970 am observait prll!!1dăinaşul de mU1nte
( Băcescu şi colab. 1967) lia Histria şi anume 1a S de cetaite, pe fişiile
de nisip din aproie~ea lacului Sinve.
1
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PLUVIALIS SQUATAROLA (L.) 1758 şi P. APRICARIA (CH. L. BREHM)
1831.
Idem E. morinellus, dar în număr mai restrîns (doi, apoi trei in<livizi, observaţi izolaţi - pentru ploierul argintiu ( Băcescu şi colab.
1967.) un singur exempliaT pentru ploier (1970, Histria).
ARENARIA INTERPRES (L.) 1758.

Observat în stol, atît la Murighiol cit
:'.\Iurighiol; 28.05.1970 - Histria; 18.05.1971 -

.şi

Histiia : 21.05.1968 :!'viurighiol.

NL\IENil,"S PH:\EOPCS (L.) 1758.

In 1967, prezenţa lui N. phaeopus este semnalată pentru Histria
F. Roux ( Roux, 1967 ), care identifică 15 exemplare într-rn1
stol compus din mai multe specii de limicole, înscriindu-se astfel cunoştinţei noastre, cu cel mai crescut număr de indi\izi observaţi.
c.a dată recentă a observării culiculului mic (BU.cescu şi colab., 1967)
la Histria, care însă depfu;e.şte cu mult graniţele perioadei studiate ele noi,
dar şi a sitarului-de-mal-nordic (Limosa lapponica L., 17.58) ne-a fost
încredinţată aceea, făcută de către Dr. T i bor \\"oi s z (Cehoslovacia,
Bardejov) .şi anume în ziua de 22.08.1971 (5 l'XPmplare) respectiv unul)
(comunicare n·rb3]{1).

do

către

C:\LIDRIS FSRRl"GINEA (Pont.) 1763.

Ca .şi C. alpincz, C. ferruginca apare în stoluri mari la Histria, mai miC'i
sau aproape de loc la :\lurighiol. Specia este amintită pentru Murighiol
în 1967 de către Ha e ns e 1 .şi Tă 1 peanu (op. cit. Cătuneanu, 1967).
Demnă de semnalat ni se pare înregistrarea prezenţei unui caz de
albinism, la un individ din al cărui penaj s-au păstrat întunecate doar
extremităţile aripilor.
RECTRVIROSTR.\ A \'OSETTA L., 1758.

Histria este populată în număr evident mai mare de ciocîntorşi
(Bă ce seu şi colab. 1967 ), decît rezervaţia de la M urighiol.
După tendinţa acestei specii, constatată în ultimii ani, de a-şi aşeza
~uibarele în dreptul localităţii Beibugeac, găsirea unui cuib pe o mică
insulă în extremitatea sudică a sărăturilor l\f uri.ghiol, reactualizează
datele fllI1Ilbate de Pap ad or pol în 1965. (Papadopol, 1965).
Numărul perechilor clocitoare ar spori poate mai mult,
asigurată securitatea cuibăritului lor.
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dacă

ar fi

Fig. I. Pelicani. A uffl ie ge n de Pelika ne .

Fiq. 2. Că lif a ri la Hi s tri a. Bra ndc nt e n be i Hi s tr ia.

Fig . 3. Ciocîntors , pe cuib. BrU tender Săb el schnăbler.

„

f'i\l. 4. Că t ă liq ă. St e l zc nl ă uf c>r be i Muri ~hi o l ,

Fig . 5.

Prund ă ra ş

Fi$f . 6.

l a His tri a. Secrt ge npfeifer bei Histria .

Fîsă roşiatică

.Rotk ehlpi e p er.

Fig . 7. Fu gaci

roşca t- formă

albino li ca.

Si chels lrandl ăufer - alb in o t i sc h e

Fig. 8. Flamingul de la Histria. Der Flamingo bei Histria.

Fonn .

I

Fig. 9. Fu g aci. Zwergstrandlliufer.

l~ iq.

l O. Fuqaci cl0 1 ă rm . A lp e n s trandl ă ul er.

Fig. 11.

Le bă d ă .

H ockers chw a n .

F ig . 12. G îş t e , la Murighi o l. Gă n se be i Muri ghi o l.
Po lo : 1, 2, ], 4 ş i 11 -

Pe te r Zs iva nov its . Fo to : 51 61 7, 8, 9, JO ş i 12 -

Da n St ă n esc u,

Din păcate, există încă (cu toate legile emise) tendinţa localnicilor
de a strîin!ge şi consruma ouăle, faictor negativ îin dezvoltarea sipeciei. Astfel chiar dacă ex,emplul nu se reforă direct la rezerv.aţi.a Mrurighiol ci
la o zonă adiacentă - sărătmile de la Beibugeaic - găsirea unei colonii
compusă din 11 cuiburi de R. avosetta, din care ouăle aru fost scoase lî:n
Wtalitatea lor, în parte fii111d sparte şi arunioate chiar 1a faţa locului (ouă
deja incubate), ni se pare edificatoare (18.05.1971).
Reînfiinţarea pazei C.M.N„ existentă de ialtfel aici pînă acum dţiva
ani, este o necesitate imperioasă, care nu impune comentarii.

HIMANTOPUS HUvIANTOPUS L„ 1758.
şi

Cătăliga ( Băcescu şi colab„ 1967) am observat-o atît la Histria oît
seamă IvLurighiol, arci oa specie sigur ouibăritoare.
Exisrtă desigur fluctuaţii de la an la an în ceea ce priveşte numărul

mai ou

perechilor care nildifică, cît şi a looului iales pentru depunerea pontei. ln
1966 (Papadopol, 1966) apoi 1968 (Tălpeanu, 1968; Stănescu, 1968), că
tăliiga, a cuilbărirt la Beilbugeac bunăoară, fiind reprezenrtaită pent:riu :Murighio1 în 1966 doar ou un singur oUJib. ( Papadopol 1968 ).
Cuibăritul speciei la Muri.ghiol pentru lunile V, VI 1971 a fost exclus, înregistrînd doar prezenţa a 6 exemplare care efeotuau zboruri zilnice, pe scurtă distanţă, oou chiar pînă la Beibugeaic.
Motivul neînjghebării cuibului în acest an, poate fi acela amintit
deja cLe Pap ad op o :i : instaibiHtatea nivelului apei care prin creştere duce la dispariţi1a formaţiilor vegetale consolidate - cel mai des folosit suport pentru cuibar (Papadopol, 1965, 1968), pe de altă parte, păşunaitul
ovinelor şi bovinelor, semnalat ca factor negativ încă de F. Ro u x
(Roux, 1967) şi Steinbacher, (Steinbacher 1970) în peI1petuarea spe.ciei. SitUJaţia este cu atît mai gravă, cu cit H. hirnantopus L., este declarait
monument al nart.urii.
Pentru Histria, cătăliga este o apariţie mult mai rarr-ă, observată de
noi în plină perioadă de cuibă,riit: iunie 1970 (Stănescu, 1970) şi mai 1971.

PHALAROPUS LOBATUS (L.) 1758
„SpecLa arctică relativ rarău (Papadopol, 1966) notatiţa este consemde către Pap ad op o 1 ca specie de pasaj, obsexivată la noi în ţară
în timpul migraţiilor de toamnă - august/aot.ombrie. (Papadopol, 1966).
ln legătlliră cu Ph. lobatus L„ deţinem o singură dată a identificării
sale, la Histria : 15.05.1971 (3 exemplare).
nată

LARUS FUSCUS L., 1758.
Un exemplar la Histria în zbor,
21.05.1970.

de-a ilungul lacului Sinoe -
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HYDROPROGNE CASPIA (Pall.) 1770.
Observată

doar la Histria; un exemplar: 6.06.1970; 5 exemplare:

16.05.1971.

APl·s ..\PUS (L.) 1758.
In 1966 (Histria), pe data de 20.05„ sînt identificaţi în zbor, cca.
50-60 indivizi.
OEKA!';TIIE PLESCHANKA (LEPECHIN) 1770.
Prezenţa

rerea

pietrarului negru la Histria

(Stănescu

1970), L'ste după p:1-

noastră accidentală.

Inscrierea sa pe lista speciilor existente aici, se datoreşte unui exL-mplar ma<;cul observat în partea de N a ruinelor cetăţii, pe data ck
1.06.1970.

Concluzii:
- ln rezervatille de la Histria şi 1\lurighiol, s-a înregistrat u 1
număr tot.al de 14Î specii, care reprezintă mai mult de 1;:3 din L\\'ifauna tării noastre (Histria: 115 sp. ; 1\lurighiol : 108 sp.).
~ Totalul specillor aparţine la 15 elemente faunistice : palearctic (64 specii, 45,6 %), paleoxeric (1 specie, 0,7 %), holarctic (15 specii, 10,60; 0 ), european (8 specii, 5,60; 0), turchestano-mediteranean (6 spe~u. 4,20/o), europeano-turchestan (11 specii, 8,1 %), siberian (2 specii,
1,4o/0), mediteranean (3 specii, 2,10; 0), arctic (9 specii 6,3 %), indo-african (4 specii, 2,8 %), neoarr-ctic (1 specie, 0,7°/0), cosmopolit (8 specii,
5,6 %), sarmaic (4 specii, 2,80; 0), etiopian (1 specie, 0,70;0 ) şi turchest..:in
(4 specU, 2,8 %).
- Atît la Histria cit şi la Murighiol, se impune oa în cazul rezervaţiilor refugiu, să se stabilească o an·1mită conduită în respectarea teritoriului ca ataire.
Autorii se gîndesc aici, la eternul păşunat, factor negativ în perpetuarea speciilor nidifuge. Nu mai puţin distrugătoare, este şi activitatea gospodăriilor agricole, oare îşi extind arăturile şi în zonele tampon
ale rezervaţiei (Murighiol, 1971 ! !), limitînd sau făcînd imposibil cuibă
ri tul an urni tor specii.
1
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O

bună înţelegere

din partea organelor agricole

~i

zootehnice locale,

ar duce la imbinlarea judicioasă a dezideratelor economice cu cele ale

ocrotirii naturii, păstrîndu-se astfel
racter unic în Europa.

şi generaţiilor

viitoare valori cu ca-
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VORLĂUFIGE MITTEILUNG VBER DIE VERNALE AVIFAUNA DER
VOGELSCHUTZGEBIETE HISTRIA UND MURIGHIOL - DOBROGEA

Z u s a m m e n i a s s u n g.

Im Siidosten Europas, im Donaudelta, i.iberschneiden sich filnf grosse Wanderwege der Zugvogel. Zu allen Jahreszeiten werden die Schilfdickichte von zahlreichen
Arten bevolkert und bilden ein Mekka fiir in-und auslăndische Ornithologen.
.
Im Si.iden aber, unterhalb des Sf. Gheorghe-Armes, liegt Murighiol, und dann
- Histria, zwei Schutzgebiete mit einer geradezu aufsehenerregenden Vogelwelt ·~
Piner stiindigen Quelle ornithologischer Oberraschungen.
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Vorliegende Arbeit erfassl die Avifauna der Sommermonale aus beiden Schutzgeliietcn. (Die Monale Mai und Juni, und von der prevernalen Pcriode, die lelzten beidc:n Wochen des Aprils, der Jahre 19G6--1971 ).
Als ănliche Arbciten sind uns die Schriflen \"On M. Bi c hi cc anu fiir Histria
r IJichiccanu 1968) und A. Pap ad op o 1 fiir Murighiol (Papadopol 1965) bekannt.
Unsere Arbcit erscheint als \·orlăufige Mittcilung. Sic Ycrsucht elen Orniholo'}en, dic sich fiir die Dobrogea interessieren, Hinweise zu qcbcn ; wir crhebcn keinen
tuispruch auf Vollstăndigkeit und schliesscn nichl aus, du~s noch undere, hier nicht
·jennanle Arten, vorkommen.
Die Vogcl wurden nach der klassischen Methode bestimmt, das heisst nach ihrcn
a•1sseren Merkmalcn, mit Hilfe des Fernglases. Im Zweifelc;falle und auch um zahlcnrnăssige Schătzungen zu erzielen, wurden Teleobjekti\·c ,·erwendet. Einigc Arten
und Unterarten, ,·or allen Dingen von Klcinvogeln, wurclen im Laufe unseH·r Berinqungsaktionen mit Japannetzen gefangen und bestimmt.
Die Zugehcirigkeit zu den faunistischen Elemenlcn entnahmen wir dcr ,\rbcit
\'0n V o ou s. (V oous 1962).
Zusătzliclw Aufzeichnungen fiir cinige bemerkenswcrte :\rlen:
PLA TALEA LEUCORODIA L., 1758.
Diese Art trill sowohl in Histria als auch in Murighiol nur geleqcnlich auf.
E> wurden Formationsfliige beobachtet und Gruppen wăhrcnd dcr Nahrungsaufnahme
im scichten Wasser. Die grosste Anzahl der Loffler wird fiir Histria mit 7 Sttick
(27.05.1971) und fiir die Salzseen Yon Murighiol mit 8 Stiick angcgebcn (28.05.1971 ).
F. Ro u x ncnnt einigc -zig fxemplare fiir Murighiol. die Beobachtung wurdc abcr
\\"ahrscheinlich am flachcn Ghiol (Sce) gleichen Namens gcmacht. (Roux, 1967).
PilQ['.\JJCOPTERl S Rl'I3ER PALL. !BI I.
Am 6.0G.1970 entdecktc>n wir mit C. Stiinesrn - im Sudwesten dcr Burgruinc
Histria - einen Flamingo.
\Vir beobachtl'tcn den Vogcl wăhrc>ncl dcr Nahrungsaufnahme, das charakterisli>chc Pcndcln des Kopfes im Vvasser, mit cincm relativ langsammen Vorwărtsschrei
kn Ycrbunden.
Es scheint, dase; A. Johnson (Frankreich) gcgen Endc des Jahrcs 1971 das~»ibe Exemplar bei Burgas in Bulgarien beobachtcte, was sich durch die dort vorl:•)mmenden Sal;oboden, die denen von Histria gleichen, erklăren liesse. (Nach einer
rnundlichen Mitici/ung von I.

Cătuneanu).

Wir erkanntcn in dem von uns beobachtetcn Individiuum cincn Altvogcl, mit
\Vl'issem GefiedPT un<I roscnrolen FlankC>n.
Das Vorkommcn des Flilmingos in Histria wird schon von [. Na d r a im Herbst
t 969 festgesl01lt, cler auch c>in einzelnes Tier sieht. Aus diesem Grund nehmen wir
in, dass es sch bei allen drei Mcldungen um das gleiche StUck handelt, das nacheinanf1~r beobachtel wurde .(Nadra gibt seine Beobachtung wiihrend der IV. Tagung dcr
r.tusccn /1971/ bel\annt.).

Diese Art wird in der rumănischen Fachliteratur schon von D. Lin t ia (Linli:i, 1944, 1955) und M. Tă Ip ea nu (Tălpcanu, 1964) gemeldct.
TADORNA FERRUGINEA (PALL.) 1764.
Paare und grossere Flilge wurden bei Histria beobachtet. Am 6.06.1971 sehen
wir die grosste, von uns zwischen 1966 und 1971 festgestellte Ansammlung von Rostqansen : eine Gruppe von 16 Individuen beiderlei Geschlechts. Die Rostganse mischten
.;ich unter die im NW der Burg zu tausenden (!) versammelten jungen und alten
larus minutus L. die hier Nahrung suchten.
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A YrHY A FULIGULA (L.), 1158.
Am 28. und 29.06.1971 werden zwei Exemplare (Pa1ir 1) bei den Salzseen von Murighiol beobachlet. {W. Klemm, miindliche Milleilung).
Wie auch M. Tă l peanu, der die Reiherente auf dem Agigea-See feststell t.
(16.06.1968), sehen wir' darin eine Beobachtung,
die „fri.ihere Angaben i.ibC'f ihr
wahrscheinliches Brutvorkommen in der Dobrogea bestărkt". (Tălpeanu, 1968). Himc1
kommt noch das von Tu s c h e re r und F ă r s t e r am Nordende des Taşaul-Sc,"-.
beobachtete Paar. (Tusc/Jerer und Fărster, 1965).
PLUVIALIS SQUATAROLA (L.), 1758 UND P. APRICARIA (CH. L. BREHM), 1831.
Im Mai der Jahre 1969 und 1970 bei Histria, auf den Sanden des Sinoe-Sec~.
im S der Brugruine beobachtet : den Kiebitzregenpfeifer in zwei, bzw. drei vereinzelten Exemplaren, den Goldregenpfeifer als einzelns Exemplar (1970, Histria).
NUMENIUS PHAEOPUS (L.), 1758.
F. Ro u x (Roux 1967) slellt diese Art fiir Histria fest. Er beobachtet in einer gemischten Schar Limikolen, 15 Exemplare, die grăsste uns bekannte Individuenzahl
Als rezente Beobachtung dieser Art gilt die mi.indliche Mitteilung Dr. T i bor
W ei s z' (Tschechoslowakei, Bardejov); der am 22.08.1971 fi.inf Exemplare des Regenbrachvogels, abcr auch eine Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica L., 1758) ausmachen
konnte. Die Beobachtung wurde allerdings ausserhalb des von uns studierten Friihjahrsaspektes gemacht.
RECURVIROSTRA AVOSETTA L., 1758.
Histria ist zweifellos von einer grăsseren Zahl Săbelschnăbler bevălk ert al~
Muri ghiol.
Wir konnten ein Nest auf einer kleinen Insel im si.idlichen Teii cler SalzsNn
von Murighiol entdecken. Dieser Fund bestărkt die von Pa p a d o p o I im Jahrv
l 9G5 gelieferten Daten. (Papadopol, 1965).
Trotz aller Gesetze werden die Gelege immer noch von den Einheimischen zu
Nahrungszwecken gesnmmelt, vor aliem bei dem in der Năhe Murighiols gelegenen Salzsee von Beibugeac. Wir fanden da eine aus 11 Nestcrn gebildete Săbler-Kolonie, dil'
vollkommen zerstărt war ; die angebrii.teten, nicht mehr geniessbaren Eier, lagen
zerbrochen umher. ( 18.05.1971 ). Es ist fraglos, dass die Bruten dieser seltenen Art
nicht geschi.itzt sind, solange die Naturschutzkommission ihre Wildwarte nicht wieder
einsetzt.
HIMANTOPUS HIMANTOPUS L„ 1758.
Den Stelzenlăufer konnten wir in Histria und Murighiol antreffen, hier auch al'
Brulvogel. Nati.irlich kommt es in den einzelnen Jahren zu Schwankungen, sowohl
was die ~,nzahl der Nester anbelangt, als auch die gewăhlten Brutstellen. Wăhrend
in den Jahren 1966 (Papadopol, 1966) und 1968 (Tă/peanu, 1968; Stănescu, 1968) zum
Beispiel mehrere Brutvorkommen fi.ir Beibugeac gemeldet wurden, nistete in Murighiol nur ein einziges Paiu. (Papadopol, 1968).
ln Mai und Juni 1971 war eine Brut ausgeschlossen, obwohl wir drei Paare bei
Murighiol fleigen sahen. Pap ad op ol l:at einen der Griinde dafiir angegeben. Wegen
Hochwasser kann sich die Pflanzendecke, die als Un tergrund der NistsUltten dient,
nicht festigen. (Papadopol, 1965, 1968). Dazu kommt noch das Beweiden durch Hornvieh und Schafe, das schon von F. Ro u x (Roux, 1967) und St ei n b a c he r (Stein-
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bacher. 1970) gemeldet wurde und sich auf die Fortplanzung der Art als ungiinstig
erweist. Das ist umso ărger, als der Stelzenlăufer Naturdenkmal ist.
In Histria ist diese Atr viei seltener. Wir beobachteten sie im Juni 1970 (Stănescu
1970) und im Mai 1971.

PHA.LAROPUS LOBATUS (L.), 1758.
l\ls „relativ seltene arktische Art" wird das Odinshiihnchen von Pap ad op o I
( Papaclopol, 1966) als Durchziigler im Herbst filr unser Land nachgewiesen. \Vir kon-

oen eine einzige Beobachtung (Histria, 15.05.1971, drei Exemplare) angeben.
OENANTIIE PLESCHANKA (LEPECHIN), 1770.
Das Vorkommen des Nonnensteinschmătzers în Histria (Stănescu, 1970) kann
als zufăllig angesehen werden. Diese Art wurde nach einem Mănnchen, das am 1.06.
1970 im Norden der Burgruine Histria beobachtet wurde, in unsere Liste aufgenommen.
Zusammenfassend konnen wir sagen, dass in dcn Schutzgebieten Histria und
\furighiol 141 Arten festgestclll wurden, also 1/3 cler rumănischen Avifauna. (Histria
115 Arten; Murighiol 1(18 .-\rlcn). Oiesc Artcn gchoren 15
Faunenelementen an:
palearktisch (64 Arlcn, 45,6S~ ), paleoxcrisch (1 Art, 0,7°~ ), holarktisch (15 Arten,
10,6% ), europăisch (8 Arten, 5,6°~). turkestanisch·mediteran (6 Arten, 4,2% ), europăisch-turkestanisch ( 11 Arlen, 8, I 0 ,,) sibi risch (2 Arten, 1,4 °~). mediteran ( 3 Arten,
2,1 %), arktisch (9 Artcn, G,3 " 0 ). indo-afrikilnisch (4 Arten, 2,8 %), neoarktisch (I Art,
0,7 %), cosmopolit isch (8 Arten, 5,6 °~). sarmatisch (4 Arten, 2,8 %), etiopisch ( 1 Art,
0,7%) und turkestanisch ('1 Arlcn, 2,8~~ ).
Die Puffenonen der Schulzgebiete Histria und Murighiol diirflen weder beweidet noch bearbeitet werden, da sich bcides auf die Fortpfianzung der Nestflilchter
negativ auswirkt. Ein verstăndnisvolles Zusammenarbeiten der zustandigen landwirtschaftlichen Slellen mit denen des Naturschutzes. konnten auch filr kommcnde
Generationen diese fi.ir Europa einzigartige Vogelwelt erhalten.

DATE PRELIMINARE ASUPRA ORNITOFAUNEI LACULUI ZAGHEN
MARINOV MIHAI
Deşi
condiţiile

de

Zaghenul este aşezat în imediata vecinătate a oraşului Tulcea,
existente aici sînt deosebit de prielnice numeroaselor specii

păsări.

Adîncimea

mică, abundenţa vegetaţiei

subacvatice, precum

şi liniş

tea locului, fac ca primăvara şi viara să se întîlnească în zona lacului

sute de lebede şi egrrete, mii de raţe şi lişiţe în afara numărului mare de
pescăruşi şi paserifomne.
Pentru unele specii acest biotop prezintă importanţă numai din
punct de vedere trofic, altele, însă, îşi desfăşoară aici întreg ciclul vital.
Tinînd seama de lucrările ce Vior fi executate în vederea construirii
compl~xului muzeal, prezenta lucrare are ca scop studiul evoluţiei ornitofaunei in sbinsă legătură cu schimbarea condiţiilor de mediu. Construirea digurilm, ridicarea nivelului apei, îmbogăţirea asociaţiilor vegetale
cu noi specii de pliante, vor determina modificarea dinamicii actuale a
speciilor în sensuil îmbogăţirii ei cal:iltative şi cantitative.
Culegerea datelor, în vederea întoomirii lucrării, s-.a făcut prin observaţii directe, efectuîndu-se în perioada 01.01.1971-15.10.1971 ieşiri
săptămînale.

O
glasului

importanţă deosebită s-a aoordait studiului cuiburilor,
păsări.lor, măsurătorilor şi ev;oluărilor cantitative.

urmelor,

Descrierea locului : l..aJCul Zaghen este aşeZiat pe latitudinea nordică
de 45°11' şi 'longiitudinea estică de 28°49', înălţimea lacului faţă de nivelul mării fiinid de 4,3 m.
La1ru.ra sudiică este domiJnatJă de dealul Bidi:dia cu pădurea de salcîmi. La aipius, colinele o!l."aŞlllJlrui 'Dulooa, iar la rrăsăirit llJ.ll1 piJnten ail. dealu1rui Bidildia închid laoul într-un semi>cerc dndt se pOiate deduce ou ruşu
rinţă, că odillioairă aici, era un goilrf.
După mărturiile pescarilor, cu trei decenii în urmă, adîndmea apei era
de 1,5-2 m, pentru ca azi, să fie numai de 40-60 om.
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Cauza principală a col.matării lacului a fost întreruperea legăturii
cu Dunărea prin constrllirea digului ; apoi materialul adus de torenţii de
pe dealul Bididia şi de cele 12 izvoare din imediata apropiere, a completat procesul amintit.
Temperatura izvoarelor, de 15,5°C, se menţine constantă aproape
tot timpul anului, exercitînd o acţiune tampon asupra temperaturii acestei
porţiuni a biotopului, cu repercursiuni favorabile asupra prezenţei unor
specii de păsări.
Iarna, în preajma izvoarelor vegetaţia proaspătă constituie o nişă
ecologică importantă pentru unele specii. Temperatura m::'die a anului
1970 a fost de l 1,5'C, iar temperaturile medii lunare ale anului în curs
au fost următoarele :
li

Luna
Temp.

:.!,î 0

c

J,t>oc

111
~1.5"(:

IV

V

VI

VII

VII

15,1°C

t.",:.!"C

~11.1°c

23,9°C

21,s 0 c

S.X.1971
10"(

Vegetaţia este tipic hidrofilă cu predominarea speciei Phragmites
communis, recoltată în timpul iernii. Typha angustifolia şi Typha latifolia formează pilcuri răzleţe pe marginea luciului apei oferind condiţii
prielnice speciilor care cuibăresc devreme. Din a doua jumătate a lw1ii
aprilie, în zona luciului apei se dezvoltă o puternică vegetaţie submersă,
formată în principal din Zanichellia palustris şi l\l~Tiophyllum spicatum. I1wadarea luciului de aceste plante determină micşorarea număru
lui păsărilor. Vara dilduroasă şi secetoasă a acestui an a favorizat procesul de evaporare a apei, incit spre sfirşitul lui august şi început de
septembrie lacul era uscat pe jumătate'. Ploile căzute în septembrie au
ridicat nivelul apei la cotele obişnuite.
Variaţiile de amplitudine mare a regimului hidrografic acţionează
ca un factor determinant asupra biotopului cercetat. Astfel, după umplerea lacului cu apă de precipitaţii au dispărut speciile limicole, nurnL'roase în perioada premergătoare. Pe lingă aceasta nici speciile obişnuite
nu au ren'nit, decît d1.1pă n•facerea vegetaţiei acvatice.

Obsercaţii

ln perioada l.I.1971-15.X.1971 in zona lacului Zaghen au fost
observate 89 specii aparţinînd la 11 ordine şi 31 familii (vezi Tabelele
1, 2, 3, 4). In prezenta lucrare am acordat prioritate speciilor cuibări
toare considerînd că interdependenţa lor cu biotopul cercetat este mai
profundă decît a celor necuibăritoa.re. Au fost idenrtificate 16 specii cuibăriltoare, cu predominarea Ord. Prasseriformes 6 sp. şi Anseriformes
- 5 sp.
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1. IXOBRYCHUS J\1INUTUS (L) Stîrcul pitic.

Primul exemplar a fost observat pe 27 aprilie, iar primul cuib
identificat pe 12 mai. Cuiburile construite din tuLpinri. de stuf sînt pli:~s.ate
la o înălţime ce variază între 5-6 cm şi 60-70 cm, cu o vatră puţin
adîncă. Intr-un pilc de stuf vechi, situat în partea răsăriteană a lacului
au fost găsite 12 cuiburi plasate la distanţă mi:că, de 2-3 m unul faţă
de altul, fapt caraoteristic coloniilor. Această aglomerare a speciei, care
în mod normal nu forunează colonii, s-ar explica prin condiţii mai bune
oferite de pîLcul de stuf.
In resibul laoului, cuiburile aru fost izolate. Conrbrar dateloc din bibliografie (14,26), unde ponta maximă se estimează la 6 respectiv 8 ouă, s-a
găsit pe data de 25 X 1971, un ouib ou 11 ouă din care 10 clocite şi 1
limpede. Ultimul cuib observat pe 6 iulie avea 5 ouă clocite.
2. ANSER ANSER (L) -

vară.

gîsca de

Specia poate fi observată din luna martie, dar în număr redus,
Primul cuib identifioat, pe 12 mai, era pla.siat în stuful de la sud la o
distanţă de 20-25 m faţă de luciul apei. Construit din stuf, cuibul avea
următoarele dimensiuni: diametrul =
95 cm; înălţimea deasupra apei
= 30 cm ; vatra căptuşită cu puf = 35 cm. Ouăle au fost braconate. Ulterior în acest cuLb şi-a depus ponta Anas platyrhyrnchos. In iapropien.'
s-au mai găsit do~uă cuiburi construite din papură.
3. :\NAS PLATYRHYNCHOS (L) -

raţa

mare.

In timpul iernii se întîlneşte în număr mare, stînd în grupuri de
cite 300-400 exemplare, îndeosebi cînd apa rămîne neîngheţată. Locurile de preferinţă sînt oele sudice din dreptul izvoarelor. Spre sfîrşitul
lunii februarie începe formarea perechilor. Odată cu aceasta se schimbă
şi preferinţele faţă de bio.top ; numeroase perechi pot fi văzute în zona
stufăric?ul ui.
Cuibmile identificate la începutul lunii mai şi ulterior erau pl1asate în stuf la 15-20 m faţă de luciu şi construite asemănător cu cele
de Uşiţă.
In două cazuri s-a descoperit cîte un cuib cu cîte 1 respectiv 2 ouă,.
sub cuiburile de Circus aeruginosus.
4. NETTA RUFINA (Pali) -

raţia

ou

peT'uoă.

Cele dintîi exemplare, în grupuri mici au fost observate pe 17 martie, în zona lUJCiului apuse.an.
In toată perioada de observaţie s-a constatat că această specie se întîlneşte în gruipuri de cite 15-20 exemplare şi mai rar în perechi. In situ58;}

ful des din zona apuseană. pe data de 22 mai, s-au găsit trei cuiburi
construite pe apă, la distanţă de 2-3 m unul faţă de altul.
5. AYTHYA FERINA (L) -

raţa ca~taniu.

Observată prima dată pe 17 martie, această specie a rămas aproape
din punct de vedere numeric în toată perioada de observaţie.
Ca şi specia precedentă preferă luciul apei. Cuiburile găsite în stuf aveau
un număr mic de ouă, intre 2 şi 5 ouă.
constantă

6. ;\ YTHYA NYROCA (Gi.ildenstJ -

raţă roşie.

Specie numeroasă primăvara, se reduce numeric
verii. Singurul cuib găsit pe 18 mai an_'a 8 ouă neclocite.
1.

CIRCCS AERCGIKOSUS (L) -

către

începutul

berete dl' stuf.

Apare la începutul lunii martie în zbor deasupra stufăriilor din
sudul lacului. Formarea perechilor are loc la sfîr.c:;itul lunii aprilie, cînd
se observă şi zborul nupţial. Din cele patru cuiburi găsite 1n porţiuni
de stuf greu accesibile, numai unul a a\·ut ouă. Cuiburile sint construite
din fragmente de stuf aşezate pe tulpini de stuf înclinate de vînt, la o
înălţime faţă de nin~lul apei de 80-100 cm. Platforma groasă de 40-50
cm are în mi-jloc o vatră cu diametrul de 22-25 cm şi o adîncime de
8-1 O cm căptuşită cu frunze de papură.
E\·oluţia pontei descoperite nu a putut fi urmărită deoarece la a treia
verificare cele 4 ouă s-au găsit sparte, cu conţinutul împrăştiat, neconsumat.
Presupunem că distrugerea pontei s-a datorat fie luptei dintre proprietarii cuibului şi o altă pereche din aceeaşi specie, fie autodistrugerii.
8. Fl1 LICA ATR:\ (L) -

lişiţa.

Primele 4 exemplare au fost văzute pe 15 februarie. A unnat o
incit pe 30 martie, numai în zona luciului,
se aflau peste 2000 lişiţe. Construcţia cuiburilor a început în prima jumă
tate a lunii martie, iar spre sfîrşitul lunii, în stuful din dreptul izvoarelor, s-au găsit primele ouă. Temperatura mai ridicată a apei izvoarelor
oferă condiţii de cuibărire mai timpurie. In toată perioada de observaţie au fost identificate 78 cuiburi, care judecind după numărul de
liişiţe, reprezintă 1/ 2 din totalul cuiburillor existente.
puternică creştere numerică,
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9. GALLINl)LA CHLOROPUS (L) -

găinuşa

de

baltă.

Bibliografia ciitează
însă noi am idenrtif:icait-o
ascunsă, frecvenţa speciei
mu~ oU!Îib îl11ltrie itrulpilllliile
de papură - fiind adus

cazuri de iernare a speciei în ZJona cercetată,
o singură dată pe 25 martie. Duclnd o viaţă
se d educe duipă g1as. Pe 12 mai a fost găsit pride sltuf, materilaLul de oons"tlrlu1aţie - frunzele
de la distanţa de 70-80 m. Numărul d e ou ă
găsirte într-o pontă a fost de 12 şi adeseori de 10 ouă, cu dimensiuni
variabile. UJJtima ipcmlbă a fost ildeI11t:irt'liJaată pe darta d e 6 iulie, avînd
5 ouă clocite.

Fig. 1. Eclozarea puilor la Fulica atra.

10. VANELLUS VANELLUS (L) -

niaigîţ.

Specia este numeroasă nu numai în zona lac'U!lui dar şi p e terenurile agricole de la Nord. Cuiburile nu au purtut fi descoperi.t e dar
prezenţa lorr s-a dedus din comportamentuJ. adulţi1oir pl'ecurn şi din
existenţa cojilor de ouă edozate, găsite pe 5 mai la mairginea stufări
şului.

11. MOTACILLA ALBA (L) -

codobatură.

Primele codobaturi au fost semnalate pe data de 7 martie în zona
de trecere dinitre srtiufăriş şi cîmp. A cuibărit în acoperişurile adăpos
turilor de po!rcl de lîngă izv\O'arele sudice.
12. LOCUSTELA NAEVIA (Bodd) -

cons]de1riată ca ~ecie cuiibăritoaire
stuf ă!I'i.şurile din estul laicului.

Es·t e

în

greluşel.

pe barza ou:ilbului vechi

găsit
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13.

ACROCEPH~\LUS

SCIRPACEUS (Herrn) -

lăcar ţîrîiac.

Semnalată pentru prima dată pe 20 aprilie, ulterior specia de\·ine
foarte numeroasă, fiind cel mai răspîndit paserîform. Primele cuiburi
au fost găsite în zona păpurişului, pe data de 18 mai şi aveau 3-4 ouă
clocite. Cuibul, în formă de cupă, este constituit din fire de papură
împletite şi prinse pe 2-3 frunze din aceeaşi specie de plante. .i\Iaterialul principal pentru pereţi şi căptu.-;;eală îl formează inflarescenţ.a
stufului. !nălţimea la care era plasat cuibul faţă de nivelul apei varia
intre 30 cm şi 70 cm. l'lterior au fost găsite cuiburi şi în stuf după
ce această specie atinsese înălţimea de 2 m.

14. ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS (L) -

lăcar

mare.

Aproape tot atit de răspîndit ca şi specia precedentă, glasul său
se aude de dimineaţă pînă seara tîrziu. Pînă la data de 2 iunie nu s-a
reuşit găsirea cuiburilor, deoarece acest lăcar şi-l prinde numai de tulpinile stufului tînăr ajuns cel puţin la 2 m înălţime. Cuibul găsit la
această dată avea 3 ouă proaspete, fiind plasat la 30 cm deasupra apei.
Ultimul cuib identificat pe data de 6 iulie avea 4 ouă clocite. Alt cuib,
la aceea.5i dată, era în construcţie.
15. PANURl'S BIAR:\IICllS RUSSICUS (Ch. L. Br<:hm) stuf.

piţigoi

ele

Este una dintre cele mai fidele specii zonelor de pupuri.5 şi stufă
riş, întîlnindu-se tot timpul anului. Sînt uşor de observat pe timp de
iarnă, cînd adună seminţele de stuf căzute pe stratul de zăpadă cc acoperă gheaţa. Vara sint mai greu de observat. Cel clintii cuib găsit pe
12 mai avea 6 ouă clocite. Foarte asemănătnr cu cel de Acrocephalus
scirpaccus, cuibul este plasat la 65 cm deasupra apei, fiind situat ân
păpuriş. Următoarele trei cuiburi cu cite 8,9 şi respectiv 11 ouă au
avut aceeaşi formă, construcţie şi amplasament. Locul de amplasare a
cuibului la această specie nu concordă întocmai cu datele cunoscute
din bibliografie unde se specifică că acesta se află ... „ascuns jos în stuf""
(24). Toate cuiburile identificate au fost distruse de şobolani. Aceste
mamifere îşi plasează cuiburile numai în păpuriş în apropierea celor de
Panurus biannicus.
16. PICA PICA (L) Viaţa acestei
stufări.'?urilor <lecit

coţofană.

specii de corvide este cu mult mai legată de zona
s-ar crede la prima vedere. Iarna, stuful constituie
locul de înnoptare a coţofenelor iar vara, locul de cuibărit. în fiecare
seară se lăsau în stuf 50-60 exemplare iar dimineaţa pleaau în diferite
diTecţii. Odată cu încălzirea timpului numărul lor s-a redus treptat,
rămînînd doar cele care au cuibărit. Pe 18 mai a fost găsit primul cuib
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de coţofană prins între tulpinile de stuf, la o înălţime de 1,5 m deasupra apei. Materialul de construcţie era format din tulpini de plante
aduse din cîmp şi lipite cu norioi, păstrind dimensiunile şi modrul de
construcţie obişnuite. Cei 5 pui găsiţi în interiorul cuibului era morţi.
Următorul cuib găsit tot în stuf şi construit la fel, avea 6 ouă. Puii au
reruşirt să cnească şi să părăsească cuibul în bUi11Je condiţiuni. Sub cuibul
de coţofană se afla unul de Ixobrychus minutus care a evoluat normal.
Dat fiind faptul că pădurea se află 1a 150 m faţă de lac, prezenţa coţo
fenei ca specie cu1băritoare în acest biotop nu poate fi înţeleasă decît prin
prisma ideii de involuţie a lacului.
Tabel Nr. 1

PASARI OBSERVATE PE LACUL ZAGHEN IN·PERIOADA
Ol. Ol. 1971 - 15. 10. 1971.

Nr.

Specia

şi

poz. sistem

Perioada observ.

Orig. geogr.

I. Ord. PELECANIFORMES

1. Fam. Pe/ecanidac

1. Pelecanus onocrotalus

22.03

Mongoliană

11.01-12.08

Mecliteraniană

07.03-- 12.08
02.04-13.10
17.03-12.08
27.04-12.08
27.04-25.09
27 .04-06.06
27.04-12.08

Transpalearc.

II. Ord. CICONIIFORMES

2. Fam. Threskiornitidac
2. Plegadis falcinel\us
3. Fam. Ardeidae
3. Ardea cinerea
4. Ardea purpurea
5. Egretta alba
·6. Egretta garzetta
7. Ardeola ralloides
8. Nycticorax nycticorax
9. Ixobrychus minutus

Mediteraniană
Chineză

Medi teraniană
Mediteraniană

Mediteraniană
Europeană

4. Fam. Ciconiidae

10. Ciconia ciconin

17.04-12.08

Europeană

26.01-13.10
17.03-02.04
20.04

Europeană

111. Ord. ANSERIFORMES
5. Fam. Analidae
11. Cygnus olor
12. Anser anser
13. Tadorna ferruginea

Mongoliană
Mongoliană
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Specia

Nr.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

şi

poz. sistem

Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Netta rutina
Aythya ferina
A ythya nyroca

Perioad observ.
23.03
16.05
31.03-13.10
05.01-13.10
13.03-25.05
20.04-13.10
23.03-05.06
17.03-05.06
13.03-01.06

Orig. geogr.
Siberiană

Transpalearc.
Transpalearc.
Transpalearc.
Transpalearc.
Transpalearc.
Mediteraniană
Europeană
Europeană

IV. Ord. FALCONJFORMES
6. Fam. Accipitridae
Europeană

27.04-25.05
22.04
09.01
22.04
27.04
07.03-12.08

Transpaiearc.
Transpalearc.

02.05

Transpalearc.

09.01-16.05
15.02-12.08
26.03-13.10

Transpalearc.

01.03-12.08

Mongoliană

13.10
12.08
12.08
17.03-12.08

Mongoliană

Transpalearc.
Tr ans pa lea re.

38. Tringa ochropus

26.03-22.04

Siberiană

39. Philomachus pugnax

16.05---12.08

Siberiană

17.03-27.04
05.01-25.09

Transpalearc.
Transpalearc.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Aquila heliaca
Aquila clanga
Butco buteo
Accipiter gentilis
Milvus migrans
Ci rcus acruginosus

Europeană

Europeană

Mongoliană

7. Fam. falconidae

29. Falco subbuteo
V. Ord. GRUIFORMES
8. Fam. Rallidac

30. Rallus aquaticus
31. Fulica atra
32. Gallinula chloropus

Europeană
Europeană

VI. Ord. CHARADRIIFORMES

9. r-am. Charadriidac

33. Vancllus vanellus
10. Fam. Sco/opacidae
34.
35.
36.
37.

Gallinago gallinago
Limosa limosa
Tringa nebularia
Tringa totanus

Mongoliană

11. Fam. Laridae
40. Larus argentatus cachinnans
41. Larus ridibundus
42. Larus minutus
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Nr.

Specia

şi

poz. sistem

Perioad observ.

Orig. geogr.

12. Fam. Sternidae
43. Chlidonias hybrida
44. Chlidonias nigra
45. Chlidonias leucoptera

27.04-12.08
30.04-05.06
05.05

Mongolianli

10.05-05.06
07.03-01.06

Europeană

02.05-05.06

Transpalearc.

12.05

Mongoliană

I 0.05-05.06

Mediteranian~·

24.05

Europeană

17.03-05.06

Europeană

26.01-13.10
27.02-13.10

Mongoliană·

17.04-13.10
24.05

Transpalearc._
Transpalearc.
Transpalearc.

Europeană
Europeană

VII. Ord. COLUMBIFORMES
13. Fam. Columbidae
4G. Streptopelia turtur

47. Streptopelia decaocto

Mediteraniană

VIII. Ord. CUCULIFORMES
14. Fam. Cuculidae
48. Cuculus canorus
IX. Ord. STRIGIFORMES
15. Fam. Strigidae
49. Athene noctua
X. Ord. CORACIIFORMES

16. Fam. Merooidae
50. Merops apiaster
17. Fam. Coraciidae
51. Corncias garrulus
18. Fam. Upupidae
52. Upupa epops
XI. Ord. P ASSERIFORMES

19. Fam. Alaudidae
53. Galerida cristala
54. Alauda arvensis tunata

Mongolianli

20. Fam. Hirundinidae
55. Hirundo rustica
56. Delichon urbica
57. Riparia riparia
58.
59.
60.
61.

21. Fam. Motacillidae
Mitacilla alba
Motacila flava feldegg
Motacilla flava cinereocapilla
22. Fam. Laniidae
Lanius collurio

25.0~05.06

07.03-13.10
26.03-25.09

Europeană

10.0~25.05

Transpalearc •.
Trn.nspalearc.

10.05-25.09

Europeană
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Nr.

Specia

şi

poz. sistC'm.
-

-

--

--------------------------

23. Fam. Trog/odylidaC'
·62. Troglodyles troglodytes

18.01-17.03

Europeană

02.04-25.05
20.04
22.03-05.06
22.03
27.04-12.08
17.04-05.06
17.04-05.06
05.01-01.03
05.05-05.06
09.01-31.03
23.03

Europeană

24. Fam. Muscicapidae
63.
64.
65.
66.
67 .
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Locustella naevia
Locustella luscinioides
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
.-\crocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Luscinia svecica cyanecula
Erilhacus rubecula
Oenanthe oenanthe
Turdus pilaris
Turdus merula

Europeană
Europeană
Europeană
Europeană

European<l
Medi teraniană
Europeană

Transpalearc.
Siberiană
Europeană

25. Fam. Aegithalidae
74. Panurus biarmicus russicus

08.01-13.10

Mongoliană

10.02
09.02-13.1 o

Europcanil

17.03-30.03
09.01-20.04

Transpalearc.

26. Fam. Paridae
75. Parus major
76. Parus caeruleus

Europeană

27. Fam. Emberizidae
77. Embcriza citrinella
78. Emberiza schoeniclus

Europeană

28. Fam. Fringil/idae
79. Fringilla coelebs
80. Cnrduelis chloris
.81. Carduelis carduelis

22.03-30.03
26.01-13.10
26.01-13.10

EuropC'ană

26.04-13.10
26.01-13.10

Transpalearc.
Trans pa learct.

07.03-13.10

Europeană

18.01-13.10
26.01-25.10
05.01-13.10
05.01-13.10
26.01-10.05

Europeană

Europeană

Europeană

29. Fam. P/oceidac
.82. Passer domeslicus
83. Passer montanus
30. Fam. Sturnidae
84. Sturnus vulgaris
31. Fam. Corvidac
:85.
86.
37.
88.
.89.

Corvus monedula soemmeringi
Pica pica
Corvus frugilegus
Corvus corone cornix
Corvus .corax
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Europeană
Europeană

Europeană

Transpalearc .
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Resume
Pour souligner la necessite de l'ctude de ornithofaune du lac Zaghen des Ies
premieres lignes on expose le but de l'ouvrage.
Compte tenu du fait qu'un va effecluer. la-bas, des travaux d'amcnagement
en vue de la conslruclion du complexe du musee, Ies observations failes ont pour
but l'etude de l'cvolulion de l'ornithofaune en etroite correlation avec Ies condilions
du milieu.
Puis, l'auteur fait une description sommaire du lac du point de vue geographique.
climalique et de la flore.
Les dates ont etc recueillies au cours de l'annee 1971 lors des obscrvation.;; failes sur 89 especes apparlenant a 11 ordres differents et 31 familles.
On decrit 16 especes: sur les Passeriformes-6 especes et sur Ies Anseriformes-5
especes l'auteur s'arrete longuement.
II est remarquable la decouverte d'un gropement de nids d'Ixobrychus minutus situes ci une distance de 2-3 m, fait caracteristique pour Ies colonies.
L'aglomcration de l'espece s'explique par l'existence des conditions de s'y nicher plus favorables que dans Ies autres zones du lac.
On signale aussi la presence de la pic comme espece qui s'abrite dans le
roseau, phenomene qui s'expliquerait par !'idee de l'involution du biotope.

PESCARIŢ A-MARE

-

Hydroprogne caspia (Pall.)

IN DELTA DUNARII, DOBROGEA MARITIMA
MIGRAŢIILOR

ŞI

INTENSIFICAREA

TRANSCONTINENTALE

(III. 1872 -

III. 1972)

( Aves, Sternidae)
J.

B. KISS

ŞI

M.

M

MATlEŞ

Urmărind să se poată cuno~te şi interpreta corect caracterul staţionării şi al m1grării pescăriţei-mari prin Delta Dunării şi prin Dobrogea mariitimă, îrn prima parte, vom înfăţişa cîteva datl> cu oaracte:r
general :referitoare la această speaiie rtranspalearatică.
După DEMENTIEV şi colab. (1951) pescăriţa-man• cuibăreşte discontinuu - pe cele 5 continente (America, Europa, Asia, Africa şi
Australia), atît în zonele reci (pînă la 64°N pe ţărmurile l\l. Baltice),
cit şj în cele calde (între 5°-30° N în Africa). Populaţiile olocitoare din
regiunile reci preferă ţărmurile marine, fluviale etc., situate la altitudini joase. cele din Africa pot fi întîlnite chiar şi la altitudini mai

la 1000 m. Pentru iernare, pescăriţa-mare întreprinde mide obicei spre regiunile mai calde (vezi Hart.a 1). Potrivit
lui NIETHAMER, 1942 (citat după DEMENTIEV şi colab.,
1951) pot exista la această specie şi migraţii transoceanice, care fac posibilă şi o eventuală legătură a popwaţiilor americane ~i europene (o
pescăriţă-mare inelată în America de Nord, în anul l!J27, a fost recuperată în Angli::1, după 12 ani). Dacă ra:porlăm aceste relatări (dUJPă
DEMENTIEV şi oolab., 1951) numai la sitUJaţia din Europa, ne putem
ex:ipUca, parţial, aitît posibililtatea riealizării cuibăr1tulu:i (discontinuu)
în unele zone ale M. Ba(l:bice, M. Medi:teriane şi M. Negre (M. Azov,
ComolexUJl Razelm etc.), cît şi aceea a existenţei migraţiilor transcontinentale.

in.al,te,

pînă

graţii largi,
cu relatările
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ln legătură cu nucleul de cuibărire din zona baltică - singurul
existent în jumătatea de nord a Europei - de-a lungul ultimelor decenii au fost realizate inelări masive .şi ample cercetări ştiinţifice.
SCHVZ (după MAY A UD, 1956) apreciază efectivul clocitor baltic, pentru anul 1940, doar la 1200-1500 de perechi. In literatura de după
anul 1953, se marchează o creştere a numărului de exemplare clocitoare în această zonă (PAAVOLAINEN, 1957). BERETZK-KEVE (1971)
concluzionează faptul că extinderea spre răsărit a ariei de nidificare din
regiunea 1\1. Baltice, combinată şi cu o creştere a efectivului existent
acolo, constituie factori care au putut favoriza accentuarea migraţiilor
transcontinentale peste partea centrală a Europei, peste Dobrogea etc.;
aceasta fără diminuarea pasagiilor din lungul coastelor apusene ale
Europei.
Cu privire la totalul identificărilor pentru Polonia - 423 de cazuri, înregistrate în intervalul 1800-1966 relevăm faptul că pînă
în anul 1930 a fost realizat doar un procent infim, de 5,4 % ; pînă în
anul 1950, procentul total al identificărilor a crescut puţin, pînă la
8,04 %. Pentru perioada de după anul 1950 survine o surprinzătoare
sporire a semnalărilor, pescăriţa-mare ajunge să treacă, regulat, şi
peste jumătatea de sud a Poloniei (DOBRO\VOLSKI, 1970). După JOZEFIK( 1969) zonele din Polonia continentală pe unde se scurge pasajul de toamnă, din direcţia 1\1. Baltice, sînt : flm·iul Vistula, rîul San
eţc. : o parte a acestor păsări intră în Cîmpia Panonică, cealaltă migrează pe direcţia Nistrului. pentru ocolirea răsăriteană a Carpaţilor
şi pentru traversarea ţărmurilor de apus ale \1. Negre (Delta Dunării,
Dobrogea maritimă etc.).
Migraţiile pescăriţei-mari prin Cîmpia Panonică teritoriu înconjurat de unele masi\·e muntoase ale părţii de sud a Europei centrale - au fost studiate, mai recent, de către BERETZK-KEVE (1971).
Potrivit cu aceşti autori, primul exemplar identificat în Ungaria datează din anul 1804, al doilea abca din 1889, iar al treilea din 1933.
După anul 1933 creşte numărul sc-mnalărilor şi pentru Ungaria, unde
pescăriţa-mare devine, treptat, o specie observabilă în fiecare sezon de
migraţie. Inregistrările au fost efectuate, de obicei, la cele mai importante bazine cyprinicole : Feherto (lingă Szeged),
Lacul Balaton etc.
Păsările inelate şi recuperate demonstrează că principala sursă a exemplarelor de tranzit prin R.P. Ungaria o constituie popuJaţia baltică
(din Suedia şi din Finlanda) ; de asemenea, după recuperarea unui
singur exemplar marcat, ţărmurile de nord ale l\L Negre (U.R.S.S.).
Pr.in aplicarea mai intensă a metodei inelării, va putea fi remarcată
o mai strînsă legătură între exemplarele de tranzit ale Ungariei şi
populaţia dobrogeană (BERETZK-KEVF:, 1971 ).
Ivirea pescăriţei-mari în R. P. Bulgaria a fost considerată, totdeauna, ca ceva deosebit. DONCEV-PROSTOV-GEORGIEV (1961)
menţionează prima apariţie, la heleşteele de la Pa'.ZJB.rdzik, abia la 4.X.
1960. După această dată au fost realizate şi alte observaţii, însă, păsări
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marcate au fost recuperate cu totllll excepţional (PASPALEVA, 1962;
l\UCEV, 1962 etc.).
Populaţia clocitoare de pe ţărmurile Mării de Azov şi de pe
cele ale M. Negre a fost .aiprieciată, în decenillll trecut, la nu mai
mult de 1500 de p2rechi (SHEVAREVA, 1962).

*

„

*

Aducerea în discuţie a situaţiei pescăriţei-mari pentru zona baltică, precum şi pentru unele state din vecinătatea ţării noastre, ne
oferă posibilitatea unei mai bune înţelegeri a modificărilor pe care
le-a suferit, de-a lungul timpului, populaţia clocitoare şi efectivele
de tranzit ale Deltei Dunării, Dobrogei maritime etc.
Primele indLcaţii pentru ţara noastră, în legătură cu nidificarea
cîtorva mii de pescăriţe-mari în Complexul Razelm, le datorăm fraţilor SINTENIS (1877) ; aceştia au lucrat în ţară în perioada Ill.1872X.1875. Pînă la începutul secolului XX acest unic nucleu de cuibărire
oonoscut din România s""a restrîns, apreciaMl, înoît după relatările
lui DOMBROWSKI (1912) au mai rămas să nidifice în această zonă
doar cîteva sute de pescăriţe-mari. De-a lungul următoarelor dece.... 1_.i, populaţia clocitoare din Complexul Razelm s-a împuţinat şi mai
mult. In perioadele de nidificare ale ultimelor douăzeci de ani au
mai putut fi observate, prin preajma cîtorva zone lagunare din Dobrogea, numai grupUiri mici de pescăriţe-mari (PAPADOPOL, 1966;
VASILIU, 1968 ; MATIEŞ-KISS, 1971 etc.) ; publicarea de documente
care să ateste şi realizarea nidificării, pentru perioada 1950-1971, nu
a fost realizată.
Recuperarea unei pescăriţe-mari marcate de provenienţă suedeză, în localitatea Călăr~i-Cacomeanca (Bălţile-Dunării), la data
de
30.V.1953 (PAPADOPOL, 1967). reprezintă prima semnalare din „interiorul ţării~ a speciei şi, totodată, prima menţiune sigură despre
existenţa migraţiilor transconitiruentale. La 30.Vlll.,
18-19.IX.1955,
pescăriţa-mare a fost identificată în sudul Transilvaniei (SPIESS, 1956,
1957), pentru întîia dată şi în zona influenţată de prezenţa Carpaţilor
României. Numeroasele relatări care au urmat, pentru perioada 19571971 (DORNBUSCH-GUNTHER, 1965; TALPEANU, 1965 ; PAPADOPOL, 1967; IMPE, 1970; MĂTIEŞ, 1971 etc.), atestă faptul că şi
peste ţara noastră (Delta Dlllilării. Dobrogea maritimă etc.) s-au accentuat, treptat, pasagiile transcontinentale, mai ales pe direcţia M. Baltice; .acest lucru se poate concluziona şi pe baza colectării mai multor
exemplare inelate, de provenienţă finlandeză, suedeză şi rusească (KISSMĂTIEŞ, 1971 ; MATIEŞ-KISS, 1971 etc.).
ln lucrarea de faţă va fi înfăţişată prima sinteză a semnalărilcr
pescăriţei-mari penitru ţara noastră (Delta Dunării, Dobrogea marit'i'...
mă etic.), de la primele ceiicetări efectuate, din 111.1872, ale frartiior
SINTENIS (1877) şi pînă la 1.111.1972 (ultima idenrtifiJcare, din X:'f971,
a fost înrregistir.aJtă de către M. BiJchiceanu). Pe lingă problema nidificării pescăriţei-mari în :zxmele lagunare din Dobrogea, vor fi tratate
şi unele aspecte de mig11aţie, acţiunea antropică asupra speciei, nece;·597

sitatea declarării ei ca monument al naturii etc. Chiar dacă tratarea
situaţiei pescăriţei-mari numai pentru Delta Dunării şi pentru Dobrogea maritimă are un caracter unitar - zonele respective fiind singurele locuri din România preferate de către specie sîntem obligaţi
să prezentăm, concomitent, şi semnalările accidentale pentru „interio-

rul ţării"'. Numai procedînd astfel \"om putea materializa legătura dintre populaţia balticii şi popoulaţia M. Negre, legătură ce se realizează
prin parcurgerea de către păsări a unor largi spaţii transcontinentale
(<îrnpii, munţi Ptc.).
Prezentul studiu considerăm că este deosebit de util şi de actual,
pt>ntru faptul di intensificarea pasagiilor transcontinentale ale pescă
riţei-mari prin Europa centrală, rcspecti\· prin România, s-a realizat şi
oa urmare a L'Xtinderii n·lati\· recente a suprafeţelor de apă liberă (hele1itee cyprinicole. bazine de irigaţie, lacuri de acumulare etc.). Creşte
rea efectivelor migratoare de pL•scăriţa-rnare din ţara noastră \"a trebui
să fie cit mai cudnd cunoscută, spre a se putea evita nedoritele combateri pe linie piscicolă : acPasta, mai ales datorită faptului că în multl'
state ale EuropL•i (Finlanda. Suedia, l'.R.S.S., R.P. Polonă. R.P. Ungară, ~~h·eţia, Franţa l'l:.c.) specia este ocrotită, este marcată intens şi L'StL·
cert~<._·tată cu mari clwltuiL'li matL•riall'.
\IATI·:RL\Ll.L
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\IETODA DE LUCRU

LucrarL•a dl' faţă se bazează pe materialul informativ, referitor
la prezenţa pescăriţei-mari în ţara noastră, ce a fost acumulat de-a
lungul a trei pc·rioade: a) 187'.2-1884 (?): b) 1896-1910: c) (?) 1950197:~.

a) Perioada 1872-1884 (?)

Trei autori (fraţ.ii SINTENIS, 1877: ~\LLEON, 1886) remarcă nidifiuare în Compll•xul Razelm (judeţele Tulcea şi Constanţa) a unui
număr de cîteva mii dL· pescăriţe-mari ; ml'toda de lucru observaţia
dirnetă, colectarl'a cu arma (?) <."te.
b) Perioada 1896-1910

001\IBROWSKI (1912), referindu-se la aceea7i zonă de nidifimenţionează \'ieţuirea în România doar a cîton·a sute de pescă
riţe-mari şi scrie despre colectarea a 57 (?) de ouă, de păsări etc. ;
procedeele utilL1.ate : observaţia directă, recoltarea cu arma, organizarir.,a unei reţele de colectori şi de observatori per11briu Româniia trans-

oarP,

carpatică.

In

legătlll'ă

cu situaţia din Transilvania - unde a activat o altă
reţea de ornitologi, de observatori etc. menţionăm faptul că lipsesc
s.cri,erile cu privire la pescăriţa-mare (Aquila, 1897-1911).

c) Perioada(?) 1950-1972
21 de autori, de ornitologi etc. au realizat 91 de identificări în
legătură cu pescăI"iţa-mare şi au semnalat, cu ocazia respectivă, prezenţa în ţară a unui număr de 718 ( ± 100) de exemplare diferi te ; locurile de identificare - în număr de 45 - sînt cuprinse în 12 judeţe.
Totalul păsărilor combătute (despre care avem cunoştinţă) însumează
cifra de 200 (±50 ?) ; cele colectate - 22 ; păsările inelate în străină
tate şi observate în ţară - 32 (dintre acestea, 25 de cazuri au fost re-

cuperate cu arma, 5 aiu fost observate cu ajutorul binodului, iar 2 au
fost fotografiate, Foto 1).
Cele 91 de identificări rieferitoare la prezenţa în ţară a pescăriţei
mari au fost obţinute : în proporţie de 33 % de către autorii ornitologi
din ţară (PAPADOPOL - 9% ; KISS - 6% TALPEANU - 40; 0 etc.),
în proporţie de 100; 0 de către autorii din străinătate (DORNBUSCH şi
colab. - 5 % ; IMPE - 5 %), în proporţie de 70; 0 de către colaboratorii ornitofogi din ţară. M. Bichiceanu 10;0 etc.) şi în proporţie de
50 % de către autorii prezentei lucrări (J. B. Kiss 37o;0 ; M. Mătieş
- 13%).
Cupă loc, cele mai mulite identificări .aJe speciei au fost realizate
pe insula Sahalin (24 %), în zona cetăţii Istria (7 %), la Mila 23 (60/ 0)
etc. După judeţe, repartizarea. celor 91 de identificări are următoarea
distribuţie :
Tulcea
Constanţa
Ialomiţa

Sibiu
BrăHa

Dolj

60,9
19,3
4,4
3,3
2,2
2,2

°/o Mureş
% Bucureşti .
% Dîmbovita
% Galaţi
% Maramureş
% v~aslui

2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

%
%
%

%
%
%

.!\leiloda de lucru a îmbrăcat .aspecte multiple : organizarea de cerştiinţifice complexe. la anumite intervaie de timp dinainte sta. bilite şi în locuri precis delimita/te (J. B. Kiss; M. M. Mătieş: PAPADOPOL, 1965, 1966, 1967 etc.) ; recuperarea de păsări mal'cate, s.au a
inelelor acestora, şi efectuarea corespondenţei ştiinţifice cu staţiunile
din străinătate care au efectuat inelările respective ; urmărirea oombaterU speciei la unele punote piscioole (J. B. Kiss; M. M. Mătieş etc.);
observarea vizuală, mai ales prin binoclu ; stabilirea de relaţii şti
inţifice cu ornitologii din ţară sau cu cei din străinătate etc. ; fotografierea documentară ; colectarea păsărilor etc.
cetări

IDENTIFICAREA SPECIEI
Materialul informativ ln legăltură cu prezenţa pescă,riţei-mari în
Delta Dunării, în Dobriogea maritimă şi în „intertorllll ţării"' - centralizat pentru intervalul 111.1872 - 111.1972 - va face obiectul rezumării de mai jos (Tabeilul 1) :
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Din analiza datelor prezentate, în legătură cu primele două perioade (1872-1884? şi 1896-1910) reţinem faptul că toate identificările speciei au fost realizate doar pentru o singură zonă : Complexul Razelm. Autorii care au publicat aceste prime menţiuni (fraţii SINTENIS, 1877 ; ALLEON, 1886 ; DOMBROWSKI, 1912) nu au clarificat
situaţia generală a speciei pentru întreg teritoriul României. De asemenea, ne-au rămas necunoscute şi alte aspecte : localizarea în timp a desfăşurării migraţiilor prin Dobrogea; cauzele care au generat restrîngerea îngrijorătoare, spre sfîrşitul secolului al 19-lea, a coloniilor din
zonele lagunare menţionate etc.
Astfel de date puţin semnificative, în legătură cu nidificarea şi
cu migrarea pescăriţei-mari prin partea de răsărit a Dobrogei. au fost
publicate şi pentru intervalul următor: 1910-1950 (LINŢIA, 1955 etc.).
In schimb, un bogat material ştiinţific s-a acumulat pentru ultima perioadă (1950-1972), ca urmare a activitătii unui număr de 21
de autori, de ornitologi etc. ; pe baza acestui material ,.a fi analizată situaţia generală a speciei pentru Delta Dunării, pentru Dobrogea maritimă şi, izolat, pentru „interiorul ţării"'. Analiza respectivă datorită
existenţei unor caracteristici zoogeografice şi fenologice specifice pentru
pescăriţa-mare va fi raportată doar pentru următoarele două teritorii : a) Delta Dunării şi Dobrogea maritimă (Tabelul 1, coloana 3) ;
b) Bălţile Dunării, Cîmpia Română, Podişul Moldovei, Transilvania etc.
(referiri accidentale; Tab. 1, col. 4.).
a) Delta

Dunării şi

Dobrogea

maritimă

(1950-1972)
Cu referire la acest teritoriu, influenţat de prezenţa 1\I. Negre,
au fost realizate un număr de 72 de identificări pentru pescăriţa-mare ;
repartizarea lunară a acestora este redată în cele cc urmează ;

III

Luna:
1950
1954
1959
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
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V
?

VI

VII

?

VIII
?

?

IX

X

1

1

1

1
l
1

2

2

1
2

1
1

4

1
1

1
1

2

1

2

1

1

3
4

1
1

2
?

4
3
1
2
5
1
1

4
l

4

2
1

Numărul total al exemplarelor de pescăriţă-mare observate cu
ocazia realizării celor 72 de identifiicări ale speciei - însumează cifra
de 692 (±100) ; astfel, este realizat un pr:ocent de 96,4 % faţă de totalul
exempLarelor găsite pentru întreg teritoriul României (718±100). Repartizarea lunară a totalului de păsări observate este tratată în tabelul
de mai jos:
Lună

III

IV

26
153
Nr. de exemplare
(valoare medie)
22,1
% faţă de cifra 3,8

VI

V

2
0,3

VII

61

234

8,9

33,8

27
3,8

VIII

IX

X

153

36

22,l

5?
,~

globală

Dacă repartizăm numărul total de pescăriţe-mari observate (692±
100) la intervalele semidecadale, corespunzătoare, obţinem următoarea
centralizare :

%

Nr. de exemplare
(valoare medie)

Intervalul semidecadal

1951-1955 .
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-

faţă de cifra
globală

0,6
1,0
8,8
72,3
17,3

4
7

61
500
120

ln ceea ce priveşte numărul de exemplare al fiecărui stol de zbor
observat, noi am reuşit să centralizăm date exacte doar pentru 391 de
pescăriţe-mari. Situaţia acestor identificări, pe luni, este redată mai jos :
Bucată Lună

1
2

:

III

IV

V

6

6
6

2

2

VI

VII

20
1

3

1

4

3
8
9

10
12
16
30
51 (?)

19
1

VIII

IX

X

5

21
12

8
2

1
6

1

10
3
5

l

1

1
1
3

1
1
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b) Bălţile Dunării, Cîmpia Română, Podişul J"\1oldoi·ei,

Transilvania etc. (.,..interiorul
(1950-1972)

ţării'·)

In ceea ce priveşte migraţia pescăriţei-mari prin această marc parte
a României, denumită pentru prima dată de către DOl\IBROWSKI (1912)
şi „interiorul ţării"", au fost realizate doar 19 identificări ale speciei ;
iată repartizarea lunară a acestora :
V

IV

Luna:

\'I

VIII

IX

1

')

1

1953
1954
1955
195î
1960
1962
196:i
1964
1966
1967
1968
1969
1970

1

1
1

1
1
1

')

1
1
1

1
1
----

-

Numărul exemplarelor de pescăriţă-mare care au fost observate în „interiorul ţării"' este de 26. Astfel, s-a însumat doar un procent de 3,6 %
faţă de totalul exemplarelor identificate pentru întreaga ţară. Repartizarea 1unară a act.•stor observaţii este redată în cele ce UTinează :
Lună:

IV

Nr. de l'Xemplare :
f aţ.:-1 de cifra globală :

2

Î,7

V
')

7,î

VIII

VI

')
7,7

G

23,1

IX

14
53,8

Dacă repartizăm totalul celor 26 de pescăriţe-mari observate, la intervalele semidecadale ale ultimelor 2 decenii, obţinem centralizarea de
mai jos:

Intervalul semidecadal

1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
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Nr. de exemplarL'

~~

faţă

de cifra glob.

4

42,3
15,4
15,4

7

26,9

11
4

In ceea ce priveşte numărul total al exemplarelor fiecărui stol de
zbor observat, după repartizarea lunară, găsim următoarea situaţie :
Bucată

Lună

1
2
3

IV

V

VI

2

2

4

VII

VIII

IX
3
~

1

1
1

4

REG ASIRILE DE EXElVIPLARE l'vIARCA TE
Cele 718 (±100) pescăriţe-mari identificate în întreaga ţară, între
anii 1950-1972, au fost cer:cetaite (cu ajutorul binoclului, prin practicarea fotografierii do'Cllmentare, a colectării cu arma etc.) şi în privinţa
absenţei sau prezenţei inelelor de marcare. Astfel, a fost stabilit faptul
că dfria păsărilor inelate esbe de 32 (Tlabelul 1) ; deci, la un procenit de cel
puţin 4,5 % din păsările cercetate au fcst aflate inele. Caz·..irile recuperate cu arma, în număr de 25, au fost marcate cu un număr de 26°) de
inele seriale ; situiaţia ce urmează va preciza condiţiile în care au fost
inelate şi recuperate aceste 25 de exemplare :
Seria
inelului

Stockholm
Helsinki
c 47965
Helsinki

Locul
Locul

+
+
+

Stockholm

+
Helsinki
c 94136
Helsinki

+
+

Stockholm
8013984
Stockholm

+
+

Stockholm
7013402

0
)

O

+

pescărită

inelării
regăsirii

Coordonate

ins. Hăttan, Suedia
Călăraşi, jud. Ialomita
Finlanda
Sibiu, jud. Sibiu
Gadorna, Finlanda
Galaţi, jud. Galati
Suedia
depr. Maramureş, jud. Mar.
Tunman, Kirkkonummi, Fini.
b. Lă.\ime1, jud. Brăila
Krunnit, Ii (Oulu), FI~.
Constanta, jud. Const.
Suedia
iaz. Mînjeşti, jud. Vaslui
ins. Algsbadorna, Sued.
Ostrov - Oltina, jud. Const.
Suedia
i'iJucet, jud. Dîmbovi \;;i

mare a fost dublu

44°10'N.2T20'E
45°48'N.24°08'E

Data

17.Vl.1945
30.V.1953

45°27'N.28°03'E

18.IX.1955
21.VI.1953
4.IX.1957

47°5?'N.23°5?'E
59°59'N.24°35'E
45°1 ?'N28°0?'E
65°22'N.24°50'E
44°12'N.28°40'E

23.VI.1960
18.Vl.1960
18.IX.1960
18.VI.1960
18.IX.1960

46°37'N.27°45'E
44 ~O?'N.27°3?'E

3.IX.1963
18 VI.1964
13.IX.1964

44°47'N.25°32'f::

6.IX.1966

inelată
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Seria
inelului
Moskwa
E 652318
Helsinki
H 100370
Helsinki
H 45800
Helsinki
H 39492
Helsinki
H 45873
Stockholm
7024961
Moskwa
D 73:Wl3
Helsinki
H 46442
Helsinki
H 105681
Helsinki
c 226673
Helsinki
c 226767
Helsinki
H 53776
Helsinki
HT 001073
Helsinki
H 80130
Helsinki
c 221303
Helsinki
H 80302
St·ockholm
7048166
-------

Locul
Locul

inelării
regăsirii

i. Lebedelor, R.S.S. Ucrn.

+ i. Sahalin, jud. Tulcea
Hanngrund, Inkoo, Fii.
+ br. Sf. Gheorghe, j. Tulcea
Salgrund, Kirkkonumi, Fii.
+ Calica, jud. Tulcea
Toro, Ii (Oulu), Fit.
+ Calica, jud. Tulcea
Tunman, Kirkkonumi, Fii.
+ Calica, jud. Tulcea
fjărdklăppen,

Karlks. Sued.

Papirahu, R.S.S.

Estonă

+ Calica, jud. Tulcea
Grisselbăderna, Kirkk., Fii.
+ Calica, jud. Tulcea
Hylkkari, Pyhămaa, Fit.
+ Calica, jud. Tulcea
Medarklubb, Brăndo, Fii.
+ Calico, jud. Tulcea
Gadden, Brăndu, Fi!.
+ Calica, jud. Tulcea
Hylkkari, Pyhămaa, Fii.
+ Calico, jud. Tulcea
Hanngrund, lnkoo, Fi!.,
+ Calico, jud. Tulcea
Krunnit, Ii (Oulu), Fii.
+ Calica, jud. Tulcea
Jăhi, Vehkalahti, Fii.
+ Calica, jud. Tulcea
Isoki\'aletto, Ii (Oulu). Fii.
+ Calica, jud. Tulcei:!
Gunnarstennarna, Sued.
+ Calica, jud. Tulcea

Coordonate

Data

45°51 'N.33°29'E
44°50'N.29°36'E
59°55'N.24°02'E
45° ?'N.29° ?'E
59°59'N.24°33'E
45°00'N.28°50'E
65°22'N.24°50'E
45°00'N.28'50'E
59°59'N.24'35'E
45°00'N.28°50'E
56°40'N.15°40'E

8.VI.1963
11.VIII.1968
4.VII.1968
6.X.1968
11.\'I 1.1964
25.VIII.1971
4.VII.1961
15--25. VI I I. I 970
27.VI.1962
15-25. VIII. I 970
9.Vl.1963

58'40'N.23°25'E
45°00'N.28'50'E
59°58'N.24c34'E
45°00'N.28°SO'E
60°57''.\'.2 I 10'E
45°00'N.28' 50'E
60°06'N.20057'E
45°00'N.28'50'E
60°40'N.20°56'E
45coo'N.28°50'E
60057,N.2 I 1O'E
45'00'N.28°50'E
59°55'N.24°02'E
45°00'N.28°50'E
65°22'N.24°50'E
45°00'N.28°50'E
60°33'N.27°15'E
45 OO'N.28°50'E
65°22'N.24°50'E
45°00'N.28°50'E
58°06'N. I 8°02'E
4500'N.28°50'E

23.05.1970
15-25. \'I I I.I 970
20.Vl.1964
15-25.VJil.1970
21.VI.1968
15-25.VIII. I 970
25.VI.1968
15-25. VIII.1970
25.VI.1968
15-25. VIII .1970
25.VI.1968
15-25.VIII.1970
25.VI.1968
15-25.VIII.1970
3.VII.1969
15-25. VI II.1970
4.VII.1969
15--25. VIIl.1970
16.VII.1970
15--25. VIII .1970
23.VI.1970
15--25. VIII .1970

0

0

----------

Potrivit cu relatările lui BERETZK-KEVE (1971), pescăriţele-man
nidifică, de cele mai multe ori, în aceeaşi regiune în care ele au eclozat.
Pe baza datelor prezentate anterior, menţionăm o excepţie : exemplarul marcat cu două inele seriale (Stockholm 7024961 ; l\Ioskwa D 732013)
ne demonstrează faptul că zona de nidificare aleasă, după mai mulţi
ani, poate fi schimbată. Astfel, pescăriţa-mare respectivă, aflată în cel
de-al 9-lea an de viaţă, a fost identificată, în perioada de depunere a
pontei, într-un alt teritoriu de nidificare, situat la 500 de km spre NEE
faţă de vechiul său loc de eclozare.
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Totalul celor 25 de ineJ.e seriale recuperate. ne indică şi regiunile
de clocit ale pescăriţelor-mari care :trec prin România. Dintre aceste
inele, un număr de 25 (96,1 %) au fost aplicate în zona M. Baltice, la
cuiburi, potrivit cu următoarea repartizare : Finlanda, 17 (65,4 %) ; Suedia, 7 (26,9 %) ; U.R.S.S. (R.S.S. Estonă), 1 (3,8 %). Cel de-al 26-lea inel
(3,90/0), de origină rusească, a fost aplicat in zona M. Negre, spre NE de
Crimeea.
Remarcăm faptul că în „interiorul ţării'' au fost recuperate un număr de 8 inele ; adică, faţă de totalul celor 26 de pescăriţe-mari identificate în această mare parte a ţării, un procent de 32 % îl rep~'ezinită
păsările marcate. Cifra aceasta oarecum exagerată - considerăm că
se poate datora, pe de-o paI"te, relativei uşurinţe de înregistrare a păsă
rilor inelate şi împuşcate, iar pe de altă parte, lipsei unui control ornitologic, corespunzător, asupra practicării uciderii pescăriţei-mari de că
tre paznicii piscicoli înarmaţi, de către unii vînători etc. În ceea ce priveşte Delta Dunării şi Dobrogea maritimă unde au fost identificate
celelalte 692 (±100) de pescăriţe-mari - precizăm faptul că totalul păsă
rilor marcate şi recuperate este numai de 17 (2,5 %).
Recuperarea celor 25 de pescăriţe-mari inelate, ce se aflau în migraţie prin întreaga ţară, are următoarea repartizare lunară :
Lună:

VI

VIII

IX

X

1

1

15

7

1

4

4

GO

2B

4

V

Exemplare

% faţă de cifra

globală

In intervalul 30.V.-23.VI (perioadă de nidificare) au fost recuperate un
nrwnăr de 2 exemplare marcate (8 %) ; între 11.VIII-6.X (perioadă de
migraţie postnupţială) celelalte 23 (92 %).
Pentru un număr de 21 de pescăriţe-mari marcate - cu date complete de inelare şi de recuperare - noi am avut posibilitatea să calculăm vîrsta exactă; iată repartizarea exemplarelor, după ultimul lor
an de viaţă:
Anul de
1
2
3
5
6
7
8
9
10

viaţă

Exemplare
6
2
5
1
2
1
1
2

1

% faţă de cifra

globală

28,6
9,5
23,8
4,8
9,5
4,8
4,7
9,5
4,8
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PERIOADELE DE

APARIŢIE

Cronologic, ,.a fi tratată problema staţionării pescăriţei-mari în ţară,
de-a lungul celor două perioade de migraţie (prenupţială şi postnupţială),
cit şi pentru sezonul de nidificare.
In legătură cu anii 1872-1884? şi 1896-1910, chiar dacă s-au
publicat referiri asupra nidificării cîtorva mii de pescăriţe-mari în zonele
lagunare Razelm-Sinoe, remarcăm că au rămas necunoscute atît sosirile
din primăvară, cit şi plecările din toamnă DO~IBROWSKI, 1912). De asemenea, singura menţiune publicată, pentru acei ani, în legătură cu momentul depunerii c-elei mai timpurii ponte (l.VI.1901. Sinoe) pare mult
prea laconică, chiar întîrziată (00.'.'\IBRO\VSKI, 1912 ; DEJ\IENTIEV şi
colab., 1951).
Cu referire la ultimul interYa]. 1950-1972, 1~0~m următoarele două
situaţii, mai detaliate, asupra sosirilor şi plecărilor ac-estei specii :
a) Delta Dunil.rii

Tc-lt•ntifi< <lri:

1950
1954
1959
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

prenup\ialc·

şi

Dobroqea

nup\iillC'.

maritimă

P'>~tnupti<1le;

-28.IX
8.IV
-11.\'II
-19.VII
V-21.VII
-23.VI

25.III
25.III
4.IV 28.111
30.111 -

4.VI-10.VII
-29.VI
22.IV
12.IV 29.V. -29.VI

27.VIII -18.IX
19.Vllf -

9.VIII
13.VIII
29.VII
28.VII

-15.X
-27.IX
- 2.X
- 6.X
-28.lX
-27.X
- X

Potrivit cu aceste date, pescăriţa-mare soseşte în Dobrogea încă
de la sfîrşitul lunei martie, cel mai devreme la 25.111 (1967, 1968) ; ultimele exemplare pot fi văzute pînă în luna octombrie, cel mai tîr-ziu pînă
la 27.X (1970).
Niclificarea pescăriţei-mari prin zonele lagunare dobrogene, în
situaţia actuală, pare a fi total compromisă ; pentru ultimele două de606

cerui nu există nici un fel de indicaţii asupra realizării cuibăritJUlui (depuneri de ponte, creşteri de pui etc.). In pLus, pentru perioada de depurene a pontei (luna mai) există doar două observaţii 1looonice. Sporirea
semnalărilo!r pentru luni~e VI-VII la 88 de exemplare poate fi explicată, în absenţa nidif icării pentru Dobrogea, doar prin admiterea zborului unor păsări ,,estiv:ante"', originare din regiunea M. Baltice, M. Azov
etc. BERETZ-KEVE (1971) arată că şi în R.P. Ungară se produce acest
fenomen şi că exemplarele observate acolo, în perioada de nidificare,
de cele mai multe ori reprezintă păsări din regiunea baltică care .şi-au
pierdut accidental ponta, în anul resp::.>ctiv.
b) ,,Interiorul ţării"
Identificări

1953
1954
1955
1957
1960
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970

:

prenupţiale

nupţiale;

;

postnupţiaile

30.V8.IV -

22.V-23.VI
-25.VI
-28.VI

30.VIIl-19.IX
4.IX-18.IX
3.IX-27.IX
13.IX6.IX-

-VI
-19.VI

23.IV
-16.VI

Pe baza acestor date, putem arfirma că pescăriţa-mare soseşte în
,,interiorul ţării" cel mai devreme la 8.IV (1954) ; în toamnă, ultima identificare este în 27.IX (1963). Nu există o separaţie, evidentă, între semnalările din primăvară şi cele din toamnă. Sursa păsărilor „esitivante neclocitoare", identificarte în lunile V-VI (30,8 % faţă de totalul exemplarelor văzute în ,,interiorul ţării"'). o oonstituie nucleul de nidificare balHc ; în acest sens, au fost recuperate şi două exemplare marcate (suedeze), la 30.V.1953 (Călăraşi-Ialomiţa) şi la 23.Vl.1960 (Maramureş).
INTENSIFICAREA

MIGRAŢIILOR

TRANSCONTINENTALE

Migraţii aile pescăriţei-mari peste zon:a centrală a Emopei s-au produs şi în secolul trecut, ca dovadă puitînd serv,i, de exemplu, primele două
iviri ale speciei în Cîmpia Panonică : 1804 ; 28.IV.1889 (BERETZK-KEVE,
1971 ).
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In decursul ultimelor două decenii aceste pasagii transcontinentale
ale pescăriţei-mari s-au accentuat, ca urmare a creşterii şi a extinderii
spre NE a nucleului de cuibărire baltic şi, probabil, datorită sporirii zonelor cyprinicole ale Europei (MA YAUD, 1956; BERETZK-KEVE, 1971
etc.).
Migraţiile transcontinentale ale acestei specii, pentru jumătatea de
sud a Poloniei, au fost studiate de către JOZEFIK (1969). In explicaţiile
date, s-a arătat că lanţul Carpaţilor este ocolit de către pescăriţa-mare
atît prin răsărit (bazinul Nistrului), cit şi prin apus (Cîmpina Panonică) ;
referitor la modul de realizare al zborurilor transcontinentale (accidental,
şi pe direcţia barierelor carpatice) s-a precizat următoarele : a) pentru
efectuarea migraţiilor transcontinentale pescăriţele-mari folosesc liniile
fluviale, pînă cînd lăţimea oglinzii apei ajunge la 60-70 m, apoi păsă
rile părăsesc cursul de apă, dar îşi menţin direcţia principală de zbor,
pînă în momentul găsirii unui nou flm·iu sau rîu ; b) în ti:npul trecerilor,
pescăriţele-mari poposesc şi se hrănesc în bazinele ac\·atice întîlnite ; c)
între pescăriţele-mari adulte şi juvenile se menţine o legătură permanentă, de familie, în cursul întregei perioade de migraţie, ceea cc are
ca urmare folosirea de către indivizii tineri a experienţei adulţiior, în
teritoriile încă necunoscute.
Pe baza celor expuse poate fi explicată, fără dificultate, intrarea
accidentală a pescăriţei-mari şi în zona Carpaţilor României ('.23.VI.1960,
Maramureş}, de asemenea, în Cîmpia Transih·anici (19.VI.1968, Zaul de
Cîmpie; :2:UV.1969, Iernut).
Chiar dacă cercetările întreprinse în România nu au precizat ivirea
pescăriţei-mari şi în vestul ţării (Crişana, Banat}, se poate afirma. cu
certitudine, că lanţul Carpaţilor este ocolit fie prin estul Rorn:.îniei (Podişul Moldovei), fie prin vestul ei (Cîmpia Crişurilor etc.) ; accidental,
este utilizat şi drumul Carpatic, care obligă păsările la o dublă traversare a zonelor muntoase : prin nordul (sau prin \'estul) Transilvaniei
şi prin trecătorile Carpaţilor Sudici (vezi şi I\IUNTEANU, 1969). Cea
mai mare concentrare a exemplarelor de tranzit prin România se realizează, însă, în Delta Dunării şi în Dobrogea maritimă, unde a fost identificat, mai recent, chiar şi un stol (parţial dispersat) format din 51 de
pescăriţe-mari (5.IV.1969, insula Sahalin).
Pentru a releva creşterea pasagiilor transcontinentale ale pescăriţei
mari şi prin ţara noastră, mai ales spre sfîrşitul intervalului 1950-1972,
reamintim faptul că în ultima semidecadă (1966-1970) au fost indentificate, numai în Delta Dunării şi Dobrogea maritimă, aproximativ 500 de
pescăriţe-mari (72,3 % faţă de totalul exemplarelor identificate pentru
toate decadele), aproape toate fiind migratoare. Caracterul ,,exploziv"" al
intensificării pasagiilor transcontinentale prin
România, pentru această
ultimă semideoadă, poate fi evidenţi.art; şi prin discutarea caru1ui petrecUJt
la p. piscicol Calica, între 15-25.VIII.1970, cînd au fost combătute cele
200 (±50) de pescăriţe-mari, dintre oare 13 au fost inelate în zona baltică.
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ACŢIUNEA

ANTROPICA ASUPRA SPECIEI ŞI NECESITATEA
OCROTIRII EI

Pentru a putea arăta fapul că pescăriţa-mare se acomodează cu
mare greurtate la rliferitele intervenţii ale omului, vom menţiona cîteva caracrteristici de co;nporrtament ale ei. Astfel, spre deosebirre de alte larifarme
(Sterna hirundo, Larus ridibundus etc.), pescăriţa-mare vieţuieşte mai
mult singură sau în cîrduri mici, migratoare ; este o pasăre certăreaţă,
extraordinar de vigilentă şi de sălbatică etc. ; vînează animale mărunte,
crustacee, peşti, ouă, diferite resturi sau cadavre de peşti (chiar şi dintre acelea aruncate de către pescari) - după un întreg ceremonial cu apariţii rapide, cu plonjări sau plutind agale ; strigătul ei este adînc
şi aspru, ca de stîrc („creeie'', ,,Kaah'') dar scoate şi nişte ciudate sunete
fluierătoare („viriwri"') (DOl\IBROVSKI, 1912; LINŢIA, 1955; ROSETTIBĂLĂNESCU, 1956 etc.).
Cauzele pentru care populaţia clocitoare din ţara noastră a ajuns,
astăzi, în pragul destrămării vor putea fi înţelese numai prin reamintirea
unor transformări, de ansamblu, petrecute în ultima sută de ani în Dl'lta
Dunării şi în Dobrogea maritimă.
Prima întrebare mai dificilă, trebuie să fie pusă în legătură cu motivele pentru care, în ultimele două decenii ale secolului trecut, efectivul clocitor din lagunele dobrogene a suferit regresiunea accentuată
cunoscută, de la cîteva mii de exemplare (fraţii SINTENIS, 1877 ; ALLEON, 1886) la cîteva sute (DOMBROWSCHI, 1912).
In acest sens, precizăm faptul că înainte de anul 1877 teriitoriile
româneşti ale Dobrogei, aflate sub dominaţie otomană, erau mai slab
populate de către oameni şi erau utilizate mai ales ca bază maritimfluvi.atilă (COTOVU, 1928). În ceea ce priveşte Complexul Razelm, datorită unei slabe exploatări a resurselor naturale din partea omului,
a existat atunci pcsibilitatea unei dezvoltări nestingherite a avifaunei :
deci, nucleul dobrogean de nidificare pentru pescăriţa-mare a avut posibilitatea, pînă către sfîrşitul deceniului al VIII-lea al secolului trecut, să vieţuiască în condiţiuni optime.
însă, la scurt timp după proclamarea Independenţei (1877) au
fost înfăptuite colonizări repetate în toată Dobrogea, fapt ce a avut
ca urmare sporirea exploatării resurselor naturale şi pentru Complexul Razelm : pe de-o parte, s-a intensificat păşunatul de-a lungul grindurilor, iar pe de altă parte, s-a extins şi s-a dezvoltat pescuitul, fapte
ce au provocat o accentuată restrîngere a zonelor de cuibărit pentru
Charadriidae, Laridae, Sternidae etc. Numai astfel se poate explica
prima regresiune, apreciabilă, suferrită de către efeotivul clocitor al acestei specii„).
De..,a lungul deceniilor care au urmat, populaţia clocitoare ră
masă în Dobrogea s-a redus, în aşa măsură, încît pentru ultimii două„) Pentru interpretarea unor date istorice ţinem să-i mulţumim şi pe această
calP 'T\uzeografului principal Gh. Deaconu.
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zeci de ani nu s-au mai putut constata dovezi concrete care să ateste
nidificarea (depuneri de ponte, creşteri de pui etc.).
Interesantul fenomen petrecut şi în România de-a lungul ultimelor două decenii, de intensifica.re a pasagiilor transcontinentale ale
pescăriţei-mari, a generat, la scurt timp după apariţie, .şi o acţiune de
distrugere a speciei, cu un pronunţat caracter antropic. Astfel, popasurile pescăriţei-mari la principalele bazine acvatice (din Delta Dună
rii, din Dobrogea maritimă şi din .,.interiorul ţării"") au dat O(,•azie unor
paznici piscicoli, unor vînători needucaţi etc., să practice combaterea,
n:specti v împuşcarea "'din distracţie"" a păsărilor respective. Pentru a
exemplifica aceste acţiuni, vom reaminti cazul petrecut la punctul piscicol Calica, jud. Tule-ea, cînd la unul dintre cele mai importante zone
piscicole ale ţării. în decurs doar de 10 zile (15-25.VIII.1970), paznicii
au reuşit să ucidă un număr de cel puţin 200 (±50) de pescăriţe-mari,
între care se aflau şi 13 exemplare marcate (în Finl:mda, în Suedia şi
în H.S.S. Estonă.
Este util să arătăm faptul că acţiunea de distrugere a pescăriţei
mari, în mai mică măsură, s-a manifestat chiar şi în int:>riorul uno:·
zone ocrotite : Sf. Gheorghe-Palade-Pcrişor. inC'lusiv insuln Sahalin
(delta flu\·io-marină) : PeriteascJ-Leaho\·a-Portiţa (Complexul Razelm) ;
Istria (Dobrogea maritimă) etc. Distrugerea pescăriţei-mari în perimetrele ocrotite s-a datorat unor repetak incăkări a legislaţiei pri\·itoare
la ocrotirea monumentelor naturii, după cum urmează : s-a intrat în
rezervaţiile clcclaratt:- monumente ale naturii cu ovinele şi cu bovinele ;
s-a continuat ac-ţiunea ele colectare a ouălor, de exploatare a stufului
şi de combatere a păsărilor pretinse a fi ihtiofage ; s-a practicat \"Înc:itoarea si circ·ulaţia turiştilor; tcatc, fără nici un fel de autcrizaţii
(Pl:ŞCARIU, 1971).
Cu scopul unei creşteri a efectivului de pescăriţă-mare (o pasăre
c!L'<s~·bit ele asp~'ctuoac;ă, necomestibilă, nedăunătoare, migratoare chiar
şi prin zona Carpaţilor etc.) în toată ţara, propunem şi noi ca sp2cia
să fie declarată monumc.,nt al naturii. ln acest s<::'ns, considerăm ncct·sară realizarL'a următoarelor deziderate : a) asigurarea unei protecţii
depline a celui mai important efectiv din ţara noastră, acela ce există
pe raza insulei Sahalin - Sf. Gheorghe : aceasta se va putea înfăptui
num3i prin transformarea insulei într-o adevărată rezervaţie ornitologică (prin inkrzicerea culegerii ouălor, a practicării vînătoarei, a circulaţiei turiştilor, a păşunatului cu ovinele ş.i cu bovinele etc·.) ; b) înlăturarea obiceiului păstrat încă la u1wle e;escătorii piscicole de a SL' combate şi lariforme (grup de păsări în care este înglobată şi
pescăriţa-marc) : c) stăvilirea împuşc·ării de către unii vînători a pescăru~ilor, din „distracţie" (MATIEŞ-KISS, 1971).
Atît declararea p2scăriţei-mari ca monument al naturii, cit ~i aplicarea dezideratelor preconizate anterior, vorr putea c:liuza o apreciabilă
creştere, în întreaga ţară, a efectivelor migratoare de pescărită-mare, cit
şi reînceperea cuibăritului în lagunele dobrogene, pe insula Sahalin
etc. Numai astfel va putea fi păstrat, pentru posteritate, încă un in610

teresant aspect biocenotic, caracterisitic Litoralului f!omânesc al M. Negre (FUHN, 1971).
REZUMAT

ŞI

CONCLUZII

Pe baza materialului informaitiv centralizat de autori - bibliografi1c, rezul1tait iin u1mia ce:ooetărHor ştiinrţifioe pI'loprii, ial colabo:rării
cu ornitologii din ţară etc. - în legătură cu prezenţa in România a
pescăriţei-mari ( Hydroprogne caspia Pall.), de-a Lungul ultimei sute de
ani, desprindem următoarele date rezumative :
1) Primele indicaţii referitoare la nidificai'E:'a în ţară (în Complexul Razelm) a unui număr de dteva mii de pescăriţe-mari au fost
menţionate pentru anii 1872-1884 (?). La scurt timp după aceasta, în
intervalul 1896-1910, au rămas să nidifice în Complexul Razelm doar
cîteva sute de exemplare.
kcest nucleu de cuibărire din Dobrogea s--1a redus, treptat, în
deceniile care au urmat; pentru ultima perioadă - 1950-1972 - nu
a mai f est înil'egist:rat nici un document în legătură cu depunerea pontei, creşterea puilor etc. Cele 4 identificări ale speciei înregistrate în
perioada de depunere a pontei (Iunia mai), atît în Lagunele Litora~ului
rvmânesc al 1\1. Negre, cît şi în regiunea Bălţilor Dunării, nu pot demonstra nidificarea în ţară a speciei, pentru anii 1950-1972, deoarece
una dintre păsări (30.V.1953, Călăraşi-Ialomiţa), cu inel suedez, este
origirnară din zonia de ouibărire baltică.
2) lneeiperea, apoi 1ntensifkareia migraţiiLor tnansc01ntinenta1e ale
pescăriţei-mari şi prin România au fost constatate do!Clr pentru ultimele două decenii, prin identificarea speciei, tot mai frecvent, atît în
zonele din apropierea M. Negre (Delta Dunării, Dobrogea maritimă etc.),
cît şi în cele influenţate de prezenţa lanţului caripatic (Sibiu, M1anamureş). 1n acest sens, specia a fost semnalată de 91 de ori, în 45 de locuri
diferite şi în 12 judeţe. Totalul păsărilor observate sau colectate cu
această ocazie însumează cifria de 718 ± 100 (692 ± 100 de exemplare
pentru Delta Dunării şi pentl"U Dobrogea maritimă ; 26 de exemplare
pentru „interiorul ţării").
IntensificaJ"ea migraţiik:r transcontinentale
prin Delta Dunării şi prin Dobrogea maritimă - unde au fost realizate aproape toate identificările - poate să fie dedusă şi din următoa
rea repartizare, s21midecadală, a totalului celo:r 692 ± 100 de exemplare observate: 1951-1955: 0,6% ; 1956-1960: 1,00;0 ; 1961-1965:
8,8°/ 0 ; 1966-1970 : 72,3 % ; 1971 : 17,30/0.
3) Pentru Delta Dunării .şi DobJ:iogeia maritimă, pe haza c2rcetă
rilor efectuate de-ia lungul anilor 1950-1972, s..,a constatiat pre~enţa
pescăriţei-mari doar în lunile III-X ; cea mai timpurie dată de sosire
este 25.III (1967, 1968); cel mai întîrzi.at exemplar din toamnă s-·a obserV1at pînă la 27.X(1970). Totalul p2scăriţelor-mari identificate (692±
100) a!'e următorarea :repartizare 1lunară : III : 26 ; IV : 153 ; V : 2 ; VI :
27 ; VII : 61 ; VIII : 234 ; IX : 153 ; X : 36. Exemplarele observate sau
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colectate în perioada migraţiei prenupţiale (III-IV) reprezintă un procent de 25,90;0 ; cele două exemplare identificate pentru luna mai (0,3 % )
ne indică prezenţa speciei şi în perioada strictă de depunere a pontei
r(cuibăritul propriu-zis nu a fost, însă, remaroat) ; sporirea identificărilor
:pentru lunile VI-VII la 88 de exemplare (12,7%) poate fi explicată, în
absenţa nidificării pentru Dobrogea, doar prin admiterea zborului unor
păsări „estivante"", originare din :'.\I. Baltică, l\I. Azov etc.; totalul identificărilor pentru perioada migraţiei postnupţiale (VIII-X)
însumează
61,1 %.
Cu referire la „interiorul ţării", pentru anii 1950-1972, cea mai
timpurie observaţie este 8.IV(1954), cea mai tir.de - 27.IX(1963). Repartizarea lunară a celor 26 de exemplare observate este următoarea : IV :
2 ; V : 2 ; VI : 6 ; VIII : 2 ; IX : 14. Ku s-a constatat o separaţie, evidentă,
între semnalărilL- din primă\·ară şi cele din toamnă. Originea păsărilor
„,estivante neclocitoare"", identificate în lunile V-VI (30,80/0 ), o constituie nucleul de nidificare baltic.
4) In ceea ce priveşte numărul de exemplare al fiecărui stol
tle zbor identificat, pentru anii 1950-1972, situaţia se prezintă astfel :
a) Delta Dunării şi Dobrogea maritimii. - 1 exemplar : 87 de cazuri ;
2 exemplare : 34 caz. ; 3 ex. : 4 caz. ; 4 ex. : 8 caz. ; 5 ex. : 6 caz. ;
8 ex. : 1 caz. ; 9 ex. : 1 caz. ; 1O ex. : 1 caz. ; 12 ex. : 3 caz. ; 16 ex. :
1 caz. ; 30 ex. : 1 caz. ; 51 ex., parţial dispersate : 1 caz. ; b) interio- """ - 1 ex. : 11 caz. ; 2 ex. : 4 caz. ; 3 ex. : 1 caz. ; 4 ex." : 1 caz.
ru l ţ ani
5) Totalul celor 26 de inele seriale, recuperate de pe cele 25
<de exemplare de Hydroprogne caspia Cl' au fost împuşcate în perioada
anilor 1953-1970, ne indică regiunile de nidificare ale efectivelor migratoare care trec prin România : 96, 1 % au fost marcate în zona de
nidificare baltică (65,40; 0 în Finlanda, 26,9 % în Suedia şi 3,80; 0 în
R.S.S. Estonă) ; restul de 3,90; 0 spre limita de nord a l\I. Negre
(R.S.S. Ucraineană). Comparativ, în Delta Dunării şi în Dobrogea maritimă au fost recuperate un număr de 18 inele, în „interiorul ţării"'
celelalte 8.
Pescăriţele-mari marcate şi apoi recuperate în Romînia se aflau
între primul şi al zecelea an de \"iaţă (28,60, 10 în primul an de viaţă ;
23,80/o în al treilea an ; 9,5 % în al 2-lea, al 6-lea şi al 9-lea an ; 4,8°/o
în al 5-lea, al 7-lea, al 8-lea şi al 10-lea an).
6) Treptata restrîngere, pînă aproape de lichidare, a vechiului
nucleu de nidificare din Complexul Razelm s-a datorat, direct s.au indirect, activităţii constructive a omului, manifestată de-a lungul ultimei sute de ani ; aceasta, mai ales ca urmare a practicării păşunatului,
a intensificării pescuitului, a culegerii ouălor de păsări, a exploatării
stufului, a exercitării vînătoarei, a circulaţiei turiştilor, a ,,moderniză
rii"' Litoralului românesc al M. Negre etc.
In situaţia actuală, datorită intensificării pasagiilor transcontinentale ale pescăriţei-mari prin întreaga Europă centrală (inclusiv prin
ţara noastră), în urma popasurilor mai frecvente ale speciei în Delta
812

Dunării şi

in Dobrogea maritimă, uneori au fost împu-"?Cate unele exemplare, cum s-a îrrtîmplat între 15-25.VIII.1970, cind aiu fost combătute la p. piscicol Calica, pe nedrept, un număr de cel puţin 200±50
de pescăriţe-mari, dintre care 13 marcate (în zona baltică).
7) Pentru ocrotirea pescăriţei-mari în întreaga ţară este necesară
atît declararea speciei ca monument al naturii cît şi sistarea împuşcării
Laridelor şi Sternidelor. Nidificarea din nou a pescăriţei-mari în lagunele dobrogene va putea fi favorizată numai prin respectarea, integrală, a rezervaţiilor ornitologice : Sf. Gheorghe-Pal?de-Perişor, inclusiv
insula Sahalin (delta fluvio-marină) ; Periteasca-Leahova-Portiţa (Complexul Razelm) etc.
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HESUME
A l'aide des informations centralisees par Ies deux auteurs - informations
acquises a la suite des recherches scientifiques individuelles et a I~ suite d'~e etroi~e
collaboration avec Ies autres ornithologues du pays etc. relativement a la prcsence en Roumanie de la Grande Steme (Hydeoprogna caspia Pall.) au cours
de laderniere centaine d' annees, on a lire Ies suivantes donnees :
1 ). Les premieres informations concernant la nidification (dans le complexe deRazelm) de quelques milliers de Hydroprogna caspia Pall., chez nous ont ctet mentionnees pour Ies annees 1872-1884.
Peu apres, dans l'intervalle 1896-1910, dans le complexe de Razelm de ces exemplaires sont restcs seulement quelques centaines. Puis, le long des decennies suiventes, ce groupe connaît une reduction graduelle; pour la dernie:e periode 1950-1972 aucun document n'atteste le presence de la ponte, la croissance des
petits, etc. Les quatre identifications de l'espece,
enregistrees pendant la periode
qu'on depose la ponte (le mois de mai) dans Ies regions lagunaires du littoral de
la Mer Noire et dans Ies rcgions des etangs du Danube, ne suffisent pas pour
prouver la presence permanente dans le pays, pendant la periode 1950-1972, de
cet oiseau, car un de ces exemplaires ( enregistre le 30.05.1953, Căltiraşi (lalomita).
ayant un anneau suedois, etait originaire de la region de la Mer Baltique.
2). Au cours de deux dernieres decennies, l'identification de celte cspeetc) et dans celles influencees par la presence des Carpates (Sibiu, Maramure~t
prouve le commencement et mcme l'intensification des migrations transcontinenlales
de cette espece a travers natre pays. Ainsi, l'espece a etc signalee 91 fois dans 45
endroits difforenls et dans 12 districts. Le nombre total des oiseaux observl's ou
pris, atteint le chiffre de 718±100 (692±100 exemplaires pour le Delta du Danube
et pour la Dobroudja maritime; 26 exemplaires pour "l'interieur du pays". L'int0nsification des migrations transcontinentales a travers le Delta du Da nu be e~ la Dobroudja
maritime
ot'1,
cle'ailleurs,
ont
t'le
realisees
p:csque
toutes Ies identifications - peut ctre clcduite de la distribution des 692±100 d'cxemplaires observes, distribution notee tou tes
Ies cinq annees : 1951-1!J55 : 0,G "~ :
1956-1960: 1.0%; 1961-1965; 8,8%; 1966-1970: 72,3° 0 ; 1971: 17,3%.
3). A la suite des recherches entreprises pendant l'intervalle Hl50-1972 cl<ins
le Delta du Danube et dans la Dobroudja maritime, on a observe la prescncc' de
la Grande - Sternc seulement au cours des mois III-X; on est vcnu quclqu0fnis
t~e<> tot: le 25 Ill(19G7, 19G8)et onest parti tarei en automne: le 27 X (Hl70).
Le nombre total d'oiseaux enregistres (692± 100) peut ctre clistribul'.• par mois,
de la maniere suivante: III: 26; IV: 153, V: 2; VI: 27; VII: G! ; VIII: 234;
IX : 153 ; X : 35. Les exemplaires observes ou pris pendant la periode de la migration prenuptiale (III-IV) representent 25,9% ; Ies deux exemplaires identifies
au cours du mois de mai (0,3%) nous indiquent la presence de
J'cspece mtmc
dans la periode qu'on depose la ponte (car on n'a pas trouve les traccs cl'unc
cventuelle nidification); l'augmentation du nomb:-e d'exemplaires identifies pour
Ies mois de juin et juillet au 88 (12,7~~) pourrait Ctre expliquee, dans ce cas
ot'1 une nidification n'a pas de constatee dans le Dobrouclja, en supposant la passe
ele certains oiseaux „estivants", venus des bords de la Mer Ualtique, de la Mer
cl'Azov, etc; le nombre total de> identifications effectuees dans la pcriode ele la
migration postnuptiale (VIII-X) reprcsente 61,l %·
Quant â „l'interieur du pays", entre 1950-1972, on a
enregistre,
pour
l'annee 1954, une apparition de bonnc heure: le ll IV. Une presence tardive a
cte cnregistree en 1963, le 27.IX.
La distribution mensuelle des 26 exemplaires observes est la suivanle : VI :
2; V: 2; VI: 6; VIII: 2; IX: 14. II n'y a aucune separation evidente entre Ies
apparitions signalees au printemps et celles de l'automne. Les oiseaux „estivants
qui ne couvent pas" iclentifies penclant Ies mois de mai et juin (30,8%) sont originaires de la region ele nidification ele la Mer 13altiq ue.
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4). En ce qui concerne le nombre d'exemplaires de chaque volee d'oiseaux
enr6gistree dans la periode de 1950 â 1972, on a pu noter:
a). Dans le Delta du Danube et la Dobroudja maritime 1 exemplaire:
87 cas;
2 exemplaires : 34 cas
3 exemplaires : 4 cas
4
8 cas
5
6 cas
8
1 cas
9
1 cas
10
1 cas
12
3 cas
16
„
: 3 cas
et 51 exemplaires partiellement disperses : l cas
b). a „l'interieur du pays"
l exemplaire : 11 cas
2 exemplaires : 4 cas
3 exemplaires : 1 cas
4 exemplaires : l cas
5). Les 26 anneaux seriels recuperes des 25 exemplaires d'Hydroprogne
caspia tues au cours des annees 1953-1970, indiquent Ies zones de nidification
des effectifs migrateurs
qui passent dans la Roumanie: 96,l % portent Ies marques de la zone de nidification de la Mer Baltique (65,4 % en Fin lande, 26,9 °0
en Suede et 3,8 % en Eston ie); le reste de 3,9 ~~ portent Ies marques de la zone
nordique de la Mer Noire (Ukraine). On recupere dans le Delta du Danube et
la Dobroudja maritime 18 anneaux, tandis qu'a l'„interieur du pays" on a recupere seulement 8.
Les exemplaires marques el pris chez nous, etaient âges d'un â dix an~
(28,8% - 1 an; 23,8% - 3 ans; 9,5% - 2 ans, 6 ans et 9 ans; 4.8~~ - 5 an~.
7 ans, 8 ans, 10 ans).
6). La cause de la di~parition graduelle de l'ancien noyau de nidification
situe dans la zone du complexe de Razelm, a ete la presence et l'activite destructive de l'homme, deployce au cours de la derniere centaine d'annees: la pratique
du pacage, l'intensification de la peche, le ramassage des oeufs d'oiseaux, l'exploilation du ro~eau, la pratique de la chasse, le lourisme, la modernisation" du
littoral roumain de la Mer Noire, etc.
Ainsi, â la suite de
l'intensificalion
des passes
transcontinentaux
de
l'espece dont on parle, dans toute l'Europe centrale (inclussif natre pays), et u
la suite des escales frcquenles dans le Delta du Danube et dans les regions de la
Dobroudja maritime on est
arriver quelquefois de „massacrer" cel oiseau rare.
surtout au concours des gardes piscicoles (par exemple, dans la periode de 1525 VIII 1970, dans la zone piscicole de Calica, on a massacre, a tort. au moins
200±50 exemplaires dont 13 etaient originaires de la zone de la Mer Baltique.
7). Pour proteger cel oiseau, quelques mesures s'imposent: ii faut considerer l'Hydroprogne caspia comme espece rare et defendre de tuer Ies Larides et
les Sterides.
Une nouvelle nidificalion de cel espece dans les zones des lagunes de
la Dobroudja pourrait (•lre favorisee par la conservation complete des reservations ornitholoqiques: ele Sf. Gheorghe-Palada Perişor, inclusif l'ile Sahalin.
le delta fluviale el maritime ; Periteasca-Leahova-Portita( Le complexe de Razelm) etc.
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SITUAŢIA

ŞOIMULUI

CODALBULUI (HALIAEETUS ALBICILLA) ŞI A
DUNAREAN (FALCO CHERRUG) IN PRIMAVARA
ANULUI 1971, PENTRU DELTA DUNARII
WERNER KLEMM

Cu sprijinul CMN şi concursul dat de Centrala Deltei Dunării împreună cu Ocolul Silvic/Tulcea, am realizat la începutul anului 1971, o
acţiune de stabilire a stocului numeric existent încă în Delta Dunării,
privind speciile : Haliaeetus albicilla şi Falco cherrug. S-a insistart mai în
seamă asupra Del1tei propriu-zise deci a '.Zlonei între braţele Chilia ~i
Sf. Gheorghe. Din cauza apelor ridicate şi din lipsa unei ambarcaţiuni
corespunzătoaI"e, nu am putut cereeta însă zona axată pe braţul
Sf.
Gheorghe şi regiunea D:ranov.
Scopul urmărit de noi, a fost de a stabili, încă înainte de a fi înfrunziţi copacii, dar deja la început de cuibărit (cazul codalbilor, care ele
obicei încep depunerea pontelor deja în ultLmele zile ale Lui februarie), d.p.v. numeric, precis. cîte cuiburi de codalbi ocupate există în
Deltă, respectînd procedeul şi în cazul şoimului dunărean.
Rezultatele la care am ajuns în final, datele fiind colectate din zonele Chilia-Veche - pădurea Letea - Sulina - M.aliuc - Caraorman Ivancea - Sf. Gheoil"ghe, pe întreaga perioadă de observaţie, (27.III.-14.
IV.1971) condiţiile atmosferice fiind nefavo:riabile (tempe:riatură joasă, vînt
puternic) s-au concretizat în găsirea următoarelor cuiburi :
Nr.

Punctul unde se
I

află

2

cuibul

Ocupat
3

Observări

4

l. Păd. Letea (Poala Băltii, Roşu-Seliştea) Plop, ocupat H.a.

15 m, c. mare.
2. Păd. Letea (în aprop. de nr. 1)
neocupat de mai multi ani
3. Păd. Letea (Poala Bălţii, Seliştea lui Ivancen- neocupat F. eh. în apropiere
co) Plop, c. mic·
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4.

4

3

2

Păd. L0tca (Poala Băllii, Gîrla lui Burdujca)
Plop, 20m, c. marc.
ocupai H.a.

Pe acelaşi copac, cu 5 m mai in
jos, cuibul mai mic.
G. Păci. Lelea (Marginea lui J\·ancencn) Vizibil
din toate dirccliilc pc un plop inall, cuib
foarte marc.
7. Păd. LPtca (Seliştea Omcra) Plop, 20 m, cui·
bui aşezat oblic.
a. P..id. Letca (Haşmacul ~chiopu) Plop, 20 m,
„

5.

~olid

aşezat.

9. P..id. LclC'a
m,

c.

milJC'.

aici cu 5 ani în urm<1
un păci. a doborît 5"-G
ncocupa t r.ch.

neocupat de mulii ani
ncocupcil
neocupat

(I-Iaşmacul

Tir la Popii) Plop,

15

ocupai r.ch.

Pud. LdL·il (Finlinila cu z;îlogi, Hu~m..in·IC')
Plop illb, 2U m, mic, in dărimilfL'.
nC'ocupat de ani dL' zile
11. Ciinalul Sulina (Mila G/2 km nord) 0rup mic
de plopi, 15 m, c. mar!'.
ocupai H·a.
!IJ.

Cuibul a fo„t ocupat cia;
părăsit în urma dcranJCîrii prin prcgăt. dL' fillll'ocupat mat

12. Canalul Sulina (~fila ta) grup mic
de ~ălcii
11. Can<ilul Sulina (!\lila 18) ling..i nr. 12 pe -.11)cic, 15 m, aş. oblic.
neocupat
14. P<id. Caraorman (~forqinea Băllii, pc clunL·)
Cuibul
Plop, 211 m, c. mare.
nPocupal ani în
15. Păd. Car nrman (în mijlocul pădurii, lC'rC'n
inundai) Plop, :,:() m.
ocupat H.a.
16. Păci. Caraorman (Canalul Lilco\') Plop, 20 m,
în dL·scompuncrP
neocupat
17. Caraorman (Canalul :\ou „Fc drumul Climn\'a", ·I km \·csl).
neocupat

cl..idit

cu

5-•)

urmă

0

Din tabel reiese că din cele 17 cuiburi eontroLate daiJr 4 l:'ra~1
ocupate de codalbi şi 1 de şoimul dunărean - rezult:it îngrijorător ~
Privitor la Haliaeetus albicilla, aplicînd raportul de 1 7 cuiburi
existente faţă de 4 ocupate (4 : 1) la cele 23 de cuiburi semnalate d2 la
braţul Sf. Gheorghe şi reg. Dranov (V. Puşoariu, 1968) necontrolate
de noi în 1971 - ar însemna ca în ace-astă regiune am dispune de încă
5-6 cuiburi de codalbi ocupate. Ar exista deci actualmente, in total,
in Delta Dunării o populaţie de doar 9-10 perechi de codalbi!
Populaţia de şoimi dunăreni pare a fi de asemenea redusă la un
rest neînsemnat de citeva perechi !
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Observaţii

:

Majoritatea cuiburilor de codalbi sînt ounoscute ca existente
de foarte mulţi ani (nr. 10 de pildă, de peste 30 de ani) dar
fără a fi ocupate în ultimă vreme ; mai multe cuiburi, sînt
pe cale de dezagregare (ex. nr. 7). Noi lăcac;;uri de cuibărit,
nu au mai fost construit:.'.
Singurele 4 cuiburi ocupate de codalbi, sînt bine .::scunsc şi
distanţaite de drumur11e relativ circu1we, ca urmare (pI'esumţia
noastră) a deranjării de către om.
:\stfel de neajunsuri prin intermediul omului le-am stabilit după
cum urmează : In 1971, cuib.ul nr. 13, era ocup::lt de o pereche de codalbi, care au şi clocit aici. Construindu-se în imcdiatia apropiere a
ouibului o Bscunzătoare, din care ulterior urma să se filmcZL', păsărilP
şi-au părăsit cuibul ! Un cioban, a găsit apoi cojile ouălor, sub copacul
în pricină. Cu intenţii similare a fost vizitat şi cuibul nr. 4 din pădu
rea Letea în ziua de 30.IIl.71 ; la controlul efectuat de mine cu o zi
în urmă., plisările totuşi încă erau existente.
Sub cuibul nr. 1 s-a găsit la începutul lui martie a.c. cadavrul
unui codalb adult în putrefacţie, martor şi victima luptelor între 4
codalbi (telm. vin. Ivanenco/Rcsetti).
- Şoimul dunărean l-am observat, numai în 3 puncte : a) un
exemplar în zbor, deasupra şi în apr,opierea cuibului nr. 3, b)
două exemplare la cuibul nr. 9, ocupat probabil de pereche,
c"c.1 sc::ipul p2rpe'.u~i:"ii sp~·dei, c) la l\Iila 18, am observat de
3 ori şoimul dunărean, în zbor, fiind vorba probabil de acelaşi
individ.
Paznicii şi vînătorii nu cunosc ace<astă spe·cie şi Vial01area ei extraordin:ară în faunia autohtonă a ţării decît foarte puţin. Do·vadă împuş
care în 1965 a 5-6 exemplare în apropierea cuibului nr. ~ (comunicare verb3lă, pădurar Pocoria/Letea).
In iarna lui 1969/70 au apărut în păduroa Letea cca. 30 exemplare de codalbi, dar care au şi dispărut clupă cîteva zile (comunicare verbală, păd. Pooora/Lete.a).
Proipunc>ri :
Scăderea rapidă a populaţiei de codalbi (generată de otrăviri,
împuşcare, deranjare la cuib etc.) demonstrează cu prisosinţă, ineficacitatea măsurilor de protecţie, exercitate pînă in prezent. Fără a lua

proMema în serios împletită fiind cu protejare riguroasă, fie şi cu aplicooeia unor sia111icţi,un1 extreme, drastice, nu va mai fi salvată ultima sufliarr~ a codalbilor, şi nici a şoimilor dunăreni, la noi în ţară. Propunem
de aceeia:
numărarea exactă şi organizată,

toare

a tuturor perechilor

cuibări

încă,
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luarea de măsuri generale dar şi pe plan local (Centrala Deltei
Dunării cu Ocolul Silvic/Tulcea, l\Iuzeul Deltei, CMN), prin
care să fie eliminate în viitor deranjările la cuib, între care şi
interzicerea strictă a filmării (chiar dacă sînt efectuate de
străini, fapt care ne aduc beneficii de ordin economic, care însă
ar cădea o dată cu dispariţia acestor specii din cele mai reprezentative pentru fauna autohtonă a ţării noastre I),
transformarea în realitate a hotărîrii luate, de a nu se mai
combate răpitoarele la hoit îmbibat cu stricnină, pricina principală a exterminării codalbilor la noi,
pedepsirea aspră a abaterilor de la normele de vînătoare, care
interzic cu stricteţe de decenii distrugerea celor 2 specii în
cauză.

Resume
L'auleaur nirnmtiniques le rcsullat de-; lravaux effectues âfin d'etablir le
stock numerique rp1i se trou\'e dans le della du Danube, forme des especes Haliai.'lus albicilla ct L1lro cherruq.
On a fait des inve~tigations dans Ies zones de Chilia-Veche, de la foret de
Letea, de Sulina, de Maliuc, de Caraorman, d'Ivancea el de Sf. Gheorghe.
Les resullats des obsen·ations ont ele formulee dans le tableau qui se trouve
dans cel ouvraqe.
En conclusion l'auleur donne des suggestions concernant la protection severe
:Ies deux cspL~ces menlionnces, dans la zone du Delta du Oanube.
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LUSCINIA SVECICA SVECICA-SUBSPECIE NOUA PENTRU ŢARA
KISS J. BOTOND

Specia Luscinia svecica (L.) 1758 este răspîndită aproape în toată
Europa, Asia şi - parţial - America de Nord, în 11 rase geografice
(9). Dintre acestea, în ţara noastră au fost identificate două : Luscinia.
svecica cyanecula (Meisn.) 1804 - privighetoare-guşă-vînătă - şi Luscinia svecia volgae (Kleinschm.) 1907 - privighetoare răsăriteană (10).
Luscinia svecica cynecula a fost semnalată în judeţul Ilfov (1), Banat
(1 7,8), pe lîngă Cluj (3), la Cefia, lingă Oradea (9). In număr oeva mai mare
apare în Delta Dunării, unde s-a dovedit recent şi cuibărirea ei (9). Un
habitat propice acestei păsări se află şi in apropierea Tulcei (5), unde
şi autorul a avut ocazia să observe prezenţa ei în repetate rînduri.
Cealaltă subspecie
- Luscinia svecica volgae
se cunoaşte numai
din nocd-estul ţării (6), din perioada pasajului.
La darta de 12.04.1971 pe Insula Sahalin de lingă Sf. Gheorghe,
autorul a executat obişnuita ieşire ornitologică în această rezervaţie,
ceccetînd mai intens de data asta partea sudică. Un pilc de papură (de
40-50 m 2) a fost amănunţit investigat cu ajutorul unui prepelicar. La
apropierea acestuia, din vegetaţia deasă şi-a făcut apariţia un paseriform
de talie mică, necunoscută pină acuma autorului. S-a mişcat foarte repede pe sol, cu scurte opriri, ţinînd coada ridicată şi aripile lăsate, asemănătoare ochiuboului (Troglodytes troglodytes). După ce a fost colectată şi cercetată amănunţit, s-a dovedit a fi un mascul tînăr în
primul an de Luscinia svecica svecica, în haina de iarnă (2). Peste puţin
timp atenţia autorului a fost atrasă asupra unei alte păsări aparţinînd
aceleiaşi specii, de către Dl. W. Klemm. Acest exemplar s-a menţinut
în iarba sărată (Salicornia herbacea) deasă, preooupîndu-se ou căutarea
hranei. Fiind împuşcat, a dovedit definitiv determinarea - la început
surprinzătoare şi incertă a primului exemplar, fiind într-o haină mai'
629

·ara c:teristică ,
..urm ă

de

m 2

eu l adul t . Dim e nsiun ii

celor

două

păs ă ri

sînt

oar le

S e x, ca •·
.'.\ [ascu l

ti!1~1r

rase ul a:lu '.

Lun g .

1\ripă

] ~.) mm
1r_ ,) mr.

GLi

68 mm
~11 m

C oa dă

C ic c

Tars

G;·eut.

45 mm
mm

10 m m
10 m m

'.2G mm
:!5 mm

13,5 g
13 ,0 g

:j ()

D LSC ri L·n:a SL bsp l iL'l si·cc ica C'oincid.: cu a forme i mai cunc s -: ulă
de cyanecula, d ssi a <;>i in lih..·1 alur n ~st r<l ci.: spec iali aL· (1) , m ai
puţi n pata căr[1 ·111 · · c L' la piept. Pe nl r u U<;>ura r c a identifi c ării e i în
vii to r ş i de că r • al) orn itr> log i, nrn iac.».: ci ckscricr.: sum ră a col o ri t ului : c. ap1ll, p~ r ' a clorsJ.lă a gi u lui . palele !)i aripile inl b r un sure- ,
coada 1U,!~)111" i n ult ima treime ma10-incl1i<>, cu L'XCL'P\ia c· or do u ă
p 1w mi Jlr cii , la rL· . int n e,1 icir a L', p . n ·a \ 'L·nt rală c.._·nU';>k, p enele
ubendall' r ,c: \L'. Citul .. i p,:,; r L~ an c ri n r f1 a pil'ptul ui sint de o c u l oarl' că.ăm i 1i ', î nca~lr . I1 d · un ce r c aJbsslru, (pălat al ocu ri cu n 'g r u )
car,· ]J 1 i d11l Li s' I ăr~l 1.._'.';>l. cr 1 11< .I ('li c;1rf1rni1 iu . Pa tn Hl!)C'.:! lă,
c:en rată d ' pe ;..,u!)I1 c\·rs i'L>.,te
L'Bst[1 su·J· µ c.·c iL· cl L· l. u snniu scecica
c yan cc ul a maj răspîndi <.1, lJ. l' rL' pala d e PL' _E,u-;.[1 ai· ...· o cul rJ r · .::l bă,
bi n · \ Îiibih Pn„.._·um SL' \ ·dd , (foto 0 rai"ia ~i
b e lul) ·'?' dim e ns iu nil e
sint mai rL•, lu l , de ·i la pri ·igli ·toar L'- u-;.<"1 -\ · i11ălC1 (l, 9).

L'u scin ia .SL"ec ica si•ec ica c: u ib ă r ' ŞL' î n n o rdu l î nd e părta t , in a propi n ...a
.. c e r cu lui p olar, în ţ ă ril e c andinavi c-..• ş i î n U niunea S o v i e tică .
pînă in Kam cea t k 3 (4) . P o p u la ţ iil e euro p en e i e rn e az ă î n Or ie ntul
prop i1al ~i / \fr i a d e n o r d -e t (4).
u p oate să fie exc lu să p cs ibili tate a, că
~ 30

în timpul migriaţiilor între cartierele de iernare şi de cuibărit să treacă
regulat prin ţara nc1as1Jră, dar datoTirtă vieţii saile asounse a
rămas pînă <icuma neobservată. Cereetările de viitor, mai amănunţite,
sînt menite să dovedească piiezenţa ei şi în continuare.
Ca denumire românească, propunem, ca subspecia să fie numită
p1"it'ighetcare nordică. Denumirea oglindeşte atît apartenenţa filcticli,
cit şi răspîndirea geografică, evitînd totodată complkatele denumiri
traduse servil clin nom2nclatoar2le altor limbi.
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Resume
Le 12 avril 1971 l'auteur a recolte deux exemplaires de I.uscinia svecica
s\·ecica (L) sousespece nouvelle chez nous. Celte sousespece se distingue des deux
autres varietes (Luscinia svecica cyanecula et Luscinia svccica vo/gac) par la
couleur d'un jaune rougeâtre de la tache du milieu de la poche bleue de l'oiseau.
Mcme ses dimensions semblent etre plus reduites que ce!les des sousespeces connues jusqu'il present chez nous.
L' auteur propose que cette nouvelle sousespece soit clenommee en roumain
Jr rossignol nordique.
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LEZIUNI, FRACTURI ŞI ANOMALII LA OASELE UNOR PASARI
St. KOHL -

Printre nenumăratele
număra şi aooidenrtările în

J. B. KISS

pericole la care sint expuse păsările, se pot
urmia că.roria se provoacă leziuni, fracturi sau

care pot fi chiar mortale.
Cum am arătat într-o lucrare (KOHL, sub tipar), în urma accidentării în oondructele de telefon, ziduri sau prin eleotroautare se pierd muJte
păsări. Unele însă nru oad mortal
ci rămîn cu lez1UJni grave sau
fracturi.
Păsările de interes vînătoresc mai sînt expuse şi unei „presiuni
ci:negetice" fiind rănite cu arme de foc, Laţuri sau oapcane.
1n majoritatea cazurilor soarta unei păsări rănite este deja sigilată, căci neputîndu-se mişca suficient, cade uşor prada răpirtoarelor.
Sau dacă chiar prin viaţa ei ascunsă scapă de aceasta, nehrănindu-se
corespunzător slăbeşte şi nu mai poate să-şi refacă sănătatea. Probabil
cauza aceasta din urmă duce la multe pierderi, deşi păsările au o mare
înclinaţie pentru regenerarea unor ţesuiburi (BERETZK, 1955).
Cunoaştem oazuri cinel păsări au răni foarte mari au rezistat timp
mai îndelungat (HAUTFELD, 1954) sau chiar aru regenerat unele ţesuturi
deveniUlJd din nou oaipabile de a trăi în mod normal (BERETZK, 1955 ).
Tot aşa este cunoscut şi faptul că unele păsări (mai ales berze) stră
punse de săgeţi î:n Afri.ca, au revenit în Europa adudnd ou sine aceste
săgeţi (DIRCKSEN, 1961). Unele păsări mai mici au purtat timp mai
inde1ungat spini înfipţi în musoUiLarbuiră (GOETHE, 1970).
Este bine cunoscută marea putere de autovindecare a păsărilor.
Aici trebuie să amintim în primul rlnd mult citatul caz al sitarului care
îşi „pansează" tarsul rupt de alice. Asemenea o~uri au fost amirutite deja
din anul 1818 (DIEZEL. 1930) chiar şi mai recent (ALBESCU, 1964).
Deşi „pansarea" n-a fost acceptată, dar revindecarea taTSului este un
fapt bine cunoscut şi cunoaştem cazuri cînd tarsul s-a vindecat fără
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„,pansament". Asemenea cazuri se cuncsc chiar la păsări de pradă deşi
acE~tea sînt silite să întrebuinţeze picio.arele la capturarea prăzii.
Fracturile provocate în Ufliillia acci::lentărilor, loviturH'.)r de arm[1
sau a altor factori se vindecă în foarte multe cazuri fără intervenţie
„ortopedică". Cazuri similare se cunosc de altfel şi la mamifere (HAl\L\R,
1970). Această \'inde~'.3re se datoreşte faptului că în jurul o.cselor fracturate dacă nu sînt prea tare dislocate se formează un call:s,
care după un timp relativ scurt, i-:r_obilizează rasele fr2cturatc.' . .:\sc•menea fracturi se pot vindeca în cca. 3 săptămîni (BERNDT - :\IEI~!.'.
1959). Este drept că aceste vindecări pot pn·zenta uneori clislcca\ii rJ,·
oas::-lor fracturate, provocînd astfel scurtarea oaselor prin lccaliz.arc'a Dl'corcctă a caselor s::u chiar prin faptul că au eleno-nit strimb,·.
Cum a arătat deja BERETZK (1955) asemem·a frc-cturi pot impit•c.lica migran_·a cicestor exemplare .şi noi am găsit eîteva c1azuri similare
(10, 1:-l, 19).
~,Iatl>rialul ncstru cc·rcetat a fost coleetat 13. prepararea păsărilnr.
cinci am putut constata aceste leziuni, fracturi rnu chiar anomalii. :\cest
material înglrb~·ază ~6 de cazuri ~i este' împărţit în trei grup,• S'-'ffil' 1t ·
cu litera „\, B, C ~.a. 1) leziuni (A) ; ~) fr2duri (B) ; 3) anomnlii (('l.
Lista cu datdi! L'Xc·mplarelor este întocmită dup[1 ,.Nonwncbtr,rul pi"":s~ rilor din H.S.R." de BACESCU: ROSETTI BAL\NESCl-: C/\Tl -_
NEANl r : V.\SILil'. ~i FILIP.:\ŞCU.
Ca leziuni am privit şi c3zurile cind am găsit alice intratL· în c irp,
clii.ar <lacă c·rifi:.·iu1 era deja virdc{-.art (13, 19, 50, 70, BG, ~4) L1 n
9irii(ii - .·lnser albifrons (Scop) (19) orificiul l'ra 2stl!pat cu un tampon cil' p;__-1w, care desigur a intrat în urma lo\·iturii în rană .. Lest t:.?mp(111 a împil'dicat li~:mora:;ia şi rana era apn•ape cornpll't vin:il·:·al<-!.
- O eqr<:ta 111icii Eqntta gcrzetta (L) - (5) an:a o rană lwL>,:1
cil' 10 cm ~i adincă de 3 mm pc· !\Iuscull!s pcctnralis. :.:\lt·sc1lla~_u:·:-i tibiotarsului cTa străp:rnsă, cubitus, radius, mL· tac-3rpul ~i falan_gL'L' l'r:u
zdrn!)ite. Arip3 şi piciorul umflate ~i inflamate'. Hana L•ra de 1-:2 zik•
)i C"rcdem că nu s-2r fi vindecat. - Un stirc pitic - J.ro/)l"yclws rninut us (L) - (9) aYea Ycl"tebr-ele gitului fractural'...' în urma arTickntări i
în sinnil. Era incapabil să umble ~i se tira pc jcs cu ajulon1l ariprl<lL
:\ doua zi a fr,st sacrificat. - l 1n ţigănuş - Plegaclis falci11ell11s (L)
- (14) avc,a o pl,agă de eca. G em 2 pe partcn proximală .a gitului, ('.:ire
derivă c-um putem presupune - dintr-un atac al unui răpit.or. Raţ11
mare Jlnas platyrhynchos L. (21) purta P'--' parh'a abdomenului
o plagă de 8-10 mm adîncime şi de o dimensiune 40 x 30 mm. l\Iarginea rănii atingea earena sternului. Pasăres nu era slăbită şi zbura
perfect. - Raţa-cap-castaniu - Aythia ft>rina (L) - (25) avea partea
superioară a tarsului umflată şi era cuprinsă şi articulaţia. În interioa·u1
umflăturii s2 găsea puroi îngroşat, unne de cangrenă nu s-au putut st:i.bili. Aci'ilă-mică - I-lieraaetus pennatus (Gmel.) - (35). Ultimele două
falange ale degetului mijlociu era întoarse, răsucite. Găinuşă-de-baltd
- CJalinulla chloropus (L) - (56). Leziune puternică în regiunea lombo· saorală, picioarele fiind paralizate. Hemoragie interioară puternică.
1
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La 3 zile ia pierit. Becaţină - Gallinago gallinago (L) - (61). Humerusul
era la partea proximală, împreună cu clavicula şi cor:acoidul sfărîmat.
kcEste părţi erau inflamate puternic pînă şi coastele. In jurul rănii
apar simptomele cangrenei. Pasărea era tare slăbită. Sitar - Scolopax
rusticola L. - (65). De pe piept, în regiunea muşchiului p::.'ctoral, lipseşte pielea şi penele. Suprafaţa rănii este acoperită de un calus proaspăt. Pasăre.a era tare slăbită (302 g).
· Leziunile sau fracturile pot duce în unele cazuri chiar la pierderea
membrelor. Aşa la o găinuşă-cle-baltâ - Gallinula chloropiis (L) (58) lipseşte aripa stingă. Rana este vindecată complet. In cinci cazuri
lipsea cîte un picior (23, 62, 67, 69, 71) de la fomur şi leziunile erau
în toate cazurile vindecate. Unui şorecar - Butrn butea (L) - (:if!) 1i
lipsea tarsometiaitarsul, rana Yindcicată complet, pasă1ro3 e1~a binL' hr~'t
nită.

La opt exempLa1re lipsesc degetele (26, 27, 31, 37, 57, GG, %, flG),
ori toate sau numai unele (95, 96), eventual numai unele falange (31).
Tcate aceste leziuni era.u vindec:.:te complet.
In multe cazuri fracturile îri urma accicle·ntării sau a Jocului d"
armă se vindecă complet. Totuşi credem că humerusul eslL' csul carL'
se cicatrizează cd mai greu. Din patru asemenea cazuri (8, ~4, '.:!8, 41)
numai unul era cicatrizat - deşi cu dislocaţie - compkt ('.:!H). La o
raţă-cu-ciuf Netta rufina (Pall.) - (24) am găsit o fractur~1 desei lis[1
a humerusului. Frncturn era în apropierea articulaţiei distale şi parkn
mai lungă a osului era ieşit din piele cam 12 mm. Aceast[1 parte cn
acoperută de uin cal us şi se .afJa în slc:idiul de resorbţie fiind scăzut de la
grosimea de 6 mm la 3 mm. Capătul mai scurt s-a cicatrizat pe partea
laterală la cca. 10 mm de la epifi7xi proximală a humerusului. 111 jurul
sudurii s-a format un ţ.esut puternic din tendoane şi muşchi. Sub piele
ena urrm.a unei hemor1aig~i ce s-a prcdu; cînd p2sărea a încercat să zlKJia1r.'.
Putem presupune că s-a produs o fractură r<:rputată, deci poate ii
vorba ş.i de o leziune mai veche. Năpărlirea acestei ar1pi a răm<:s în
urmă, ceea ce dovedeşte că este o fractură veche, cum sînt cunosc:uLL'
asemenea cazuri la f~acturi (BERNDT MEISE, 1959). Dc:.că luăm
în considerair1e că la om hume.r·usu~ nec<:sită cd mai lu:\~ timp
(6 săptămîni) pentru dcatrizare (BUJDOSO, 1933), atunci ne pL;tem da seama că şi la pasăre act'st os trebuie să stea timp mai î:1d1._'lungait nem1şca1t. PIECHOCKI (1954) nici nu a găsit la aripă fracturi
\"indecaite.
La cinci exemplare (3, 20, 30, 73, 79) era fracturat atît radiusul
cit şi cubitusul. ln unele cazuri, mai ales dacă fractura era în partea
proximală, s-a vindecat, eventual cu deformări. La un stîrc-roşu 1lrdea
pupurea L. - (3) tînăr, în numai cîteva zile s-a prcdus un calus care
a cuprins părţile fracturate. Calusul Ha încă mcale la pipăit. Probabil
din cauza hrănirii insuficiente pasăre.a a pierit.
Numai radiusul (4, 11, 39, 44, 51, 52, 55, 83) sau numai oubitusu,1
(2, 12, 17, 32, 43, 4 7, 7 4, 88) era f.riaobu['1art; şi dmtrizat l3 cite opt exemplare. La un uliul păsărar - Accipiter nisus (L) - (44) eI'a o fractură
1
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deschisă,

deşi în jurul capetelor fracturate s-a format un calus, totuşi
aripa a început să se cangreneze. Cn vinturel - Falco tinnunculus L.
(51) avea pe radius un calus puternic. Această pasăre era infectată de
T.B.C. (KOHL. 1969) şi prezenta unele anomalii la sternum. La un şore
car încălţat - Biiteo lagopiis (Pont.) (43) şi o buhă - Bubo bubo (L) (74) calusul care s-a format în jurul cubitusului a atins şi radiusul. La o
acri/ii-ţipătoare Aqiiila pomarina, Brehm (32) cubitusul fracturat
s-a cieatrizat în :rn de zile, calusul fiind numai puţin moale.
La o barză - Ciconia ciconia (L) - (10) falanga mijlocie din aripă
era ruptă şi cicatrizată, totu.şi pasărea nu a întreprins migraţia, probabil
în urma :1cestui defect.
Fracturile membrelor posterioare sînt mai dese şi credem în multe
cazuri acec:sta se• datoresc capcanelor.
F(_•murul este totuşi mai ferit şi noi am găsit numai şase cazuri
(6, 16, 49, 54, 59, 71), dintre care in două cazuri (6, 16) nici nu erau şanse
ele cicatrizare. La cclelate patru exemplare s-a putut constata că în urma
dislocaţiilor oasele au cle\·enit mai scurte. La o lişiţă Fulica atra L.
- (5!1) femurul era rupt in trei bucăţi, iar partea distală a intrat între
cL·!da!te dou{1 oase şi s-a cicatrizat, cl(_•\·enind însă mai scurt.
ln C'L'k mai mult(_• cazuri găsim tibiotarsul fracturat. In materialul
nostru am găsit 18 cazuri de asemPnea fracturi (1, 15, 29, 33, 34, 36, 42,
4li. 5;-1, G8, î'.2. 7~. 77, 78, 8:2. 8!1, !10, 9:-1) care au fost cicatrizate citeodată
('li un calus crinsicll'rabil.
La o acri/(I-c/c-1111111lc .·lqui/a crysactos (L) (29) tibiotarsul
l'ra fracturat în clruă Jocuri de-a lungul diafizei. Cu dislocaţii destul de
c\·iclentc prin care osul a den'nit strîmb, s-a cicatrizat. lln quliii-A.ccipiter
qnztilis (L) (4G) an·a o fractură cicatrizată deasupra epifizei distale
a tibir•tarsului. l'ra sudat cu dislocaţie, dar C"omplet. Caz identic a găsit
PIEC'JIOCl\:I (1954) la un şorecar. La un coco.~ ele munte- Tetrao
Hrnqal/ us ( L) - (5~~) tibiotarsul era fracturat tot deasupra epifizei distale
-:;i s-a cicatrizat în aşa frl că articulaţia PSt(_• iL·~ită eu 30° din poziţia
ncturalc"'1. Prin aceasta lungimc•a csului s-a scurtat cu 16 mm. La un
pesc<lrns - Larus rielibundus L. - (72) tibiotarsul l'ra găurit de o alice
la ~O mm sub L>pifiza proximală. Peroneul a de\·enit mult mai gros decît
c'.Jm a fost şi aid s-a format un orifidu cu o dimensiune de 6 x 7 mm.
Tibiotarsul a suferit o torsiune de 50° de la poziţia normală. La o buhă
Buhn bubo ( L) - (73) acest os era ieşit cu 30° din poziţia normală, formincl un caJus ele 19 x 27 mm. Prin dislocaţie osul a devenit cu 26 mm
mai srurt. Partea proximală a osului era sudată lîngă partea externă a
părţii clistaJe. La un sturz-ele iarnă - Turdiis pilaris L. - (90) tibiotarsul fracturat s-a cicatrizat ~trîmb cu 20° ieşind din poziţja normală.
:\lai sus de epifiza distală era o fractură care însă nu era cicatrizată formînd un fel ele peudartroză. Acest fapt se datoreşte probabil unor
insuficienţe în formarea calusului sau chiar în urma unei osteomielite.
Nu în toate cazurile se ,·indecă fracturile şi atunci pot duce la pierelPrea piciorului. Aşa la un bătăuş - Philomachus pugnax (L) - (68) tibiotarsul era rupt în două locuri de alice şi s-a produs o inflamaţie pu-
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ternică, ln urma acestei stări a început desprinderea piciorului care era
ţinut numai de un singur tendon, aproape complet putrezit ca şi partea

de jos a piciorului.
In nouă cazuri am găsit tarsul fracturat (7, 22, 31, 57, 63, 64, 74, 80,
81). Afară de un caz (7) cînd :rana era plină de puroi şi în zbor piciorul
atîrna în jos, fraoturile erau cicatrizate. Aici trebuie să revenim din nou
la sitarii cu tarsul rupt. Deşi cunoaştem chiar şi din regiunea studiată un
caz de „pansairea 4' tarsru~ui (PAUSINGER, 1914) am întîlnit două cazuri
cînd tarsul s-a vindecat fără ,,pansare". La un sitar - Scalapax nisticala
L. - (63) tarsul drept avea o poziţie anormală, încît tarsul forma un
unghiu de 40° cu tibiotarsul, iar articulaţia fiind imobilă. Nu putem şti
dacă aceasta se datoreşte unui traumatism sau are o origine congenitală.
Pasărea era mică şi slabă. Un al doilea exemplar (64) la care tarsul
drept fiind fracturat s-a cicatrizat în aşa fel, că forma o abatere de 130°
de la poziţia originală, formînd toitodată o pseudartroză. Deşi piciorul era
mai scurt, pasărea era bine dezvoltată şi gresă. La un huhurez-mare Strix uralensis Pall. - (81) tarsul era lovit de alice şi fracturat. Calusul care s-a format a închis şi atica care era în fractură. Calusul era
încă moale, deci era o fractură nu prea veche.
Clavicula am găsit-o în trei cazuri fraoturată şi cicatrizată. O lebădă-de-vară Cygnus alor (Gmel.) - (18) prezintă clavicula cicatrizată în două locuri. Această pasăre s-a accidentat lovindu-se de sîrmele
de înaltă tensiune, devenind incapabilă de a zbura. Ţinută în captivitate
s-a vindecat fractura - r,·u o dislocaţie - formînd la ambele fracturi
cîte un calus considerabil. -- La o acvii.ii-de-nwnte - Aquila ~rysaetos
(L) (30) am găsit o cicatriziare oare s--,a format în urma unei fisuri.
La o gaie-neagră - Milvus migrans (Bodd.) (48) clavicula era foacturată
1~ 2-3 mm de la hvoocleidium. locul unirii celor două ramuri ~i :se poaiLe uo:serva deJa rormarea ca1usu1uI.
Scapula eT1a la doi şorecari - Butea butea (L) - (40, 41) fractu~ată
şi la primul complet cicatrizată.
Sternul era la un şorecar - Butea butea (L). - (41) şi un huhurez-mare - Strix uralensis Pall. - (85) fracturat. La ,ambele s-;i putut
observa formarea calusului, dar nu era încă cicatrizat.
ln şase cazuri am găsit unele anomalii (47, 51, 60, 84, 87, 91, 92).
O gaie-neagră - Milvus migrans (Badd.) - (47) prezintă un nod la
partea proximală a humerusului. - Vînturel - Falco tinnunculus L. (51) avea pe partea posterioară a sternului între carena şi gaura de pe
stern un orificiu rotund. La partea anterioară în locul şui manubrium
se găseşte tot un orificiu rotund. Trebuie să menţionăm că această pasăre era infectată cu T.B.C. şi în aceste locuri, adică pe partea posterioară a sternului ulllde este acest orifiCÎIU !Iiotund se găsea un nodUJl. tuberculos, iar între clavicule eralU mu~ţi noduli tuberculoşi. O legărtrură
între ace.astă anomalie şi nodulii tuberculoşi nu este exclusă. La prundăraş Charadrius dubius Gmel. - (60) ave1a pe claviiaula şi scapu1a
ci:te o cicatrizare noduroasă. - Huhurez-mare - Strix uralensis Pall. (84). Soa:pula dreaptă era diformată, formînd o îndoitură spre înafară.
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- Ghionoaie-sură - Picus canus Gmel. - (87). Pe claviculă o cicatrizare în formă de nod. - Sturz-de-iarnă - Turdus pilaris L. (91). Pe
davicuJ:l în trei locuri ridicături în formă de cicatrizare. - Cinteză Fringilla coelebs L. - (92) pr€2enita' pe soapu~ă o dilforimaţie.
Cum putem deduce din cele de mai sus, păsările sînt capabile a
regenera ţesuturile într-o măsură destul de mare, ceea ce duce şi la cicatrizarea fracturilor care .cstfel îşi pot relua funcţiunile anterioare. Se
paate eonstata că fracturile mai complicate se ckatriz:ează mai ales la
2C'•'le specii care au acumulat grăsimi, sau pot răbda foame timp mai
îndelungat, iar în acest timp csul fracturat poate evita mişcările. In
~eneral la membrele posterioare leziunile, fracturile sînt mai dese şi în
materialul eercetat de noi mai mult ca jumătat<:> (58,02 %) revin acestora.
In litl'ratură se aminteşte că două trl•imi re\·in fracturilor membrdor
pcstcricare (BERJ\DT - l\IEISE, 1959), deci raportul găsit de noi este
ceva mai mic. CPlc mai multe frac~urări le-am e:mstatat la tibiotarsul
(:..!8,89u „).
Dacă aruncăm o privire pe lista sp<c'ciilor pukm vedea că în primul
rîn:I acek spl'C"Îi au suferit leziuni şi fracturi, care sînt expuse unei
,..prlsiuni cinegdke"". lntr-un număr relativ marc sînt rc•prezentate răpi
toardL• de zi şi de noapte (39,58° o) chiar acele păsări care necesită o
ocmtire deosebită. Se poate ccnstata însă că în ultimul timp numai puţine
exemplare din aceste păsări răpit.oare au fost împuşcate sau prinse cu
capcana, tin fapt care se datoreşte în marl' măsură legii de ocrotire a
acestor păsări. Avem toate speranţele că prin această păsările răpitoare
\'Or fi extr.asc ele sub „presiunea cincgeti:·ă" şi vor putea să se me:1ţinc"1
şi pe mai dc'parte.
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Les deux auteurs ont examinc Ies lraumatismes (lcsions ruptures), des oiseaux
et les possibilites de les qucrir. Dans ce but ils ont examine !)6 de cas, appartenant
aux 53 especes differentes. On a constate une capacite assez clevee cn cc qui
concerne la reqeneration des divers tissus organiques, surlout chez Ies oiseaux it
tissu aclipeux plus developpe et qui peuvent vivre sans nourriturc nne periode
assez longue, nccessaire â la constitution d'un cal fort. Les ruptures et Ies lcsions
sont plus frequentes chez lesoiseaux â importance cyneqctique (Canards sauvaqes,
becasses, ou qui sont encore combattus, (herons, oiseaux rapaces de jour). Les
traumatismes situes au niveau des membres posterieurs sont Ies plus frcquenls
(58,02% ), ce rapport etant plus rcduit que celui trouve dans la lillerature rle spcdalilc (2[3 du total des cas ).
L'os
le plus exposc aux lraumalismes est le libiotarse (28,89% ). A l'avcu
des auleurs, une fois mise en oeuvre, la legislation concernant la proteclion des
oiseaux rapaces, ceux-ci vont echapper a la „pression cyneqctique", exprimee par
le pourccntage eleve de traumatismes trouvcs (3!),58°~ ), ce qui va auqmenter la
possibilil(• quc ces especcs menacces survivent.
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LE: ROYAUl\IS DU PELICAN
YVES et ANNIK GRIOSEL

11 y a quatre ans, nous avans dl~couvert le Delta du Danubc a
l'occasion d'une traversce rapide de la Roomanie. Nous ~entrions alors
de l'Af'Chipel Egeen ou nous avions rc'alise un film documentaire en
couleurs sur les îles grecques et plus spccialement sur la vie dure l't
dangereuse des pecheurs d'eponges de Kalymnos.
Le contraste violent entre Ies îles grecques arides, brulees de soleil
et de sel, et le DeHia, empire de rl'eau et du roseau, fut pour nous plus
qu'une siqiple revelation, ll.11!1 verirtaible ooup de foudre. Jamais l'eau, la
terre, la '1'cgetation ne m'avaient semblc aussi mcll'es, omniprc'sentes,
sans limit~ ni retenue, libres„. Jamais vie ne m'avait paru aussi grouillante, dans le marais ... dans les airs.„ C'etiait le paradis !
11 f:au~ s'etre eveille sur le „grind" a1ors que l'aube bleuit la lignc
encore indecise des roseaux, avoir patauge dans la vase naus(•abonde
<ies. etangs, · s' etre battu corps a co~s avec les picges sournois du „plaur",
avoir assist~ a l'envol de 1centaines de pclicans, ctre resk, des heures silencieux, imill}obile, a guetter la venue d'une aigrette ou d'un ibis sur son
nid, pour .~ppreei.ier dans t1oute sa majestrueuse grandeur ce marcoage
extraordil1Jlire.
A l'l].eure ou l'amoureux de la 111arture, l'ami des betes se sent de
plus en Plus attire par la paix et le recueillement des reitraites naturelles,
le D~lta ţ.'offre a lui comme un havre ou il peut assister a l'epanouissement d'ţi.ne monde sans contrainte d'insectes, d'oiseaux, de poissons, de
reptiles~ d'une infini variete presque, sinon unique en Europe.
11 faiudra1t des Hvres entiers, des milliers de photJographies pour decrire ce monde irrcel domine paJ" le fleuve, Istros des anciens, artere
millcnaire qui apporte la vie au Delta et dont Ies pulsations animent le
marais depuis sa orcation.
De la envisager le tournage d'urn long metrage en couleurs sur cet
immense marecage îl n'y avait qu'un pas.„ îl fut vite franchi.
Annick, ma femme, se charge quotidiennement de la tenue de rwtre
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carnet de route et du decoupage synoptique du film. Quoi de mieux que
ce document pour re\"i\Te quelques phases de notre mission dans le
Delta.
Canal Litco\·. :\ \·ons dormi sur une len:-e de terrain en bordure
du canal. :\perc:u cinq spatules en \·ol, direc-tion lac Uzlina. Filme jeunes
foulques. Colonie lacl1c de Sterncs Pierregrain, Jcunes et oeufs .
... alors qu'Afanasi prC:•pan~ k• „borcl1", jL' m'doigne du camp au·lessus duquel s'l•leve d(•jâ. la fum(·e droite du feu de roseaux.
De• la roseliere toute proche monte le ..,karL'. .. kare kitt kitt..." des
Rousseroks Turdoi:dcs. L'air se-nt bon la rr.enthc d'cau et le ciel lave de
tout naugc annonce une belle journL'<'.
En bordure du canal, de jeunes Fou1qucs se poursuivent soulevant
des gL•rlws d'eau dans leur sillage. DC:•jâ. Ies abeillcs sont a l'ouvrage,
saulcs dL' pollen, alors que Ies araignC:·es accrochL'l'S aux longues tiges
des joncs, attendent quc le sok•i1l SL'cl1e k•ur piL•ge dL' soie alourdi de
ros(•e. en brochet l'l1 maraude jaillit J10rs dl' !\•au au ras dls n(•nuphars„.
Peu a peu, le man.:·cagc s'(•veille.
Soudain, a quelques pa<>, plusicurs StL'rnes s\·nnilent ct commencent
tounwr au-clessus de ma t{,tc. Bient6t, elles simulent clLs piqucs
tout cn poussant des cris rauques et angoissC:·s. Ce manL'ge ne peut me
tromper l't en effL•t, je dC:·com·re sur une langue dl' sabie plusieurs nids
de ces gracieux oisL'aux. Dans la plupa1i ii y a dC:·ja des poussins. A mon
approclw Ies plus \·igourL ux s\•nfuient \·ers leau, tra\"l•rsent une marrais
et se perdcnt dans la \'(•gdation. A mes pieds, deux je-unes a peine sortis
de l'ocur sont plaquC:·s au sol. Lcur duw't mimdique les rend â. peine visibles sur le sabie' gris joncl1(· de coquillcs et de d(·bris v(•g(•taux.
Battant en retraite, jc revil•ns peu apres a\"l'C k• matfriel de prise'
de \"Ues. L'abri rapidement monk, l'attente commence„.
l 'n mornC'n t dC:TangC:·s, Ies parent<; se sont r<_>pos(·s sur Ies n icls et la
cou\·aison continue.
Blanclws â. manteau cendr('. calott(•es de nois, Ies Sternes portent
longues ailes pointues C't queue fourcl1Ue qui Ies font surnomrner „Hirondl'lks de mL'r". Elles Sl' nourrissent de pL•tits poissons, de mollusques et
de menus crustac(·s qu'l'lles pcchent „au plongeon". D'ailleurs, dans le
canal tout proche, deux d'entrc L·lles m'offrl'nt le spectacle d'un ballet
aericn.
Leur techniques dl' pcchc est admirable de preeision. Elles volent
inlassablement au-dessus de l'eau, rasant la surface, font le ,,Sait-Es.prit""
quelques secondcs puis plongent, bec L'n avant. D'autres fois, le p~qu(· est
prC:·cC:·dl' d'une majestucuse pirouette et plouf ! „. c'est le plongeon su ivi du
cri de \"idoire si la proie a et(• capturC:·e.
L'une d'elles \'ient d'attL•rrir auprL'S d'un nici, un poisson brillant
dans le bec. A petits pas c·llL· s'approchc de sa partenaire, lui offrc• d(•licatL•rnent sa prise et repart.
En d'autre moment, cettc offrande prend une signification toute
differente. A l't•poque de la pariade, le mâle se saisit d'uin poisson et le
pr('scn1e a la fornellc convoit(•e. Cela s'accompagne d'exercices de haute
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voltige, jusqu'a ce que la partenaire accepte les avances ct commence a
preparer le nid ou seront dc-poses deux ou trois oeufs jaune sak, edabousses de brun fonce.
Trois semaines plus tard naîtront les poussins. Un mois apres Ies
jeunes Sternes commenceront a voler et, une nouvelle Iois, le cyde sera
boucle, assurant ainsi la perenite de l'espece.
- - - Salines de Murighiol. Echasses blanches. Avocettes. Divers limicoles et coureurs de rivages. Vol important d'Oies sauvagL'S inapprochables ă decouvert, prevoir une aanbusoade pour plus tard.
Il vient de pleuvoir ; une pluie tropicale que le sable avide a rapidement bu. Le soleil est deja revenu et la terre fume, exhalant des vapeurs parfumees.
Dans un carnaval de couleurs, une bande de Gu6piers donne l'assaut a une colonie d'abeilles de terre. C'est d(•ja l'hallali. Les porte-aiguillon affoles paient un lourd tribut a leurs chatoyants rnais irascibles
agresseurs.
Nous avanc;ons a decouvert en suivant la frange pounpre des Salicorines. Derangee par notre approche, une nuee de l\IOUiettes rieuses
s'egaille dans un jaillissernent de plumes blanches, emplissaint l'air de
leurs piaililements desaiprobateurs.
L'effet de suriprise est manque et, a plusieurs kilometres a la ronde,
betes et gens savent maintenant qu'il y a des intrus a „salaturâ". Nous
forc;ons le pas pour laisser derriere nous ces acariâtres commcres. Enfin,
loin, tres loin sur nos pas, elles s'apaisent et regagnent la terre apres ce
long moment de furie colleotive.
Le calme revernu, nous reiprenons notre quete attentive le long de la
berge. C'est alors que je l'aperc;ois, fuyant, se trainant lamentablement
sur la vase, une aile deployee ... Je l'ai tout de suite reconnue, l'Avocette,
qui se livre devant nous a une tres persuasive parade de diversion. Elle
joue la comedie de l'oiseau blesse.
AcceleI'lanit l'allure je vais bient6t l'atteindre. D'un bond plein de
vigueur elle s'envole ... pour se poser a nouveiau plus avant et ,recommL'llcer son rnancge.
Revenant sur mes pas, je m'accroupis, appareils en batterie. Elle se
rapproche de moi en poussant de petits cris plaintifs, se met a l'eau le
cou rentre, le bec au ras de la surface. Cette reaction est courante chez
l' Avocette. L'ennemi ou le predateur croyant l'oiseau blesse et diminue SL'
laisse entrainer par cette proie facile. Cela laisse le temps aux jeunes de
s'esquiver et de chercher un refuge en attendant que tout danger soit
ecarte.
Nous avans atteint le bouquet de roseaux ou j'avais laisse le canoe
pour la nuit. L'îlot sur lequel nichent Ies Echasses est a une centaine de
metres du bord. Deux oouples y ont elu domicile.
Ayaint rallie la hutte d'embusoade edifiee la veille, je m'installe
pour de longues heures en tete a tete avec les plus gracieux des echassiers. Jusqu'au soir je vais les epier, fixant sur la pellioule une nouvelle
page de la vie des oiseaux.
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:\latiţa. Les Pl'li('ans.
Dc·\-orc·s par les moustiques, L'CTasc·s de d1aleur, blottis dans notre
minuscule abri de toi'le camouik·l', encombrc'S du makril'l de prise de \'Ues,
\'oila bientât I:! lleures que nous \'i\'Cms chez les Pc•licans.
Entrc·s dans notre cad1ettL· â la fa\·eur de la nuit, nous a\·ons \'U le
jour se len·r sur le marc·cage, la lumiC:·re passer du bleu au mau\·e puis
au rose pa<;tel a\·ant l'explosion des feux du Le\·ant.
La \·ie grouillante Pt sournoise des knebrPs s\•st rdiree devant
l'l·clat du jour nou\·eau. La plupart dl•s Pclicans aclultes sont partis sur
Ies laC's, cl1erd1er des eaux Pl'U profondes, propices â la peche collectin>.
Ccux, restc·s a la garde de la nurserie ,paressent sur l'eau ou sommeillent
Pn bordure du ~plaur.
Cela fait ele longues lll'ures qu'il ne s'est rein passc• et l'assoupissement me gagne. Jl• ne parviens plus â lutU>r contre le sornrnl·il, mL'S
paupin•s sont de plomb. Seuls ks rnoustiques n'ont aucune l'n\'Îl' de
dorm ir, liL·las ! .„
l-ne longue glissacle sur l'eau me tire de ma torpeur. Ddicatement,
jL· soull•\'L' un coin ele la ft:nl:•tre ele \'iSL'l'. ILS SONT L.:\ !
Lourcls ele po.isson, un 'cll'UX, puis des cliza1nes dl• Pc•lieans touchent
l\·au dans un jaillissement d'ecume. Les jeurws, tout de marron vctus,
qui jusqu'alors dak•nt resks ma<>sc·s sur Ies radeaux dl• „plaur" ou cacl1t:·s
ci l'ombre de la rose!i(•re, se mettent a l'eau dans un concert de pleurs
l'1 ele gc·missL·ments.
Reticent.-;, Ies aclultes rl'fusL·nt leurs a\·ances l'l se cldournent de
kurs sollicitations, mais„. „n•ntre affamc· n'a pas d'oreilles" „.ni cil•
ceSSl'. .. l't Ies jeurws assiC:·gl„nt de plus bL•lk ks noun•aux arrivanl<>. Ce ne
sont CJUl' frintes l'1 escapades, clominees par ks plaintes ele la marmailll'
l'Xcc•dc·l>. Enfin, l'un d'eux ccde aux supplications de sa progc·niture Pt
consl•nt â OU\Tir large son bec. Incontinent, ll• jeunl' plonge la tctl' dans
le gosier gc•nc·reUSl'mL·nt ofkrt et, a\·L·c des gloussernents cil' satisfaction,
comml'nn• son repa<; ele poissons prc·digc·rc·s.
Le nourrissage knninc·, ks grancls oisl'aux gagnent la berge. Les
jPunes, repus, s'occ-upL·nt maintenant de leiur toi,Jette ; les acl.ultes l'n font
autant, Sl' lissant les plumes urw a trne â l'aide dl• ll•ur long bec crochu.
Cl•rtains sommeilll·nt, cl'autres rnc·ditl•nt pPnsant dc•jâ au grand voyage
qui bientât ks amt·rwra tr(·s loin, \·ers Ies Iacs afric:ains.
Insensiblcment, le calme est ren•nu au sein de la colonie.
Sous Ies rayons obliqul's du soleil, le miroir du lac prl'nd !L•s tons
de l'argent fondu. Dans la roselil.•re Ies couleurs Sl' rc·diauffont. Sur le
„plaur", Ies Pelicans sont plus roses encore.
Le crc•puscule l'St la„.
Dc·jâ lL•s n:vmphc·ac; cad1l'nt leur coeur cil• topaze entre kurs biancs pdall•s. Le Hibou des marais a cornmence sa chasse, glissant au ras des
pctaies. Le Hibou des marais a eommence sa chasse, glissant au rias dl's
joncs sur ses ailes de soie. Silendeuse, la Loutre au poil luisant a plongc
dans l'eau sombre alors que le Butor, au Ioin, a entamc son chant.
„.puis la nuit,

G!G

la nuit tiede du Delta Sl'mant le ciel d'etoiles. Venus puis Orison s'aUument tourt d'abord, la Voie Laotee suivra et ses constellations.
Tout un monde s'endort, run autre se reveille, meillerur ... moi ns bon ...
demain seul le dira.
l\luri!gl1iol Sopkmbre 71

H E Z U /\\ A T
ll\IPARAŢIA

PELICANILOR

Delta Dunării, cu peisajul său, încîntător prin varietatea sa, c(lnslituie unul dinrtre cele mai interesante locuri turistice• din Europa, care
atrage inlll11leroşi turriişti din ţară şi de peste hotare.
ln urma unei călăitorii de informare în Delta Dunării soţii :\nnick
şi Yves Griosel, în calitatea lor de turişti, ne prezintă impresiile (într-o
fonnă poetizabă) despre acest preţios muzeiu natural, unic în felul său
in lume.
Referindu-se la această mare şi minunată carte a naturii şi care
este Delta Dunării, autorii reliefează faptul că aceasta se înfăţişează privirilor însetate de frumos ale tuturor acelora ce vin aici cu pasiune de
turişti, să cunoască această minunată şi bogată regiune a ţării noastre.
Autorii, vizi.Jt.înd antedor Arh1pelagul Egeean, au reuşit să facă o comparaţie destul de plastică între insulele greceşti aride, sărace şi Delta Dunării care se oferă ca un adevărat caleidoscop floristic ş.i faunistic din cek
mai rare şi de o neîntrecută frumuseţe. In Deltă te farmecă tot-, remarcă
autorii : întinsele stufării ce formează adevărate păduri, soarele ce desenează pe pînza cerului imagini, deosebit de frumoase în fiecare răsărit şi
apus, sau umbra de argint a lunii profilată pe întinsele seninuri de apă
Dar acest muzeu viu, prin multitudinea speciilor ce îl popukază, este•
numit pe bună dreptate „colţul înaripatelor"' sau ,,pwadisul păsăriJor"
într-adevăr, pe pămînturile virgine ale deltei, trăiesc şi se înmulţesc un număr considerabil de păsări într-o împărăţie puţin tulburată.
Au fost necesare îndelungate observaţii pentru a imortaliza pe peliculă scene deosebit de delicate din viaţa păsărilor, cum ar fi ritualul
împerecherii la chirighiţe sau scena imitării păsării rănite de către avozetă pentru a scăpa de o primejdie iminentă.
Dar „personajul"' cel mai reprezentativ al Deltei rămîne totuşi pelicanul, „decanul"' păsărilor înotătoare, cunoscut de toată lumea cu trupu-i
mare cu gîtul lung şi ciocul încovoiat la vîrf.
E prezentat modul plin de zel de a-şi îngriji puii al acestor păsări
rare.
Toate acestea au fost filmate pe canalul Litcov, pe sărăturile Murighiolului şi bineînţeles, la Matiţa unde se află vestita colonie de pelicani.
Străbătînd Delta pe cărările de apă, ea ţi se înfăţişează întocmai ca
paginile unei cărţi ce reuşeşte să-ţi farmece privirile şi să-ţi incinte sufletul, aşa cum s-a întîmplat ou cei doi turişti franoezi.
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CONTRIBUŢII

LA CUNOAŞTEREA ENTEROHELMINTHOFAUNEI
BIZAMULUI (ONDATRA ZIBETHICA L.) DIN DELTA DUNĂRII
ION RĂDULESCU ŞI NICOLAE ANGELESCU

După oeroetă1rile întreprinse de March~ (8) bizamul a fost semnalat
în Deltă (braţul Cernauca) prin anul 1951 şi de atunci invazia a continuat
vertiginos extinzîndu-se pe întreaga suprafaţă. Astfel că în anul 1958 s-au
putut colecta 3406 exemplare (după înregistrările oficiale).
Dacă din punct de vedere al răspîndirii şi al valorii economice actu-

almente sînt suficiente date, în privinţa parazitofaunei acestui animal,
cunoştinţele sînt destul de sumare nu numai pentru Dobrogea ci în general, pentru întreaga ţară. Astfel Rauchbach (10) semnalează o infestare
-cu Taenia tenuiformis la un bizam capturat în jurul Aradului.
Feider şi Solomon (5) identifică la exemplarele prinse în jurul Aradului şi Bîrladului următorii acarieni : Laelaps multispinosus, Haemogamasus ambulans, Veigaia nemorensis, Listrophorus americanus, L. doziei
şi Rhipicephalus sanguineus.
Solomon (11) citează la bizamul din Dobrogea (Bugeac) acarienii :
Ondatralaelaps multispinosa, Androlaelaps farhrenholzi, Hypoaspis aculeifera, Ololaelaps sellnicki şi Listrophorus americanus.
Chiriac şi Popescu (1) cu ocazia cercetărilor parazitologice efectuate
asupra rozătocrelor, găseşte la bizamii capturaţi la Bugeac şi Jiji1a trematodele : Plagiorchis arvicolae, P. eutamiatus, P. muris, Echinostoma revolutum şi Echinopariphium recurvatum.
P€'Ilftnl a contribui la întregirea datelor cu privire la cunoaşterea
para'Zlţi'1or bi0aimU!lui dm Deltă prezentăm în ll"!Îndurile ce urmează rezultatele obţinute în urma disecării a 14 tuburi digestive (conservate în
fannalină 1O%) colectate în lunile feb:riuarie şi mart.ie 1970 de la bizamii
colonizaţi în mod naturail pe grindul Cm-aorman. (Pe aoeastă oale ţinem
să mrt.ill.ţumirn D-lllli C. Ruga şi colectivului Barzei piscicole Caraorman
oare ne-a pus La dispoziţie acest maiterial).
lnfosrtaţia stabilită de noi şi raport.altă la numărul de exemplaire cercetate a fosrt im proipocţie de 92 %. In total s-.aiu pUJtut oolecta grupall:.e în
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asociatie una cu alta, şapte specii de paraziţi dintre care 5 trematode, 1
nemat~d şi un acanthocephal.
Trematoda
Fam. Plagiorchidae Lile 1910.
1. - Plagiorchis (Multiglmulularis) an:icolae Schulz şi Sknlzov
19.51.
S-a colectat un singur exemplar de la un singur bizam.
Dimensiuni : Lungimea corpului 1,12 mm: lăţimea maximă a corpului 0,6 mm ; ventuza orală 0,2 mm în diametru : ventuza ventrală 0.~6 mm
în dimctru : lungimea farinxului 0,13 mm : mărimea ouălelor O.O~ X
0.02:{ mm.
In Rom<inia Pla9iorchis mTicolc a frist găsit de către Chiriac şi
Popescu (1) la bizamii capturaţi la Jijila. In acelaşi biotop cercetătoa
rele amintite l-au identificat şi la şoarecele de pădure (rlpodc11ws syl rnticus).
~- Plagiorchis muris (Tanabe 1922).
Cu parazitul P. 111uris s-ad g{isit infestate 13 L'XL·mplare de bi:~ami.
Ca intensitate numărul maxim de paraziţi colectaţi a fost de 45.
Dimensiuni : lungimea corpului 1,98-2,80 mm : lăţimL·a maximă
0,72-0,8 mm : \·entuza orală 0,2-0,24 mm în diame>tru ; \"(.•ntuza \·entrală cu diametrul de 0,15-0,20 mm: lungimea farinxului 0,10-0,16 mm~
testiculL·ll· 0,20-0,25 mm : mărimea ouăklor 0,05 X 0,024 mm.
In fauna româ1wască specia P. 11wris cstL' citată de Chiriac ;;;i
Popescu (1) care au găsit-o inf1_•stînd şi exc·mplare de şoarece de p{tclurc( .1 poclcm u s syl rnticus ).
Fam. Psilostomatidac Odhner 1913.
:L - Psilntrc111a pharyngeatwn Grabda 1954.
Specia aceasta pe care Grabdba (7) o descrie după materialul adunat
de la doi bizami dintr-un lot de 106 din ţinutul Bydgoszcz - Polonia şi
apoi Ghcnoi- (6) o identifică în Bulgaria la Sebrena în apropiere de Silistra unde parazita în proporţie de 14,28 %. noi am putut-o colecta (un
sin,gur exemplar) de la un bizam. Viermele cercetat de noi nu diferă
însă de cei descrişi de cercetătorii amintiţi mai sus.
Dimensiuni : Lungimea corpului 1,92 mm; lăţimea maximă a corpului 0,57 mm; diametrul ventuzei bucale 0,16 mm; diametrul ventu7.ei
ventrale 0,32 mm lungimea farinxului 0,208 mm ; mărimea ouălelor
0,12 X 0,06 mm.
In fauna românească Psilotrema pharyngeatum nu a fost încă citată.
Fam. Notocotylidae Luhe 1909
4. - Notocotylus noyeri Joyerux 1922.
Trematodul N. noyeri s-a putut colecta de la doi bizami pe care-i
infesta în număr de 10 şi 15 exemplare.
Dimensiuni : Lungimea corpului 1,49-2,90 mm; lăţimea maximă
0,60-0,95 mm ; diametrul ventuzei bucale 0,15 mm ; lungimea farinxului 0,10 mm ; lungimea pungii cirului 0,50-1,00 mm.
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După

literatura oonsuJtaită în Polonia, U.R.S.S., Bulgaria, adică în
de runde s...,air fi pUlburt: introduce bizamul în Români1a specia N. noyeri
nu a fost încă semnalată. Parazitul este însă cunoscut la alte rozătoare.
In România este semnalat parazitul N. noyeri de Chiriac şi Popescu
(1) la Maliuc la şoarecele de cîmp (Microtus arvalis). Tot în Dobrogea îl
citează Dumitrescu şi Ursu (3) la micile rozătoare (nu însă la bizam). La
bizam N. noyeri este identifica1t în Cehoslovacia de către Erhard01.·a (4)
la ex·empJarele capturiarte la Budezovice, Prici şi Ceske. Aceeaşi cercPtă
toaire a găsit pairazirtul sus amintit şi l1a alte rozătoare mărunte.
Fam. Echinostom.idae Dietz 1909
5. - Echinoparyphium recurvatwn Linstow 1873
Această specie care de obicei parazitează păsările acvatice s-a colectat de la doi bizami. De fiecare dată s-a găsit cite un singur exemplar.
Dimensiuni : Lungimea corpului 3,60 mm ; lăţimea maximă a corpului 0,70 mm ; di1arnetrul ventuzei bucale 0,10 mm ; diametrele ventuzei
vcntra~e 0,45 X 0,35 mm ; mărimea ouălelor 0,10 X 0,05 mm.
ln Români.a la bizam specia F.. recun:atum a fost depistau-. de
Chiriac şi Popescu (1).
Nematoda
Fam. Anisakidae Skrjabin şi Karokhin 1945
6. - Contracaecum (Erschoricaecwn) arluncum (Rudolphi 1802)
Parazitul acesta foarte comun peştilor din J\I. Neagră s-a putut găsi la doi
bizami. Intensihteia maximă a fost de două exemplare nemature sexual.
Lungimea paraziţilor a fost de 10-13,5 mm.
Im literartura consuLtartă nru am găsirt dtate la bizie1im parazitări c-u
nem1atodiutl C. aduncwn. Cffi'oe<tătorii d1n U.R.S.S. sem111alează la bizam
Contracaecum spiculigerwn (Grabda 1954). Com;iderăm însă infestarea
cu C. aduncum ou totul în:tîmplăto.are. Bizamii s-au infestat probabil
artund cînd au mîncart; p2şti marini căzuţi din coşurile pescarilor care duceau peştele la cherhainaUJa de pe grindul Caraonnan.
Acanthocephala.
Fiam. Monilifonnidae Van Cleave 1924
7. - Moniliformis moniliformis (Bremser 1811)
Aoainrth01cephalrul M. moniliformis s-a găsit la un bizam de la care
s-a caileotat un singur exemplar f emel de 17 mm lungime şi 1 mm grosime

ţările

maximă.

In literatura de specialitaite specia M. moniliformis nu este citată la
biziaim. Este însă ou1J1Joscuită la rozătoarr-ele mki. Astfel în România Suciu
şi Popescu (12) îl semnalează la. popîndăi (Citellus citellus) de la Basarabi
şi Peştera.

Dumitrescu şi Ursu (3)
tate şi ou M. moniliformis.

găsesc

unele

rozătoare

din Dobrogea parazi-

· Popescu (9) efocrtruîin:d iceircertări asupra rozătoarelor din Dobrogea inclusiv Deltă găsesc acanthooeiphalllll amirutit mai sus în afară de popîndă1
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Tinînd seamă de materialul colectat în lunile februarie şi martie
1970 se constată o infestare destul de redusă atît ca număr de specii cit
şl ca intensitate a bizamilor din colonia
naturală stabilită pe grindul
c.araorman. Cea mai frecventă specie s-a dovedit a fi trematodul Plagi-

orchis

m

uris.

lnf estări mai accentuate fără însă a provoca stări puternic patogene
s-au găsit cu spL'ciile Plagiorchis muris şi Notocotylus noyeri.
In general, s-au colectat numai helminţi nespL'cifici bizamului. Aceşti
paraziţi abundau însă la rozătoarele mici (chiar în Deltă) de la care apoi
prin intermediul gazdelor interrnPdiare s-au putut infesta şi bizamii
(Plagiorchis an·icolae, P. muris, Psilotrema pharyngcatum, l\'otocotylus
noyeri şi ,"\Joniliformis monili.f ormis). Prin consumul melcilor, bizamii
s-au parazitat şi cu Echinoparyphium recurZ"al 11111.
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Resume
Dans l'ouvrage on cite sept especes de parasites qu'on trouvcs dans Ies tube''>
digestifs des 14 exemplaires d'Ondatra zibethica pris aux mois de fevrier et marc;
de !'an 1970 sur le schorre de Caraorman.
On a identifie seulement des parasites qui ne sont pas specifiques et O
zibethica avait contractes, des petits rongeurs du meme biotope.

.. ·...·-· -··:f
· ·.

.

-.

„ •; . :.:

•
.
~
?

Plagi o rch·is a rv1co
. lae

•

•

•

••

~:~·~
. „. ·..:

.

'

. .- • _:
'

.

o

,psilotrema pharynge"t11m

o
, o tocofylus noyerf

\ '(f\J#.. ·

Moniliforrnis moniliforrnis part ea ant e ri oa ră a corpului

o

CERCETARI PRIVIND FLORA BACTERIAN A
BUCALA ŞI BRANHIALA LA CRAP, SOMN, ŞALAU ŞI STIUCA •
Dr. George TUDOR

şi

Dr. med. vet. Mihail APRILESCU

Se ştie că miCI"oflora întîlnită la peşti este dependentă de mediuJ în
care trăiesc aceştia şi de contaminările, care pot avea loc în timpul pescuitului şi după pescuit. Gradul de puritate al apei prezintă deci o importanţă deosebită, iar poluarea ei au diferite reziduuri de natură organică din mediul înconjurător măreşte enorm posibilitiiţile de contaminare a peştilor. C01ntaminarea poate fi realizată şi prin păsările ichtiofiag<'
cind, în zborul lor, sciapă un peşte bolnav într-o apă pînă atunci liberă
de microbi, saiu prin gropile de iernat, cînd peştii sînit siliţi să vieţuiască
într-un spaţiu foarte :riestrîns.
Pătrunderea bacteriilor în organismul peştelui se poate face pe cale
cutanată în urma lezionării epidermei prin muşcăturile provocate de
răpitori, prin acţiunea diferiţilor eotoparaziţi, prin plăgile produse prin
sculele de pescuit, prin operaţiunile de transportare, manipulare etc.,
precwn şi pe cale digestivă (oalea cea mai obişnuită), cînd o dată ou
alimentele conrbamilfLate, peştele mgeră şi microbii respectivi, ca:re - iÎn
~ul existenţei unor leziuni la nivelul mucoasei digestive pat pă
trunde în circulaţia genenală rie.ailiz,înd îmbolnăvirea.
Dar peştele poate constitrui şi o sursă de îmbolnăvire a omului şi a
animale.Im· cu germenii unor boli oa lepra, holera, rujetUJl, salm0cr1e1'o'.re'le,
leptospirozele, tubericulozia, botulismul, antrax-ul etc., care deşi, în maijoritaltea lor, nu afectează peştele, găsesc totuşi în organismllll acestuia condiţii de conservare îndelungată, putînd fi astfeil răspîndiţi pe mari distanţe prin intermediul peştilor (2).
Este drept că mucrus1ul de pe suprafaţa peştelui viu are proprietăţi antibacteriene remarcabile şi constituie un mijloc imporlanrt de apă
rare, dar după moa:rrtea peştelui mu1ausiul se modifică şi devine un mediu

•i Prezentată în şedinţa de comunicări din 12 aprilie 1971 a Cercului Ştiinţific
al Laboratorului Sanitar Veterinar jud. Tulcea.
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foarte bun pentru înmulţirea microorganismelor, rapiditatea de înmulţire
fiind în funcţie de gradul de prospeţime a peştelui, de temperatura de
păstrare a lui şi de condiţiile de umiditate (5).
·
Importanţa pe care o prezintă deci rolul microorganismelor în îmbolnăvirea peştilor, precum şi posibilitatea de contaminare a omului şi a
animalelor prin conswnul peştelui au determinat întreprinderea unor
cercetări ichtiopatologice, vizînd atît studierea bolilor, cit şi stabilirea
măsurilor de profilaxie necesare pentru păstrarea şi dezvoltarea fondului
piscicol.
In acest scop, au fost efectuate, atît în ţară, cit şi în străinătate,
numeroase cercetări pri\'ind izolarea şi studierea flnrei bacteriene la
peşti, fie de apă dulce, fie de mare sau ocean, fie în stare proaspătă, fie
în stare de conservare prin congelare, saramurare, uscare, afumare etc.,
dar aproape toate aceste studii s-au făcut pe flora bacteriană izolată din
musculatur[1, intestin, organe interne.
In cc·ea ce priveşte însă izolarea şi idc•ntificarca germenilor din căile
respiratorii şi digestive anterioare la peştii de apă dulce literatura de
specialitate. cel puţin în ţara noastră, este destul de săracă.
Cum în afară de suprafaţa pielii, gura şi branhiile sînt cele care
\"in în permanent contact cu apa, deci şi cu microorganismele existente
în acl'st mediu de \·iaţă, am considerat că n-ar fi lipsit de interes să
cercetăm flora bacteriană izolată la nivdul acestor regiuni, care prin
rolul lor anatomo-funcţional, sînt cele mai expuse contaminării. S-a obSL·n·at chiar. că la peştele e\·iscerat, la care nu se scot branhiile, apare
o altc·rare mai rapidă, de unde rezultă că branhiile peştelui constituie
o sursă importantă dl' contaminare (5).

C'SRCSTARI PROPRII
1\Iatcrial şi mctndil. Pentru izolarea florei bacteriene din cavitatea
bucală şi

branhii am folosit ca matc'rial de studiu patru specii de peşti :
C"rap. somn. şalău şi ştiucă, cîte 50 şi rl'spectiv 44, 52 şi 54 exemplare
clin fil·c·are specie, în total 200 capete.
Peştii au fost n'coJtaţi din diferite puncte ale Dunării, precum şi
clin bălţile şi lacurile limitrnfc, în marea lor majoritate situate în apropierea municipiului Tulcea, cercetările fiind efectuate din luna i,ulie
pînă în luna dc'cembrie 1969 si 1970.
Instrumentarul pentru recoltarea şi prelucrarea materialului s-a folosit în toate cazurile steril, iar camera în care se efectuau aceste operaţiuni
era supusă în prealabil sterilizării prin iradiere cu raze ultraviolete.
Ca medii de cultură pentru izolarea germenilor am utilizat bulionul nutritiv şi agarul în tuburi şi plăci Petri. Pentru evidenţiere.a proprietăţilor fermentative ale bacteriilor s-au folosit medii lichide cu gluooză, lactoză şi zahaf'oză, iar ca indicator albastrul de bromtimol.
Pentru punerea în evidenţă a proprietăţilor proteolitice ale unor
tulpini izolate s-a folosit testul geiliatinolizei, iar pentru identifirarea
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indolului şi a producţiei de hidrogen sU!lfUTait s-au utilizat apa peptonată, reactiV1lll Ehrlkh-Kovaics şi respectiv banda de hîrtie de filtru
îmbibată ou aootait de plumb.
Pe sc...'lllrt, s.a folosirt u.rmă.Jtoa.rea tehnică de 1uCJT1u : raclatul bucal şi
lamelele branhiale erau recoltate şi cîntărite steril, apoi trecute separat
in cî:te lll!1 tub cu ser fiziologic în cantitate fixă. După agirtarea conţi
nutului din primutl. tub, materiaJ.ul era diluat succesiv în alte tuburi
pină la diluţia finală de 1/1.000.000, apoi din fiecare tub se treoea 1 ml.
diluţie în cîte o placă Petri ou agar, peste care se adăuga imediart un
strat subţire de agiar moale topit la 45°C. Prin mişcări vii circulare atl.e
plăcii pe o suprafaţă plană se asigura răspîndirea materialului însămîn
ţat pe toată suprafaţa agarr-uluri.
După o incu bare de 18-24 ore la 37°C, se efecrtuau treceri din
ooloniile mai reprezentative în mai multe tuburi cu buJion şi agar pînă
la epuizarea încărcăturii de pe ainsă, obţinîndu-se asrtfel colonii izolate
pe agar.
Se studia aspectul culturaJ. al coloniilor şi aspectul morfotl.ogic al
germenilor din bulion şi de pe agar coloraţi prin metod. Gram. l\'licrobii
Gram negativi erau cercetaţi în toate cazurile sub raportul prezenţei
i:ndolului, a hidrogenului sulfurat, cît şi al activităţii zaharolitice şi gelatinolitice.
Penltru t,ulpinile de bacillus cereus s-a determinat şi toxicitatea
lor. Obţinerea toxinei şi inocularea ei la şoarece s-a efectuat după tehnica expusă de Crasovschi-Tudor (3). Şoarecii inoculaţi au prezentat în
timpul vieţii dispnee, spumozităţi serosangvinolente în jurul năriJor şi
gurii, i,ar la autopsie edem pulmonaJ'.
Pentru oeHalţi germeni, tulpinile izolate au fost supuse testului
patogenităţii prin inocularea culturii în bulion de 24 ore la iepuri sau
şoareci, intravenos sau intraperitoneal, în funcţie de natura germenului
şi după tehnicile curente de labo;rator.
REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Examenele bacteriologice efectuate la cele pa1tru specii de peşti
au pus în evidenţă prezenţa în cavitatea bucală şi branhii
a unei flore bacteriene Vlariate formată din coci, sarcine, stafilococi, bacili
aerobi sporul·aţi, germeni din grupul coli, pseudomonas, proteus, bacillus
cereus şi b. coryneba:oterium (tabel Nr. 1 şi Nr. 2). AspectuJ lor cultural,
morfologic, afinităţile tinctoriale şi caracterele biochimice corespund dateilor din Uter1atu:ra de specialitate pentru genul sau specia respectivă.
Din analiza tabelelor 1 şi 2 se constată, că, indiferent de specie,
toţi peştii cercetaţi sînrt purtători de germel1li aitît în cavitatea bucală,
cîrt şi în branhii. Expilicaţi1a esrte da:tă de existenţa permanentă a mior:ooPganismefor în apă, mediu cMe le oferă condiţii favorabile de viaţă
prin srubstanţele .organice ce le conţine, tempe:riatuiră, pH, iJruminare
etc. (5). Oum giuira şi branchiiJ1e, oa şi rupriarfaţa pieli, vill1 ipermanern,t în
menţionate
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Flora microbiană izolată de la crap, somn, şalău şi ştiucă d11pă
gradul de prospeţime al peştelui.
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Prezenţa procentuală a germenilor
şi

clupă

branhii

graclul de

izolaţi clin caritatea

prospeţi1ne

bucală

peştelui

al

TABEL Nr. 2
specia şi nr. exemplare de peşte şi procentul de contaminare după gradul de prospeţime
(ore) al

peştelui

21

izolaţi

29

24

/O

24

28

23

31

92

25-48

0-24

25-48

0-24

25-48

0-24

25-48

0-24

27,5

16,7

35. o

12,5

32,l

3,4

4.2

15,0

-

14.3

4,3

~0.7

12,5

25,0

16,7

35,0

13,0

··-

0-24
Coci

---------

I

9,1

Sarcina

-

Stafilococi

9, 1

- - - - -I

I

--

-

--

I

I

I

13,0

I

-

-B. cereus

TOTAL

Ştiucă

Şal<iu

somn

Crap

Germenii

-

-

-

-

-

-

-

13,0

I

38,7

108
25-48
33,3

I

9,3

9,7
~9.0

I

-

25,0

13,0

-

3,3

-

-

-

0,9

B. corynebact.

-

~.4

B. aer. spor.

-

l \8

4,2

IO.O

8, I

I 4,3

8,7

16, I

5,4

13,9

85,7

93,l

83,3

95,0

79,2

92,8

7R,3

90,3

81,5

9l,6

Pseudomonas

-

ll,3

-

15,0

-

3,6

-

12,9

-

Proteus

-

24, ~

-

30,0

-

10,7

-

16,l

-

Grup coli

-----

I

I

I

I

I

10,2

I

18,5

contact cu apa în ca.re trăieşte peştele, este firesc ca aceste regiuni să
fi.e şi cele mai expuse contaminării.
Observatiile noastre au scos în evidentă că încărcătura microbi3nă
a fost mai m~.re la peşti.i recoltaţi din lac~ri şi bălţi, <lecit la cei din
Dunăre. Aceasta s-ar explica
prin faptul că apele bălţilor, avînd o
adîncime mai mică, un strat de mil mai la suprafaţă, precum şi o \"cgetaţie mai bogată, constituie un mediu mai favorabil pentru microorganisme.
încărcătura cu germeni a a("LSlor ape, obsen·aţL• d~· altL,l ,·:labilă şi pentru Dunăn', se măreşte foarte mult prin poluarea apelor după
ploi, care aduc uneori viituri mari, mijloc sigur de trnnspcrt al microorganismelor de la distanţe, care pct fi destul de aprcciabiL>. In unele
perioadL' în care am cfC'ctuat cercAările s-au înregistrat ploi destul
de abundente. carL' au putut polua apc•lc Dunării şi all' bălţilor, Yiiturilc antrenînd în calea lor, din localităţile prin care au trecut, cantităţi
mari de gunoail', substanţe organice cu un conţinut, desigur ridicat în
germeni.
La aceasta se mai pot adăuga posibilităţile de crintaminarc a pL·ş
telui prin manipulare în timpul pL'scuitului şi în continuare• prin di\"L•rse
opl·raţiuni de încărcare şi descărcare în şi din barcă, cin.tărire, ambalare în lăzi, contactul cu aerul şi ,gheaţa, cu mii:1ile manipulanţilor l'1..c".
De menţionat că o parte din peştii cL·rcetaţi dL' noi (c·c•i mai proaspeţi)
au fost pescuiţi cu undiţa, instrument care a produs leziuni şi contaminări C":;nsecuti\'e ale cavităţii bucale şi uneori chiar ale brandliilor.
In ordinea desc1-escindă a frec\·enţei lor la peştii cercetaţi Sl' înscriu germenii din grupul coli (81,5-92,6° 0 ), urmaţi de coci (l:~-:13,3 °;, ),
stafilococi (13-25° '0 ), proteus (18,5 ~;, ), bacili aL'robi sporulaţi (5,4-13,90 0 ),
pseudomonas (10,2° '0 ). sarcina (2,2-9,3 ~~ ), b.c'-·reus (3,3° 0 ) şi b.cor~-
nebaderium (0,9o '0 ). (tabel 2).
Germenii cei mai frec\'cnt izolaţi, după cum s-a menţionat, au
fost cei din grupul coli (la 87,50 'o din peşti), prezenţă prioritară explicabilă prin caracterul ubiC\·itar al organismelor din acest grup, din care
un(_·k' specii (ex. Esch. coli) se găsesc răspîndite în mediul ambiant ca
saprofite.
Se observă că numărul peştilor contaminaţi, cit şi varietatea şi
frecvenţa florei bacteric.·ne izolate creşte în raport direct cu timpul
scurs de la pescuit. O înmulţire mai accentuată se înregistrează după
24 ore şi mai ales după 36 ore, cînd, desigur, ml!JCusul protector îşi
pierde proprietatea sa antibacteriană şi devine, prin transformările suferite în acest răstimp, un mediu de cultură prielnic pentru dezvoltarea microorganismelor. Numărul peştilor de la care s-au izolat diferiţi germeni se dublează şi unii chiar se triplează după 36 ore de la
pesouit. In plus, unii germeni ca pseudomonas, proteus şi oorynebacterium au fost izolaţi numai de la peştii care aveau în jur de 48 ore de
la pesouit, observaţie ce confirmă de altfel constatările altor autori
(5) (numai de la urna ştiucă s-a izolat un proteus între 25-36 ore).
1

1
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Excepţie

face b. cereus, oare a fos tizolat de la 33 ştiud în stare proasla 24 orie).
In cadrul cercetărilor noastre, am urmărit şi încărcătura aproximativă cu germeni în raport ou gradul de prospeţime a peştelui. Fără
a efectua numărăto~i de geliIIleni, am observat totuşi că numărul coloniilor cresoute în plăcile Petri era mult mai mare, chiar în ultimik
diluţii, la peştii care depăşeau durarta de 24 şi mai ales 36 ore de la
pescui:re.
Nu s-au observat diferenţe esenţiale între flora bacteriană izolată
din cavitatea buoală şi cea izolaită din branhii, ea fiind aceeaşi în marea majoritate a cazurilor şi la toate cele patru specii de peşte ceroeta1:Je. Se pat menţiona doar doiuă excepţii : toate cele trei tulpini de
b. cereus au fost izolate numai d~n branhii şi numai de la ştiucă, iar
singura tulpină de b. corynebacteriurn a fost izolată din cavitatea bucală de la crap.
In cee1a ce priv:eşte patogen1tatea germenilor izolaţi, b. cercus
este singurul care a dovedit un potenţial patogen, de altfel destul de
ridicat la cele două tu1pini cercetate. Administrarea toxinei la cite 4
şoareci a produs moa~tea .:i 2 şi respectiv 3 şoareci în 12-30 minute
ou semne şi leziuni specifice (dispnee, edem pulmornar).
Intrucît literatura de specialitate citeiază cazuri de toxiinfecţii alimentare cu proteus şi baeiJlus cereus, nu se exdude posibilitatea intoxicării omului cu aceşti germeni prin consumul peştelui infectat, cu
atît mai mult, cu cît noi am izolat b. cereus de la peştele proaspăt.
Ar fi deci necesară efectuarea examenu[ui bacteriolog Le la peştele ce
se dă în consum, cel puţin pentru colectivităţile mai mari şi cel puţin
pentru peştele de re.Lativă prospeţime.
pătă (pînă

CONCLUZII
1. Toţi peştii cercetaţi, indiferent de specie sau grad de prospeţime,
s-au dovedit purtători de germeni atît în cavitatea buoală, cit şi în
bmruchii, regiulili care, ca şi învielişu[ outanat, s1nt ceLe mai expuse c:o111tJamtnării, ele venind în oontact direct ou ·apa, mediuJ de viaţă aJ peş
telui.
2. In ordinea descrlesoîndă a frreevienţei 101r, s-.aru izolat de ~a
peştii 1 cercebaţi germieru dÎIIl grupiul cooi, urmaţi de cod, stafiloooci, proteus, bacili aerobi spoI'ulaţi, pseudomonas, sarcina, b. cereus şi b. corynebaoberirum.
3. Cu mici excepţii, nu s-au consta:tait diferenţe esenţiaJe înttre
filor'!a ba1oteriană izolată din cavitatea buoală şi cea izola,tă din branhii,
ca fiind aceeaşi în miareia majoritate a cazurilor şi La toate cele pafru
specii de peşte Cffi'iootate.
4. Niu1măru:l peştilJ01r o0111tamimiarţi, cîit şi vaTi1etat'2.a şi frecvenţa floiiei baateriene izLoaite creşte în riaport direct cu timpul scurs de la pescuit, o înmulţire mai 1aicoenltuart:ă a aoesteia înregisitrîndu-se după 24 ore
şi mai ail:es după 36 ore.

5. Incărcătura microbiană este mai mare la peştii reco~taţi din
lacuri şi bălţi, decît la cei din Dunăre, această încărcătură mărindu-se
prin poluarea apelor după ploi.
6. lntrucît literatura de specialitate citează cazuri de toxiinfecţii
alimentare la om cu b. proteus şi B. oereus, germeni izolaţi de noi de
la peştii cercetaţi, considerăm că ar fi necesară efectuarea examenului
bacteriologic al peştilor, cel puţin al acelora cu prospeţime dubioasă.
7. Considerăm necesară continuarea prezentelor cercetări, care să
cuprindă mai multe specii de peşti, cu particularităţi biologice diferite,
recoltaţi din medii acvatice diferite. Fste de asemenea necesară extinderea cercetărilor pe o perioadă mai mare de la pescuire (72 ore) şi în
condiţii diferite de păstrare a peştelui. urmărind ca obiectiv principal
încărcătura microbiană în raport cu gradul de prospeţime al pe-5telui,
extinzînd innc>stigaţiile şi la nin·lul musculaturii şi al intestinului.
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rlC'llX dtileurs dl-terminenl la florP micrnbic·nne buccale el branchiale des
rl0 poissons appartienant aux especes: carpe, silure, sandre et

0x<·mplaire~

br"dwl.

lls ont constate que tous Ies poissons examince sans tenir compte de l'espece
du rlefJr(• de l'c'tat de frnicheur, daient porteurs de germes dans la cavile, buccale
aus~i hi0n que sur !Ps branchies.
D0 plus. on n'a pas constate des differences essenlielles entre a flore
bacteriennc> isolee appartenanl ci ces deux reqions distinctes el, pour la plupart des
cas, c0tte flore a etC:· commune aux especes examinees.
Dans J'ordre decroissant de Jeur frcquence, chez Ies poissons examines, on
a isoll• des qermes du groupe coli, suivis par Ies coques, staphylocoques, proteus,
bacilles aerobies qui sont sporules, pseudomonas, sarcina, b. cereus et b. corynebactNium.
Le nombre des poissons contamincs, aussi bien que la variete el la trequence de la flore bacterienne isolee auqmentent proportionnellement a l'intervalle
ecoule depuis le moment de la peche, la guantite microbienne etant plus elevee
chez Ies poissons recoltes des lacs et des etangs que chez Ies poissons du Danube, et
celte quantite s'accroit encore par la pollution des eaux, immediatement ap:es Ies
piu ie~.
Les auteurs font des ramarques sur la posibilite de l'apparition chez l'homme
des toxiinfections produites par la consummation du poisson contamine par b.
proteus et b. cereus, germes trouvcs par Ies auteurs chez certains poissons examines.
011
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CONTRIBUTII LA CUNOAŞTEREA PARAZITOF.tlUNEI
GOBIIDELOR DIN APELE ROMÂNIEI.
N. ANGELESCU

ŞI

DORINA MARINESCU

Gobiidele, deşi peşti cu o valoare economică redusă, sînt totuşi
ca nivel trofic pentru peştii valoroşi.
In ţara noastră încep să fie studiaţi parazitologic din anul 1931
cînd Ciurea identifică trematodul Pygidiopsis genata Loess la Gob1us
cephalarges Pall. şi găseşte metacercarul Cryptocotyle concavum Crep.
infestînd frecvent guvizii din lacul Sinoe. Florescu (1940) făcînd un
studiu asupra paraziţilor peştilor din Marea Neagră şi larurile lit01rale,
semnalează pentru prima oară în apele româneşti, acantocephalul Teleosentis exiguus Linst. la Gobius ophiocephalus Pall.
Rădulescu în perioada 1940-194 7 execută cercetări parazitologice asupra peştilor din Marea Neagră (litoralul românesc) semnalînd la
Gobius cephalarges Pall. nematodul ContT1acoecum aduncum R. şi acantoccphalul Teleosentis exiguus. In 1951 Rădulescu studiază parazitofaunia guvidului Gobius miorops Kroyer din Marea Neagră constaitînd
o infecţie masivă a Bothriocephalus punctatus R. astfel
do1Vedind
calea infestării de 1000;0 a calcanului, mare consumator de G. miorops.
I. Rădulescu şi Natalia Vasiliu (1951) studiază pairaziţii la S'tronghilul (G. melanostomus Pall.) din Goloviţa, pe oare îl găsesc parazitat
ou Ergasilus gibbus Nord., Cryptocotyle concavum, Ouotilla:neUus gobii şi Teleosentis exiguus. In 1954 şi 1956 fac studii parozitoiogice asupna peştilor din Bratteş şi RazeLm-Sirnoe.
Chiriac Elena şi Maria Udrescu (1957) în studiul pairazito1ogic asupra peştilor din balitla Comana, s:::mnalează monogenul Gyrodaictylus
medius KaJth parazitînd bI'lanhiile guvidului P:rioterorhinus marmoratus (Pall.)
D. Bogatu şi ElOOJa Eftimie (1962) fac cemeitări asupra bolilor la
peştii din balta BI'lateş. Cu această ocazie constată l1a guvizii de bailtă
(G. kessleri Giirnther) o infestaţie frecventă cu Ergrsilus sieboldi N.,
Buoepha1us pcjlymcmphus Baer, 'Deitraootyle sp., ProteocephiaLus sp.
importanţi
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Pentru cercetările noastre am folosit materialul ihtiologic pcscui t la gurile Dunării şi în complexul de bălţi Crapina-Văcăreni. pus
la dispoziţie prin amabilitatea Dr. Petru Bănărescu, de ::isemenea şi exemplarele de Gobius niger L. pescuite în zona cîpmului de Phyllophora, puse la dispoziţie prin bunăvoinţa Dr. G. T\Iiiller. Pe această cale
aducem mulţumiri ambilor.
l\laterial ul cercetat a fost consen"at în foi-malină 10°,' 0 asupr·a lui
executîndu-se analize parazitologice totak.

Gobius flw:iatilis Pall.
Exemplarele cercetate au pro\'enit din complexul de băl\i Crapina-Văcăreni şi din zona insulei Sahalin (Sf. Gheorghe).
Guvizii pescuiţi în Crapina-Văcăreni au variat ca lungiml' între
9 şi 12 cm. cu o greutate de 6-14 gr. Din cele 15 ex. cercetate 12
exemplare, adică cca. 800; 0 s-au găsit parazitate, cele 3 ex. găsite neinfestate au fost şi cele mai mari (13-14 gr).
Din punct de vedere parazitologic predomină Ligula sp. care este
prezentă la toate cele 12 ex. infestate, avînd o intensitate de 1-4 ex.
la un peşte. l\lare parte dintre guvizii infestaţi prezintă ca unnare a
acţiunii mecanice exercitate de Ligule, intestine torsionate, gonade slab
dezvoltate, atrofie ; toate acestea <lucind la epuizarea generală a peş
tilor.
Gobius fluviatilis 15 ex.
Crapina-Văcărcni

decembrie 196!)
Nr.
cril.

Speciile de parazili

Localizare

Extensivi ta le

I n tensivi ta te
nr. ex.

Ol
10

I. Trichodina domerguei Wali.

Branhii

2. Diplostomum spathaceum R

ochi

20

1-2

3. Proteocephalus gobiorum Dogiel
I3ychowsky

intestin

6,6

2-3

4. Ligula sp.

cavitatea

5. Contracoecum siluri-glanidis Linsl.

idem

G. Eustrongylides excisus

Jăg.

intestin

25

grală.

80

rare

1-4

3,3
13,3

Guvizii pescuiţi în zona insulei Sahalin (Sf. Gheorghe), zonă cu ape
salmastre, important loc de pasaj şi cuibărit, au prezentat o greutate de2-16 gr. şi lungimi variind între 6 şi 13 cm. S-au cercetat 54 ex. din
care 28 ex. adică cca. 510;0 s--au 00!11Startat parazitate. Specia dominantă
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de paraziţi a fost Oucullaneillus minutus Rud. găsit la 28 ex. în intensitate de 2-12 ex. într--un ii111testin gazdă. In cavitatea generală a predom:iinJat nematodul Oontracoeoum siluri-glanidis găsit 1a 6 ex., Ligula sp.
fiind găsită doar la un singur guvid.
Sahalin (Sf. Gheorghe)
septembrie 1970

Gobius fluviatilis 54 ex.

Nr.
crt.

Specii

paraziţi

Locali
zare

Extensivita te

1. Diplostomum spathaceum

ochi

3,7

2. Ligula sp.

cavitate

3. Contracoecum siluri-glanidis

idem

11, 1

4. Cucullanellus minutus

intestin

51,8

grală.

lntensivitate
I- 2

1,8

2-12

Gobius kessleri Gun.
S-au cercetat un număr de 43 ex. pescuite la Sulina în zona Baia
de Sud. Guvizii au măsurat în medie 15 cm. cu o greutate de 11-17 gr.
Cca 78 % din guvizi, adi:că 32 ex. •aiu fost pairazitaite ou.una sau mai multe
specii de paraziţi. O frecvenţă mare a avut-o nematodul Cucullanellus
minutus 260;0 cu o il1Jtensi·1late de 2-9 ex. într-<Uil1 intestin, trematodul
Oroworooaoecum skrjabini Iwan. 25,5 % cu o intensitate de 3-17 ex. şi
cestodul Proteocephalus gobiorum coa. 180/0 cu o intensitate de 1-4 paraziţi la un peşte.
Gobius kcssleri 43 ex.

Nr. Specii de
crt.

paraziţi

Baia de Sud (Sulina)
august 1970
Localizare

Extern
sivitate

intenvitale

1. Trichodina domerguei

branhii

7,4

1- 2

2. Crowcrocoecum skrjabini

intestin

25,5

3-17

3. Proteocephalus gobiorum

idem

18,3

1-4

4. Contracoecum aduncum

idem

5,6

1- 2

5. Cucullanellus minutus

idem

26,0

2- 9

6. Teleosentis exiguus

idem

45

1- 2

7. Hydracarian gn. sp.

branhii

2.4
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Guvizii pescuiţi în balta Crapina-Văcăreni au prezentat 77 % dintre ei parazitoze. Exemplarele cercetate au variat ca lungime de la 12
la 17 cm., greutatea medie fiind de 12 gr. Cel mai frecvent parazit a fost
Crowcrocoecum skrjabini 410;0 urmat de Trichodina domerguei 33 % şi
Ligula sp. 22 %.
Crapina-V~căreni

Gobius kessleri 9 ex.

noiembrie 1968

Nr. Specii de parazi\i
crt.

localiza re

Exlen~i

vitate

lnknsivitate

-~------------

I. Trichodina domergut i

·· Dip!ostomum

~pnlhau·um

brrinhii

:n,u

1-3

ochi

22,0

1-2
numeros

1. Crowc rocoecum s!;rjaliini

intestin

.i. Ligula sp.

ca \"itatea
gral ci.

22,0

intestin

11,0

5. Proteocephalu~ ciobiorum
----------

41,0

Benthophilus stelatus (Sauvage)
S-au examinat 152 ex. pescuite in balta Crapina-Vi'icăreni cu greuvariind de la 1 la 4 gr şi lungimi de 4,4-7 cm. Din acestea 85,:J0/ 0
au fost parazitate, cel mai frecvent parazit fiind Glochidiile de Unionide
cca. 810;0 . Ligula sp. a fost găsită la 22 ex., adică în frecvenţă de 14,2 %
cu o intensitate de 1-:2 ex. la un peşte.
tăţi

Benthophilus stellatus 152 ex.

Nr. Specii de
crl.

parazi~i

Crapina-Vciccireni
decembrie 1969
Ic,, ali-

zare

Ex tensivitate

Intensivita te

I. Proleoceph11lus gobiorum

intestin

3,3

1-2

2. Ligula sp.

ca\·itate

14,2

1-2

8,4

1--4

81,7

numeros

grală.

3. Ergasilus sp.

branhii

4. Glochidi11 gn. sp.

idem

Gobius niger
Exemplarele cercetate au fost pescuite în zona cîmpului de Phyllophora, lungimea lor a variat între 8 ş.i 10 cm., iar greutatea de la 6 la 10 gr.
Din 32 ex. cercetate 6 ex. au fost parazitate (18 %) cu o singură specie
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de paraziţi, Acanthocephaloides incrassatus Mol. în intensitate de 1-27
ex. paraziţi într-un tub digestiv.

Gobius melanostomus
A fost pescuit la Sulina în Baia de Sud şi a prezentat lungimi de
16-20 cm. Din cele 1O ex. cercetate 3 ex. adică cca. 30 % au fost parazitate cu nematodul Oucullanellus minutus 1n intensitate de 2-5 ex.
l!a un intestin.

Gobius cephalarges
A fost pescuit la Sulina în Baia de Sud avînd lungimea medie de
18 cm. S-a găsit parazitat în proporţie de 12,5 % cu nematodul Cucullanellus minutus în intensitate de 1-2 ex. la un peşte.
Avînd în vedere puţinele date asupra cunoaşterii faunei parazitare
a Gobiidelor, credem necesar să însoţim prezenta lucrare şi cu cîteva
date asupra unor paraziţi.

Proteocephalus gobiorum Dogiel et Bychowski 1939
Cestod depistat frecvent la G. kessleri (Crapina şi Sulina), G. fh1viatilis (Crapina), Benthophilus stellatus (Crapina) se caracterizează prin .
strobila lungă de 10-32 mm. şi lată de 0,5-1,2 mm., cu un scolex variind între 0,20 şi 0,48 mm prezentînd patru ventuze uşor ovale cu dimensiuni de 0,11-0,14 mm lungime şi 0,09-0,12 mm lăţime. S-a găsit în
intensitate de 1-4 paraziţi la un peşte gazdă.
Credem că paraziţii recoltaţi şi determinaţi Proteocephalus sp. de la
G. cephalarges, G. ophiocephalus, G. kessleri din Razelm-Sinoe de către
Rădulescu-Suceveanu (1956) şi cei din Brate.ş de la G. kessleri reco~taţi
de Bogatu şi El. Eftimie (1962), aparţin speciei Proteocephalus gobiorum.
Pentru apele româneşti, această specie se menţionează pentru
prima oară.

Contracoecum siluri-glanidis (Linst)
Aeeastă specie s-a găsit închistată pe pereţii intestinali în cavitatea generală numai la G. fluviatHis (Sahalin şi Crapina), mai frecvent paraziitaţi fiind guvizii de la S:ahalin. C. siLuri-glanidis este larva
speciei Ccntracoeoum spioulicerum (Rud.) Railliet et Henry care ca
adult îl ,e;ăsim în tubul digestiv al pelicanilor şi cormoranilor Dubinb
1949, Rădulescu 1966. Zona insulei Sahalin fiind loc de pasaj şi cuibărit,
păsările au avut un rol determin8ll1t în infestarea frecventă a guvizilor
cu acest nematod.
Viermii depistaţi aru prezentat o lungime a oorpului de 13-21 mm.,
iTIJtestinul în partea anterioară prezintă două ooecumuri, cel esofagian de
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0,4-0,5 mm, iar cel intestinal de 1,3-1,7 mm. Intensivitatea a fost ·de
un parazit la o gazdă.
La noi în ţară această specie a fost semnalată pentru prima oară
la scobar şi somn (El. Roman, 1955) şi Rădulescu-Suceveanu la somn
(1956). Cu această ocazie îl semnalăm şi la G. fluviatilis ca o nouă gazdă,
mărindu-i astfel aria de răspîndire.

Cucullanellus minutus ( Rud.)
Nematod cu corpul fuziform, lung de 1,7-2,6 mm şi lat de 0,200,29 mm., orificiul bucal perpendicular pe axul longitudinal al corpului,
pe margine prezentînd trei excrescenţe mici. Farinxul lung de 0,30-0,48
mm., cu o strangulaţie la cca. 0,25 mm de capătul anterior, lăţimea variind intre 0,10 şi 0,13 mm. ?\lasculii prezintă două spicule egale cu o lungime de 0,45-0,53 mm., o ventuză genitală cu diametrul de 0,10-0,12 mm.
aşezată la cca. 0,46 mm. de ca.pătul posterior. Spiculele depăşesc marginea anterioară a \·entuzei genitale. l\lasculii mai prezintă la partea antL·rioară şi opt perechi de papile caudale. Femelele au o dlschidere
\"Ul\·ară pe partea ventrală situată la o distanţ[1 dl' cca. 1,3 mm de capătul posterior. Ouăle uşor ovale cu membrana groasă cu dimensiuni
dl' 0,062-0,0i4 X 0,043-0,055.
Acest parazit a fost găsit la noi în tară p~·ntru prima oară la Gobius melanostomus de Rădulescu, Natalia Vasiliu (1951) şi Rădulescu
Suc:L'\'1.•anu (1956) la Plcuro1wctcs plesus L, G. ceplialarges, şi G. syrman
N. pescuiţi în Razelm-Sinoe.
Teleosenlis exi9uus Linst.

:\ fost găsit la două exemplare dl'
3,4-~i.5 mm lungime şi 0,34-0)8
alun~il. acopL•rit în jumătatea anterioară

G. kessl1.·ri. Helminţii au măsu
mm lăţime. Corpul este îngust,
cu ţL•pi mici, de asemenea prezenţi şi PL' capătul p(:Slerior. Trompa prezintă 12 rinduri longitudinale
de l"irli'~L' cu cite lli-18 cirlige pe rînd, ea măsoară 0,61-0,75 mm.
lungime şi 0,18-0,23 mm lăţime·. Prima oară în România a fost semnalc.1t dL' Flcrescu (1940) la G. ophirweplialus, apoi este găsit de Rădulescu
(1947) la Trachurus tracl1urus, Rădulescu-Natalia Vasiliu (1951) la G. melanost<mus, Rădulescu şi Natalia Suceveanu (1956) la G. ophiocephalus,
:\therina pi;ntica Eich., Belone belone Gun., Pomatomus saltatrix L. din
Razelm-Sini;e. Cu această ocazie îl semnalăm şi la G. kessleri c:i o nouă

rat

giazdă.

rlcanlhocephaloides incrassatus Mol.
Helmint cu corpul acoperit de o cuticulă netedă, subţire şi transpaMasculii au lungimea de 3-4 mm, iar femelele de 5-6 mm. Trompa are profil oval cu o lungime de cca. 0,2 mm prevăzută de 12 rînduri
longitudinale de cîrlige cu cite şase cîrlige pe rînd. Acest parazit este
rentă.
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~emnalat

pentru prima dată de Rădulescu, Suceveanu (1956) la G. ophiocephalus, Belone, belone, Stizootedion lucioperca L. A. incriassatus se colectează în oazul de faţă pentru prima oară în apele româneşti la Gobius
niger.
Frecvenţa grupelor de paraziţi şi numărul speciilor
de parazilţi colectaţi la Gobiidele cercetate

In total s-au cer.cetat parazitologic 323 ex. aparţinînd la 6 specii
·de Gobiidae, din care 220 ex., adkă 68,1°/0 s-au găsit infestiate.
Specia Benthophilus stellatus cu acest prilej este cercetată pentru
prima oară din punct de vedere parazitologic.
Infestarea cea mai puternică cca. 840; 0 s-a găsit la Gobiidele din balta
Criapina-Văcăreni, faţă de cca. 51 % cît s-a cifrat infestarea Gobiidelor
pesc:uite la gurile Dunării (Sulina, Sf. Gheorghe). Specia de Gobiid cea
mai parazitată a fost B. ste11atus cu coa. 850;0 UJrmată de G. fluviaitilis
cca. 80 % şi G. kessleri cu cca. 770; 0, tcate locaJizate în Craipina-Văcăreni.
Dintre guvizii de la gurile Dunării cel mai parazitat s-a găsit G. fluviatilis C'C:a. 510; 0 •
Grupele de paraziţi cele mai bine reprezentate au fost Cestodele cu
două specii în frecvenţă de cca. 21 % şi Nemartodele au patru specii în
frecvenţă de cca. 190;0 • Parazitul cu extensivitiatea ooa mai mare a fost
Glochidia gn. sp. cu cca. 850; 0 şi Cucullanellus minutus cca. 510/0 Decoltaţi de la B. sitellatus şi respectiv G. f1uV'ÎJatilis. Este de remarcat
.absenţa triemaitodelor Mon.ogene şi a tremaitodului Ca-yptoootyle conoavum foarite frecvent la grurvirzii diin aceste zone.
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Lingula sp. s-a colectat în proporţie de cca. 300/ 0, procentul fiind
mai mare la Gobiidele din apele dulci (cca. 80 %) faţă de cele din apek
salmastre. Ligulele colectate s-au determinat ca Ligula sp. urmind ca materialul să facă obiectul unei alte lucrări. După Dubinina (1966) Ligulele
parazit la Gobiide aparţin spc·ciei Ligula pavlo\·skii Dubinina, 1959. i::a
găseşte această specie la G. kessleri, G. fluviatilis, B. stellatus.
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Resume
Dans l'ouvrage on presente Ies resultats des investigations faites sur la parasitofaune des Gobies peches dans Ies eaux de la zone des bouches du Danube
(Sulina et Sf. Gheorghe) zone aux eaux mi-marines, et dans l'etang de Crapina-Vă
căreni (Tulcea) de la region inondable du Danube.
On a examine du point de vue de la parasitologie 323 exemplaires appartenant aux six especes de Gobies parmi lesquels il y avait Benthophilus stellatus,
etudie, chez nous, pour la premiere fois lors· de ces investigations.
Approximativement 68 % du total des exemplaires examines ont ete trouves
infestes.
Dans l'ouvrage dont on parle on signale la presence pour la premiere fois,
dans Ies eaux de notre pays, du cestode Proteocephalus gobiorum Dogel et Bychowski 1939 dont Ies hâtes sont G. fluviatilis, G. kessleri, B. stellatus.
Une serie de parasites comme par exemple Teleosentis exiguus, Acanthocephaloides incrassatus, Cucullanellus minutus, Contracoecum siluri-glanidis et
d'autres encore ont des hâtes inconnus chez nous. En tout, on a recolte 14 especes
de parasites parmi lesquelles 5 sont specifiques pour Ies eaux de la mer.

OBSERV ATU ASUPRA HIDROPIZIEI INFECTIOASE DIN APELE
'
·PISCICOLE ROMANEŞTI.
ION RADULESCU

şi

NICOLAE A."l'IJGELESCU

Scurt istoric
In apele româneşti O!ficial, hidropizia infecţioasă rnte semnal.ată
în anul 1935 cînd a izbuoniit în două gospodării din nord-vestul Ardealului. Prin repetate repopulări din aceste gospodării în alte unităţi
boala îşi măreşte din ce în ce mai mult aria de răspîndire în toate regiunile ţării fie în ape naturale fie în gospodăriile sistematice.
Epizootii puternice aJe hidropiziei infecţioase au loc în anul 1941
(sînt cuprinse 9 gospodării) şi mai ales în anii 1948-1949 cînd în toate
apele piscicole din lunca iJnundabilă a Dunării sîn:t înregistrate îmbolnăviri de 70-800; 0 din efectivul piscicol cu pierderi de 20-35 % din
producţie atît la crapii de cultură cit şi la crapii sălbateci. In anul 1954
hidropizia infecţioasă este semnaJiaită în Deltă şi în complexul laoustru
Razelm-Sinoe şi Taşaul-Gargalîc, unde produce pierderi de 450; 0 •
In anii 1941 şi 1948-1949 ca şi în 1954 boala a evoluat la crap
sub o formă, (corp mu~t slăbit, ENDOFTALMIE, solzii se desprind u1şor
de pe corp) pe care luînd în considerare virulenţa puternică care a
determinat pierderi mari am numit-o supracută. Această formă de
boală în cursul anilor următori nu am mai depistat-o.
Lia izbucnirea epizootiil.or amintirte mai sus în mare măsură a contribuit şi revărsările pe mari îrutinderi ale Dunării care a determinat
contopirea unităţilor piscă.cole şi astfel vehicularea şi amestecul de
populaţii de crap.
In apele riomâneşti este însă posibil ca boala să fi existat încă de
mult timp. Astfel de exemplru în 'UTIIla obsecr-vatiilor efectuate în anii
1901-1902 Babeş şi Riegler (l şi 2) semnalează în iazruriJe din preajma
Buoureştlio:r o mortaliltaJbe lia crap, cane pare a fi hidropizie infecţioasă
deşi cei doi savanţi aminitiţi, fără a o numi, o atribuie miioroorgainismu-

rui

Proteus piscicidus versicolor.
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Foarte probabil că pieirea crapilor semnalată în trecut în estul
fie o consecinţă a îmbolnăvirilor de hidropizie infecţioasă deoa~ece se obişnuia să se populeze iazurile cu crapi de cultură ad~ din
Austria-Ungaria. ( Dinulescu şi Rădulescu (4) ~i Nicolau St. şi colaboratorii (15).
In urma măsurilor de igienă luate, prin evitări de amestecuri de
populaţii, trataml'nte cu antibiotice şi probabil şi prin dobîndirea îi'
cursul anilor a unei oarecare imunizări, actualmente hidropizia infecţioasă arc un caracter sporadic şi cel mult enzootic cu îmbolnăviri de
:!0-:30°. 0 şi cu pierderi carl' nu depăşesc 15-21 %.
tării să

Date etiologice

şi

epizootice

După cercetările lui Peşcov (17 şi 16), Goncearov (8 şi 7), Tomasec (33), Tomasec şi Fijian (34) Roegner Aust (25), Roegner .clust şi C(•laboratori (~G), J\.ocylowski (11), Nicolau şi colaboratorii (14), etc, factorul dell'rminant, indisprnsabil al hidropiziei infecţioase l'Ste un \·in1s
care a p~1tut fi pus in e\·idenţă la microscopul ekctronic, a putut fi
culth·at şi s-au pro\·ocat leziuni caracteristice, cu culturi prclcvat1..• din
ţcsuturi11..· peştilor boln:n·i cu forme acute (Tomasec (33), Tomascc şi Fijan
(34) şi Fijan (5 şi 6).
Culturile de bacterii obţinute din peştii bolnavi cu diferite fonnc
ele· imboln[1\·irc, (frecn:•nt se pune în evidenţă Aeromonas punctata) introduse în cantitate mare în apa din acvarii, nu a putut provoca semne
clinice specifice, la peştii sănătoşi care s-au ţinut în acest mediu timp
de 2-3 luni (experimentări efectuate şi de noi). Este însă de ajuns să
se introducă în acvariile cu peşti sănătoşi, un peşte bolnav, sau chiar
cadavre, ca boala să izbucnească de multe ori, în curs de 14-25 zile.
Sucei-eanu şi Olenici (30) au constatat că serurile mono şi polivalente cu corpi mic1·obicni de Aeromonas nu protejează peştii faţă de
hidropizia infecţioasă. Acelaşi rezultat s-a obţinut şi cu anaoultură dL·
germeni patogeni (.A. punctata).
In general, izvorul epizootic il constituie peştii bolnavi. Un moci
de transmitere, îl poate constitui, foarte posibil şi unii ectoparaziţi şi
în special Argulus foliaceus.
In natură, virusul determină infectări latente, (Kocylowski) (11)
iar îmbolnă\·irile mai mult sau mai puţin grave, se produc în cazul cînd
se realizează o diminuare a rezistenţei fiziologice a peştilor, cauzată de
anumiţi factori stresanţi. Gravitatea bolii, este însă în legătură directă
şi cu rezistenţa înăscută (ereditară) a peştilor. Probă, exemplarele ca.re
in unităţi infectate fac forme cel mult subclinice.
Printre factorii care zdruncină starea morfofiziologică a peştilor,
se citează în primul rînd următorii :
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Adaptabilitatea la mediu.

Peştii, la fel ca şi celela1te vieţiuăitoare, sint adaptaţi la locul lor
de trai unde din generaţie în generaţie au eclozat, crescut şi dezvoltat
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ajungîndu-se la un oarecare echilibru cu factorii de mediu. Bazaţi pc
acest dezide:riat, se recomandă mai ales în unităţile infectate de hidropizie, ca repopulările să se efectueze niumai din pepinierele locale, proprii gospodăriei respective (Rădulescu) (19). Transportaţi în alte gospodării, peştilor le trebuie UiI1 anumit timp pînă cînd se obişnuiesc ou
noile condiţii de vieţuire. Perioada aceasta de integrare, le cauzea:-:ă
însă o diminuare a funcţiilor vitale. Din acest punot de vedere, desigur că exemplarele cu forme latente de boală, vor fi mult mai puternic zdruncinate.
Urmărind evoluţia bolii la un lot de 37 exemplare de crap,
în
greutate de 30-300 g., aduşi în primăvară (19 aprilie) dintr-o altă unitate, s-a constatat că după 8 zile de la populare, boala progresează la
peştii cu forme uşoare de boală, ce se găseau în proporţie de 66 1 60;0,
devenind acută, cu pierderi care în curs de 35 zile s-au cifrat la 71 %.
Din observaţiile curente asupra repopulărilor, se poate deduce că
peştii mai bine dezvoltaţi (robuşti), sînt ceva mai rezistenţi şi chiar
in cazul cînd se îmbolnăvesc, fac o formă ce\'a mai puţin gravă. La
fel se întîmplă şi cînd se aduc peşti din unităţi mai slabe ca productivitate biologică şi se introduc in unităţi mai bune din punct de vedere
hidrobiolri,~ ic.
Repopulările efectuate în toamnă, deci cu peşti bine nutriţi, se
soldează cu rezultate ceva mai bune din punct de vedere sanitar, <lecit
oele efect.nate primăvara, deoarece peştii pot astfel căpăta o rezistenţă
fizi0logică mai mare, intrucît, condiţiile meteorologice permit ca în apă
temperaturile să fie încă favorabile. ei continuă să se hrănească. Peştii
transportaţi însă primăvara, sînt mult slăbiţi din timpul iernii, iar temperaturile apei în lunile de primăvară fiind încă destul de scăzute, frînează peştii să se alimenteze îndestulător ca astfel să se poată reface.
~

-

Transportul.

În vasele de transport din cauza spaţiului foarte limitat, se realizează un contact mai strins între peşti, ceeace uşurează contaminarea.
Pe lingă aceasta, peştii pot fi uşor traumatizaţi atit în timpul pescuitului, încărcării în vasele de transport şi cînd sînt devers,aţi la locul
de destinaţie, precum şi chiar în vasele de transport. Pe locurile traumatizate, foarte uşor se însămînţează mucegaiul Sapriolegnia.

în timpul transportului care de multe ori

durează cel puţin 8-10

ore (socotindu-se timpul de incărcaTe în vase şi duirata transportului),
silau înitr-o apă din oe în ce mai îrntin:art:ă. In mod normal după o
repopulare, se produc pierderi în ours de oîteva zile care se cifrează
la 2-7 % din efectiv.
Chiar dacă peştii nu prezdnrtă leziuni, ei pot totuşi pătrunde în
noile gospodării ou anumite rtu~burări f1rmcţiona1e, mai mult sau mai
puţin accentuate care-i vor jena în activi,tatea de adaptare.

peştii
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Salinitatea

şi

întinarea apei.

Fără a se efectua repopulări cu material piscicol din alte unităţi,
ln apele cu salinitate crescută, hidropizia infecţioasă se manifestă mult
mai puternic, producînd .şi mortalitate de aproximativ 40-75 % din
efecti\'ul bolnav. Astfel s-a întîmplat în anul 1943 într-o baltă din zona
interioară a ţării unde s-a înregistrat o salinitate exprimată în NaCl de
3-6, 7% 0 sau în 1954 în complexul de lacuri litorale ( Rădlllescu şi Vasiliu (23).
Rădulescu .şi Gheorghe (20) constată într-o unitate piscicolă cu
o salinitate (NaCl) de 6,39~ 00 , o întîrziere accentuată în dezvoltarea
puilor de crap la care s-a stabilit în al doilea an o greutate medie de
abia de 29 g.
Chiar în aceea.şi gospodărie piscicolă, în heleştee, există condiţii
de trai destul de variate care influenţează direct dez,·oltarea peştilor.
Datorită acestui fapt şi creşterea peştilor în ansamblu pe întreaga gospodărie nu este omogenă, chiar în cazul cînd desimea populaţiilor heleşteelor este aceeaşi. Cercetînd în luna mai 1970 evoluţia hidropiziei infecţioase într-o gospodărie sistematică, populată cu peşti proprii, s-a
constatat în heleştee următoarele procente de îmbolnăvire :

Helcşle>u

Nr·

Procent

îmbolnăvire

1\:r·

Heleşteu

Proce>nt

4

37

8

30

5

18

9

23

6

20

11

6

7

7

imbolnă\'ire

Menţinerea peştilor într-un mediu impropriu, are ca efect o diminuare pregnantă a metabolismului care are drept consecinţă, pe lingă o dezvoltare deficitară şi o scădere accentuată a rezistenţei imunologice. Acest fapt explică ixbucnirea violentă a hidropiziei, în apele întinate (substanţe organice solvite în mare cantitate, pH scăzut, oxigen
solvit ca.'1.titativ sub necesităţi, etc.).

4 -

Temperaturi

scăzute.

Dupi! cum se cunoaşte din practică, hidropizia infecţioasă este o
care se manifestă în sezonul răcoros al anului, atunci cînd sînt
inregist!'!ate în apă temperaturi de maximum 15-18°C. Boala apare deci
în timpul cînd peştii sînt ieşiţi destul de anemici din iarnă care deseori se întinde pe o perioadă de 6-7 luni şi nu au încă putinţa să-şi
refacă starea fiziologică.
boală
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Rădulescu şi Vasiliu (22) experiment1nd cu crapi sănătoşi de
19-22 cm lungă.me, au constatat în timpul iermi1or aspre, o scădere a
hemoglobinei în medie de la 54 la 36 %.
Suceveanu şi Olenici (30) efectuînd cercetări serologice, observă
la crapi o diminu3re marcantă a titrului de seroaglutinare de la 1/80
în sezonul cald al anului la 1/20 în timpul iernii.
Kempter (10) experimentînd cu peşti la temperaturi scăzute, observă unele modificări ale sîngelui.
Reichenbach-Klinke (24) constată în timpul iernilor la peşti, unele
leziuni datorită temperaturilor scăzute.
Toate cele arătJate mai sus, sî111it fapte care explică de ce în anii
cu ierni timpurii şi de lungă durată, hidropizia infecţi·oasă izbucneşte
ou mare violenţă, după cum şi noi am rputiut constata în numeroase cazuri. Se înţelege, că peştii intrînd în iarnă într-o stare de subnutriţie
.şi cu o dezvoltare întîrziată, vor face primăvara forme mai grave de
boală, decît exempliarele care la început de iarnă au o mai bună dezvoltare şi sînt mai robuste.

5 -

Starea de

nutriţie

Este cunoscut faptul că o împuţinare a hranei sau o admin~strarc
de furaje invariabile, lipsite de elemente stimulatoare ori vitamine şi
compusă din elemente, nu bine p'I"oporţionate, are ca efect declanşarea
unei subnUJtriţii, o întîrziere în dezvo1baire şi o dimi!11rua:re ·a rezistenţei
imunologice a peştilor.
Creach şi Bouche (3) experimentînd cu crapi, au constatat că,
atunci cînd sînt ţinuţi cîtevia luni în inaniţie, numărul eritrocitelor scade la aproximativ jumătate ( de la 1.083.000/mm 3 in~ţial, la 518.000/
mm 3 după experiment). Apariţia hidl'opiziei infecţia.ase în primăvară,
este înil.esnită de crapul mult anemiat, după o lungă perioadă de nehrănire şi oare încă nu poate să compenseze pierderile suferite, printr-o
alimentare îndestulătoare, deoo.iiece vieţuitoarele elemente principale în hrana crapului, cum sînt de exemplu Chironomidele pentru fauna de fund sau Copepodele şi Cladocerele pentru plancton - încă nu
sînt în abundenţă, la această dată în apele piscicole. Acest fapt se întîmplă aJtît în apele ruaturai1e cît şi în gospodăriile sistematice. Situaţie
evidenţiată de analizele cantitative, asupra faunei planctonice şi bentale într-o gospodărie sistematică.
ln gospodăriile sistematiice, unde şi desimea peştilor este mai mare,
îmbolnăvirile au loc mai aJes în cazul cînd se întîrzie furajarea. Furaja.rea timpurie este necesară penrtru grăbirea refacerii peştilor, însă trebuie să se administreze în concordanţă ou apert1tul peştilor.
ln aaziUl oind peştii în ouraul ianuliui simt hrăniţi necorespunză·tor
şi intră în iarnă suibnUJtriţi, ba.ala se va manifesta cu o intensitate mult
mărită. Este explicabi1l acest fenomen deoarece s-a constatat (Marinescu,
Dinulescu, Rădulescu (12) că hidropizia infecţioasă .este o boală care
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provoacă puternice
înşişi sînt destul

-ei

6 -

Flora

anemii şi astfel starea
de slăbiţi.

peştilor

se

agravează

deoarece

bacteriană

1n organismul peştilor ş1 m special în traiectul digestiv, există o
variată microfloră bacteriană care la crap, a fost pusă în evidenţă de
Schiiperclaus (27), Peşcov (17), Matheis (13), Jankov (9), etc. .rlceastu
microfloră nu difrră însă de aceea care se dezvoltă şi există în apa sau
mil~ll cli:1 unitatt:a rLspecti\ă. Calitativ şi cantitativ, flora bacterian~
este însă m<,i numeroasă in apele stagnante, cum sînt de L'XL'mplu băl
~ilL· sau hi::leşt,:ele. }.lare parte dintre reprezl..'ntanţii microflorei, după
cum şi noi am putut observa, se pot recolta şi din animalele existente
în apă cum sint de L'Xemplu moluştele. br0aştel 0 pL·stii ncr<-c:epti 1 i la
hidropizie sau ectoparaziţii (ex. Argulus foliaceus).
Foarte frecvent, în peştii bolnavi şi sănătoşi din unităţile dulcicole,
se găsesc microorganismele Aeromonas punctata şi Pseudomnnas liquefaciens.
Rolul microfkrei bacteriene în desfăşurarea îmbolnăvirii peştilor
de hidropizie>, încă nu este precizat. Posibil însă, să ia parte mai mult
sau mai puţin direct sau prin toxinele elaborate la agravarea stării de
boală sau la întregirea cortegiului semnelor clinice. Ne bazăm această
afirmaţie, pe faptul că în organismul peştilor bolnavi de hidropizie,
există unii anticorpi specifici.
Importanţa florei bacteriene în organismul peştilor. a fost pusă
în evidenţă prin cercetările lui Janl.:ol' (9) prin care s-a arătat că aceste
microorganisme, produc în corpul peştilor, unele leziuni morfofiziologice
şi astfel îi debilitează.
Rol ul administrării de antibiotice sau a unor substanţe chimice
de sinteză distribuite cu ultimele furajeri din toamnă şi în primele furajeri din timpul primăverii, au drept scop după părerea noastră distrugerea acestei microflore care poate deveni patogenă şi debilitează
organismul peştilor.
·,
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lnsuşirile peştilor

PL'Ştii, odată trecuţi prin boală, rezistă foarte bine la o noua izbucnire a hidropiziei infecţioase în unitatea respectivă. Aceste exemplare, au dobîndit o rezistenţă imunologică faţă de germenii patogeni.
Chiar atunci cînd sînt transportaţi în noi condiţii de mediu infectat,
in cazul cînd contractează boala, în general, o fac sub o formă uşoară.
Bazaţi pe acest considerent, se recomandă ca în gospodăriile în care
boala are un caracter enzootic, dacă nu se pot repopula cu peşti din
propria pepinieră, să se aducă peşti care au trecut prin boală (uşor
de recunoscut fiindcă au cicatrici pe corp) şi nu peşti sănătosi oare
nedispunmd de rezistenţă imunologică dobîndită, fac boală sub· formă
gravă, după oum am putut în repetate rinduri constata şi noi.
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Ca urmare a îmbolnăviirii ch1ar după vindecare, peştii prezintă
tntîrzieri în dezvoltare. In aoeastă privinţă Rădulescu şi Gheorghe (20)
constată la crapii ou cicatrici o greutate medie individuală de 382 g,
iar la crapii sănătoşi (di111 heleşteele unde nu ia fost boală) din aceeaşi
unitate o greutate medie de 420 g.
Intr-o gospodărie piscicolă, întreţinerea unei stări de boală se
realizează în primruil rînd prin oonrtaatul direct între peşti şi, în funcţie
directă cu desimea, se stabileşte mai uşor sau mai greu. In apele naturale, deşi este o populare destul de rară cu peşti receptivi, contactul
este înlesnit şi în timpul pescuirilor repetate cu sculele active, în care
peştii fără măsura standard, sînt prinşi (aceleaşi exemplare) de mai
multe ori şi mereu sînt deversaţi în apă.
In primăvară, frecvent la crap, se îmbolnăvesc vîrstele de 1 şi 2
ani. Parte din aceste exemplare şi în special cele cu ulcere tegumentare
sau alte erupţii se vindecă în curs de 2-3 luni. Toţi aceşti peşti ca
şi cei de vîrste mai mari şi chiar reproducătorii sînt purtători sau
împrăştietori de germeni patogeni. Toamna (aproximativ luna septembrie) pui (Co) oare se găsesc în amestec cu alte vîrste (în heleşteele
de creştere) se contaminează şi cînd ating greutatea de 8-15 g, în funcţie de condiţiile meteorologice şi al stării de nutriţie, fac boală mai
mult sau mai puţin gravă.
Peştii trecuţi prin boală, atunci cînd sînt introduşi în unităţi care
nu au fost încă infootate şi sînt populate deci ou peşti sănătoşi, dezlănţuie
îmbolnăviri puternice virulente în populaţiile autohtone deoarece acestea încă nu au dobîndit o imunitate faţă de germenii patogeni care
acum au păt!"l1l1s în unitatea respectivă.
S-a constatat că atunci cînd se populează o gospodărie cu peşti
din mai multe unităţi piscicole, boala izbucneşte cu mai multă virulenţă
decît în ca~ul oind popularea se efectuează ou material piscicol provenit numai dintr-o singură gospodărie piscicolă. In aceste cazuri, dif eri1tele tulpiTIIÎ de germeni patogeni veniţi o dată ou peştii, se împămîn
tenesc în noua gospodărie, iar peştii ou. origini heterogene nu au o rezistenţă dobîndită faţă de toate tulpinile de germeni existente acum în
unitatea respectivă.
Efectuînd experimentări cu două loturi de crap, dintre care unul
autohton în greutate medie de 50 g fără semne cHnice de boală şi al
doilea provenit din altă gospodărie în greutate medie de 107 g cu forme
subcili1niice, în urma amestecului lor s ....a constatat la lotul autohton
pierderi în proporţie de 33 % iar la cel străin 64,6D/0 • Pierderile totale
stabilite în heleşteu în luna septembrie s-au cifrat la 480; 0 din întregul
efectiv (loturile amestecate).
Depistarea purlătorilor şi transmiţătorilor de germeni patogeni
este însă extrem de dificilă deoarece lipsesc criterii sigure de identificare. S-a constatat că în unele unităţi, populaţia piscicolă care nu este
împ!'lospătată cu peşti din alte unităţi şi în care timp de 4-8 ani la
rînd nu s-au semnialait la peşti semne vizibile de îmbolnăvire, în cazul
cind sînt transport.aţi în alte gospodării parte din aceste exemplare
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declanşează boală cu tot cortegiul ei simptomatologic. ln felul acesta de-

vine extrem de dificilă emiterea unui certificat de sănătate în gospodăriile în care nu sînt înregistrate anual stările de boală. Rămîne ca
în regiunile în care există sau a fost cîndva hidropizie infecţioasă, în
cazul cînd este necesar să se expedieze pe.şti pentru repopulări, să se
impună tratarea lotului respectiv cu antibiotice.
Măsuri

profilactice

şi

curatii'e

Pentru combatere şi prevenire trebuie adoptat principiul ca
metodele preconizate• să fie la îndemîna piscicultorilor, să nu necesite
o tehnologie complicată şi carL' prin aplicarea lor să nu greveze prea
mult preţul de cost.
Cel mai sigur tratament al hidropiziei infecţioase este administrarea prin inje'cţii în cavitatea abdominală de antibiotice şi în special
la ora actuală, cloramfenicol după metoda iniţiată de Schaperclaus
(29 şi 28). Noi, am practicat acest tratament atît la puietul de o vară
de· 10-15 g greutate cit şi la n'producători. Tratamentul în medie
poate fi aplicat de o persoană cu o normă de 2.500-3.000 exemplare
în 8 orc de lucru. In cazul cind peştii trataţi sînt ţinuţi separat, nu se
mai semnalează reîmbolnă\·iri în cursul anului respectiv, chiar dacă
helcşteele sînt populate dens. Graţie acestui tratament aplicat în special în anii 1959 şi 1960. s-a putut pune stavilă îmbolnă\"irii peştilor
clin mai multe gospodării sistematice în diferite n'giuni ale ţării unde
anual se înregistrau pierderi dc.-stul de simţitoare (Sucei-eanu şi Rădu
lescu (31) şi Succi-eanu. Răclulescu, Georqescu (32).
Tratamentul cu antibiotice trebuie aplicat numai în primăvară.
Aplicat toamna nu dă rezultate deoarece în primă\·ară peştii debilitaţi
in cursul icmii pot face boală.
Peştii cu forme acute de boală nu rezistă tratamentului. Nu se
vindecă deoarece hidropizia provoacă în organele vitale leziuni grave
care determină o disfuncţie puternică a lor. Este necesar însă ca aceste
exemplare să fie îndepărtate continuu din unităţile piscicole indiferent
de sezon fie că îndeplinesc sau nu măsurc> standard de pescuit. Trebuie
luată această măsură deoarece ele constituie focaire puternic virulente
de germeni patogeni.
l\Ietoda medicamentelor administrate în hrană se poate folr.si
pentru prevenirea îmbolnăvirilor la puietul Co în luna septembrie înainte
de a se declanşa boala şi în toamnă odată cu ultimile furajări la peşti
pepinieri. In ambele cazuri populaţiile respective trebuie să rămînă
izolate.
Măsurile de
prevenire a îmbolnăvirilor trebuie să aibă dr2pt
scop, pe de o parte, a consolida rezistenţa peştilor faţă de germenii patogeni, iar pe de altă parte, de a feri ca peştii din gospodăriile piscicole
să vină în contact direct cu peştii bolnavi. In aceste privinţe măsuri
eficace sînt : aplicarea unei furajări bine echilibrate în ce priveşte
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componenţa

(posibil cu un procent ceva mai ridicat de protide) şi întregite cu un adaos de vitamine.
Rădulescu şi Suceveanu (21) experimentînd cu crapi într-o gospodărie infectată cu hidropizie, a obţinut rezultate foarte bune prin
introducerea în furaje a unei cantităţi de 5-120;0 drojdie de bere furajffă.

Pentru ridicarea rezistenţei peştilor trebuie să se încerce ş1 mtroducerea în alimentaţia peştilor de nutreţuri care ar putea îmbogăţi
cantitatea de globuline în organism sau chiar de substanţe care ar
stimula gama globulinele.
Fiecare unitate piscicolă sa-ş1 aleagă material propriu de repopulare şi în special de prăsilă dintre peştii care la izbucnirea hidropiziei nu au prezentat semne clinice de boală. Prin selecţii repetate a
produşilm· rezultaţi din reproducerea acestor peşti se va urmări obţi
nerea de linii rezistente de crap.
Materialul piscicol de repopufare trebuie triat cu atenţie şi oprite numai exemplarele ceva mai robuste, fără defecţiuni corporale, care
se vor distribui direct în heleşteele de creştere (se desfiinţează heleş
teele de iernat) şi în populaţii nu dese (aproximativ cu o treime mai
puţin decît se efectuează în mod normal popularea heleşteelor).
Este de dorit ca fiecare ţară să-şi stabilească cu precizie unită
ţile cu peşti sănătoşi în care nu s-a semnalat niciodată hidropizia infecţioasă. Aceste unităţi vor fi apoi declarate pepiniere pentru furnizarea de peşti pentru gospodăriile nou înfiinţate. In anul 1965 in apele
romaneşti am identifioat 8 astfel de gospodării. Ar trebui examinati
din acest punct de vedere şi crapii din nun.
Credem că o metodă bună de a se popula gospodăriile piscicole
este de a se utiliza puiet rezultat din reproducerea artificială a crapilor. La acest rezultat am ajuns în urma experimentărilor noastre din
anul 1963 cînd utilizînd elemente sexuale de la crapi bolnavi (diferite
forme de boală) şi aplicînd tehnoJogia cuiniascută de descleiere, tnatate
cu verde malachit şi depozitarea icrelor fecundate în carafe cu curent
continuu de apă s~a constatat că puii rezultaţi în cazul cînd sînt ţinuţi
continuu în heleştee complet separate chiar în gospodării infectate nu
fac boală.
În bă \ţile cu hidropizie în stadiu enzootic se va trece la eliminarea
crapului şi carasului şi populare cu specii de peşti nereceptivi lia hidropizie.
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Resume
Dans l'ouvrage on mentionnes les facteurs qui tiennent a !'etiologie et les facteurs epizootiques qui participent au declanchement de l'hydropisie infectieuse dans
Ies eaux carpicoles (avec des carpes).
On indique quelques mesures pour eviter de contarniner les reservations
piscicoles systematiques, mesurf>s qui 11'augmentent pas le prix et dont Ia mise en
pratique est possible.

INTOXICATIA CU ATRIPLEX TATARICA L.
(LOBODA SALBATICA) LA OVINE.•)
Dr. G. TUDOR, chim. ELENA ANTON
Dr. med. vet. C. BURILA

Literatura de specialitate privind intoxicaţia cu lobodă la animale
în general şi cu deosebire la specia ovină oferă extrem de puţine date.
In ţara noastră, de pildă, nu este descris nid un caz de i!Ilitoxioaţie cu
lobodă la nici o specie de animale, deşi după cum afirmă Râpeanu (2)
- se cunoaşte că această plantă „în anumite împrejurări şi în cantităţi
mari poate produce intoxicaţii la animale''.
In literatura străină nu am întîlnit decît relatarea lui Lupnovski
(cit. de 2) asupra unui caz de intoxicaţie cu lobodă porcească la taurine.
Intoxicaţia a avut loc pe păşune şi s-a soldat cu îmbolnăvirea a 30 % din
lotul respectiv de animale, din care 27 capete au murit sau au fost sacrificate după două zile de boală. La oi însă, pe aceeaş.i păşune, intoxicaţia nu
a apărut.
Garner (1963) (1) menţionează, de asemenea, că loboda este toxică
pentru animale.
După cum arată Râpeanu (2), mai receptivă la această intoxicaţie
ar fi specia porcină, dar nu precizează dacă au fost semnalate cazuri în
ţaro noastră.

Atriplex tatarica face parte din fam. Chenopodiaceae, este o plantă
în lunile iulie ....august. Principii toxici ai acestei plante
sînt puţin cunoscuţi. Acţiunea toxică, după Lurpnovski (cit. de 2) s-ar datora unui alcaloid, pe caTe autorul l-a decelat în pla111tă, conţinut gastric
bienală şi înfloreşte

şi urină.

Avînd ocazia să diagnosticăm în toamna anului 1969 două cazuri de
cu lobodă sălbatică la tineretul ovin, considerăm că n-<ar fi
lipsit de interes să prezentăm unele observaţii în legă·tiurră cu ace.astă intoxicaţie nedescrisă în ţara noastră.
intoxicaţie

*) Prezentată în şedinta de comunicări a
rului Sanitar veterinar jud. Tulcea din 5 oct. 1970.
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de 384 mieluţf.·~
data de 3 oct., cînd
de griu. Acest teren
era invadat de lobodă sălbatică, plantă care a apărut pe o mare suprafaţă şi s-a dezvoltat luxuriant după recoltarea griului.
Tînără, verde, cu sămînţa crudă, planta a fost consumată cu plăcere
şi în cantitate mare de către animale. S-au îmbolnăvit 12 mieluţe, din
care 2 au murit şi 8 au fost sacrificate, morbiditatea ajungînd deci la
3,12 %, iar pierderile, raportate la îmbolnăviri, la 83,3 %. Starea de întreţinere a mieluţelor în general mediocră. S-au îmboJ.năvit exemplarele·
cele mai frumoase şi care au mîncat mai lacom.
In al doilea caz, imbolnă\-irile au apărut în CAP Topologu pe data
de 9 noiembrie într-un efectiv de 550 berbecuţi, rasă merinos, în urnrn
hrănirii lor cu fin, care conţinea cca 90 % A triplex tatarica. Finul fusese
recoltat de pe o lucernieră invadată aproape în întregime de lol)odă
sălbatică, apărută după prima coasă a lucernei. S-au îmbolnăvit 7 berbecuţi (1,3 %), care flind în stare gra\-ă au fost sacrificaţi de necesitate.
Atît la mieluţe, cit şi la berbecuţi, tulburările clinice au apărut
după 3-5 ore de la consumarea lobodei, evoluţia bolii a stabilit limite
între 2-4 zile, iar tabloul manifestărilor clinice a fost aproape identic
la ambele turme.
Boala a debutat în toate cazurile prin abatere, inapetenţă, ataxie,
diaree. l\Iucoasele aparente con.~estionatc. temperatura în limite nonnale
la toţi bolnavii, cu U!?oară hipotermie la 2 berbecuţi. Respiraţia dispneică
la majoritatea cazurilor, pulsul nemodificat la început, accelerat şi aritmic
în stadiul mai avansat al bolii. Tonusul muscular diminuat, animalele pă
reau epuizate, ameţite, nu reuşeau să se menţină în poziţie patrupedală
nici chiar ajutate, cădeau în dccubit lateral şi nu se mai ridicau. Unii
bolnavi prezentau gemete, scrîşniri din dinţi, sialoree, pierederea vederii,
micţiuni desc, urina ndiind modificati'1 ca aspect.
La 3 berbecuţi s-a putut observa un edem gelatinos la nivelul f 1 1roului şi poziţia de camp3re ca în retenţia urinară.
Cîţiva b0rbecuţi au prezentat stări de excitaţie, fibrilaţii musculare,
torticolis, mişcări dezordonate ale membrelor, cu perioade intercalate de
revenire la normal.
:rviodificările morf opatologice variau ca prezenţă şi intensitate de la
un caz la altul. La majoritatea cada\Telor sîngele apărea negru, asfixie.
Cîteva au prezentat discrete hemoragii punctiforme epi - şi endocardice.
Pulmonul congestionat, mai mult sau mai puţin intens, la cîteva cazuri,
normal sau numai ou restrînse zone congestive la celelalte. Distrofia hepatică, de intensităţi diferite, de la uşoară degenerare pînă la aspectul organului fiert, era prezentă la marea majoritate a cadavrelor. Rinichiul cu
leziuni degenerative în zona corticală, uneori congestiv, sau nemodificat.
Splina normală. La toate cazurile prestomacele in stare de plenitudine, cu
mucoasa uşor detaşabilă, m mrusoulo.asa ou zone congestive la une1e cazuri. Mucoasa cheagului la cîteva cazuri şi a intestinului subţire, în spL•In primul caz,

îmbolnăvirile

au

apărut

într-o

turmă

rasă ţigaie ameliorată, proprietatea CAP Sîmbăta, pe
turma respectivă a fost scoasă la păşunat pe o mirişte
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cial a segmentului duodenal, la majoritatea cazurilor congestionată difuz
sau cu zone congestive limitate. Vasele mezenterice injectate.
Conţiruutul ruminal era format din verdeaţă triturată, oare la examenul botanic a pus în evidenţă fragmente de frunze, inflorescenţe şi
numeroase seminţe de Atriplex.
Imbolnăvirea unui număr destul de mare de animale într-un interval scurt, tabloul manifestărilor clinice, evoluţia destul de scurtă a bolii
şi modificările morlopatologice au constituit suficiente elemente pentru
stabilirea diagnosticului de intoxicaţie alimentară, întărit ulterior prin
rezultatele negative ale examenelor bacteriologice şi confirmat definitiv
prin analizele chimice pozitive pentru alcaloizi ale conţinurtului ruminal
(Reiacţia Bo1ucharr-dat şi examenul microcristaloscopic). Probele biologice
pe şoareci prin hrănire cu inflorescenţe şi seminţe de Atriplex şi prin
inocularea subcutanată a 1 ml. distilat din plantă s-au dovedit pozitive.
Şoarecii au prezerntart o stare de abatere profundă, ou sfirşit letal după
3 zile în cazul administrării per os şi cu revenire la normal după 48 ore
în cazul administrării parenterale. Examenul bacteriologic al cadavrelor
a fost negativ.
Anchetele efectuate imediat după accident în şi pe raza celor două
unităţi au exclus posibilitatea Uillei intoxicaţii cu substanţe chimice sau
cu alte plante toxice. De asemenea, din anchetă a rezultat că terenurile
respective, pe oare s-a păşunat sau de pe oare s-a recoltat finul nu au
fost tratate în ultimul an cu azotaţi, care eventual ar fi putut fi acumulaţi
în plantele consumate.
Diversele examen:' ~~: ·~~~~:-8.~'.):· ::ilc conţinutului ruminal nu au
putut pune în evidenţă substanţe chimice toxice (îngrăşăminte agricole,
erbicide, fllll1gicide etc.), iar examenul botanic al probelor de alte plante
în afară de Atriplex, care compuneau păşunea în primul caz sau finul
în al doilea caz, a fost de asemenea negativ sub raportul toxicităţii lor.
De altfel, proporţia de 90 % în care era reprezentată loboda în compoziţia floristică cercetată este mai mult decît convingătoare pentru incriminarea acestei plante în declanşarea intoxicaţiilor descrise.
In ambe1le cazuri, dUipă interzicerea păşunatului şi respectiv după
scoaterieia din consum a fînrulrud. de Atriplex nu s---a mai înregistrat nici
un caz de îmbolnăvire.
Menţionăm că ambele unităţi posedau şi alte turme de ovine adulte
saJU de tineret, dar nici una din acestea nu a păşunat pe terenul invadat
de lobodă sa1u nu a consumat din fiilJUl co111ţinînd această plantă şi nu a
înregistrat nici un oaz de îmbolnăvire în perioada respectivă.
Fînul de lobodă, incomplet uscat la acea dată, nemucegăit, bine
conservat, păsitrîndu-şi nemodifioarte toate calităţile organoleptice, era
considerat, în lipsa altor furaje mai bune, oa un fin de foarte bună calitate, fiind rezervat numai pentru hrana berbecuţiloir la îngirăşat destinaţi
livrării la export.
ln ziua în care a apărurt intoxicaţia el a fost administrat pentru
prima dată la berboouţi, sub formă tocată şi în amestec ou uruieli în proporţie de coa 40 %. Amestecul IlJU asigura însă o omogeniziare suficientă,
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ceea ce a permis îmbolnăvirea numai a unor berbeci, cărora probabil
le-au revenit o oantitate mai mare de lobodă La tain.
După apariţia intoxicaţiilor finul a fost scos imediat din consum,
însă ulterior, după circa 4-5 săptămîni, acelaşi fîn a fost administrat în
hrana oilor în amestec cu alte furaje şi în proporţie de numai 10-15 %
fără a se mai înregistra nici un caz de îmbolnăvire.
Tratamentul aplicat şi care a constat din preparate mucilaginoase
şi adsorbante, cardiotonice, soluţii glucozate, lapte etc. s-a dovedit ineficace. Nu s-au vindecat decît 2 mieluţe. Rezultă deci că pentru evitarea
pierderilor, accentul trebuie pus în primul rînd pe măsurile profilactice,
evitîndu-se păşunatul pe terenurile în care predomină loboda sălbatică
sau consumarea finului care cuprinde în compoziţia sa botanică un procent ridicat de Atriplex.
CONCLCZII
1. Se semnalează intoxicaţia cu Atriplex tatarica L (lobodă sălbatică)
la ovine în ţara noastră şi se descriu manifestările clinice şi modificările
morfopatologice observate.
2. Intoxicaţia a a\·ut loc într-un caz la păşune şi în al doilea caz
prin administrarea în hrană a finului de lobod5 sălbatică, în compoziţia
căruia această plantă intra in proporţ..iL' de 90 °0 •
3. :'.'\lorbiditatea a afectat turmele respecti\'e în proporţie de 3,12 %
în primul caz şi de 1,30/0 în al doilea caz, iar mortalitatea raportată la
numfirul îmbolnă\·irilor a fost de peste 83 °~.
4. Este necesar să nu se folosească pentru păşunat terenurile în
care predomină loboda, iar finul cu procent ridicat de lobodă să se administreze în amestec cu alte furaje de bună calitate şi în proporţie de maximum 15 °;, din raţie.
5. Este recomandabil ca prin măsuri agrotehnice corespunzătoare să
fie combătută această plantă toxică în terenurile în care îşi face apariţia.
BIBLIOGRAFIE
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Resume

Les <rnteurs nous font connaîlre l'intoxicalion par Atriplex tatarica L. des
oyin'>, dilns la Roumanie et nous decrivent Ies sympthomes et Ies modificalions
morphopalhologiques observees.
Les intoxications se sont produit dans un cas par la consommation du foin en
CCJnl<>nanl 90 pour cent Atriplex tatarica et ont affecte Ies troupeaux en causc en
pourcentagC" de 3,12 dans le deuxiemc>.
La mortalile rapporte au nombre des animaux malades a enregistre le taux de
8'.l pour cent.
II faut eviter le pâturage sur Ies champs invades par Atriplex tatarica L. et
le foir. qui contient cette plante en grande quantite on doit etre administre melange
an·c d'autres pâtures de bonne qualite et en proportion de maximum quinze
pour cent.
II est necessaire que par des messures agrotechnique approprie6s d'etre
Nadiquce celte plante toxique.
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OBSERVATU ASUPRA UNOR CAZURI DE INTOXICATIE
CU FIN DE GALEGA OFFICINALIS LA OVINE .• ) .
Dr. G. TUDOR. Chimist ELENA ANTON
Dr. med. vet. I. ZANOGEANU
Necercetată ca plantă toxică în ţara noastră pînă în 1963, Galega
officinalis este prezentată sub acest aspect de către M. Râpeanu, care
în acel an face şi primele observaţii clinice şi morfopatologice asupra
intoxioaţiei cu această plantă la ovine (2). Imbolnăvirea în cazurile descrise s-a produs p!I"in consumarea finului şi silozului conţinînd Galega
officinalis. Toate părţile plantei sînt toxice în orice stadiu de vegetaţie
şi sub orice formă de conservaire (3).
Incercările autorului (2) de reproducere a bolii pe iepuri de experienţă nu au reuşit, animalele refuzînd să consume planta sub formă de
fin saiu siloz chiair după un regim de înfometare de 48 ore. Rezultatul
prr-obelor bioJogice cu extracte pe animale de laborator a fost de asemenea negativ.
In 1966 I. Predoiu semnalează şi descrie în Oltenia un caz de
intoxicaţie la ovine cu acee<l.'1i plantă şi tot sub formă de fin (1).
Se consideră că irngerairea plantei Galega officinalis în doze mici şi
repetate, sau vindecarea în urma unei intoxicaţii cu această plantă ar
crea Ja ovine o sta.re de re~istenţă, o „imunitate" similară cu cea din
intoxicaţia cu ricin (1, 3).
Literatura noastră de specialitate nu cuprinde alte observaţii toxicologLce în legătură ou Galeg1a officinalis.
Intoxicaţia ou această plantă nu a fost semnalată pînă acum în
Dobrogea, ceea ce nu exclude posibilitatea de a fi existat. Intrucît GaJega
officinalis, care local este cunoscută sub numele de coroclac, dovedeşte
o largă răspî1ndire, cu deosebÎil'e pe terea1!Urile umede şi pentru că există
în rlndul crescătorilor de oi părerea nefondată că, coroclacul nu ar fi
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toxic, am considerat util să prezentăm unele observaţii şi aspecte noi asupra a 2 cazuri de intoxicaţie cu Galega officinalis întîlinte de noi în judeţul
Tulcea şi soldate cu pierderi mari, subliniindu-se astfel încă o dată importanţa toxicologică a acestei plante foarte periculoase pentru ovine.
CERCET:-\RIPROPRII
Observaţiile noastre se referă la 2 cazuri de intoxicaţie cu Galega
officinalis apărute în 2 localităţi diferite : Turcoaia, situată pe malul drept
al Dunării în amonte de Măcin şi Nufărul, pe malul drept al Braţului
Sf. Gheorghe în a\'al de Tulcea.
In ambele localităţi, cooperativele agricole respective, pentru a-şi
completa deficitul de furaje grosiere, au recoltat o cantitate apreciabilă
de fin de· balt<l, pe care l-au depozitat în foarte bune condiţii, finul
păstrîndu-~i nealtPrate toate calităţile sale organoleptice.
In prima unitate, pe data de 5 martie 1968, un cîrd de 360 oi mame,
din care aproximativ 50 % erau gcstante, iar restul în lactaţie, a fost
hrănit la tainul de seară şi pentru prima oară cu fin de baltă. In a doua
u~itate, în ziua de 29 ianuarie 1970. tot la tainul de seară şi tot pentru
pnma dată s-au furajat cu fin de baltă 3 cîrduri de oi de cite 345 capete,
din care numai 7 °;, erau fătate, restul gestante.
In ambck unităţi, a doua zi dimineaţa, după 15-20 ore de la consumarea finului au apărut îmbolnăviri cu semne evidente de intoxicaţie
în toate cîrdurile de oi furajate în ajun cu fin de baH;;, L ..... .__, Ju._tJă cum
s-a stabilit ]a and1eta epizootologică, conţinea o cantitate importantă de
Galega officinalis şi a cărei sămînţă în cea mai mare parte nu era scuturată.

Manifestările clinice observate de noi şi de către personalul sanitar-veterinar local
se traduc printr-un debut brusc cu tulburări locomotorii, tahicardie,
repiraţie dispneică,
jetaj şi splllI11ozităţi bucale
abundente, vîscoase, de culoare albă, mişcări de masticaţie. Temperatura corpului în limite normale.
La unele cazuri (circa 10 %) tabloul clinic se completează cu pierderea echilibrului şi rămînere în decubit lateral, cu convulsii tetaniforme,
opistotonus sau torticolis, cecitate. Criza durează 30-100 minute pînă
la faza agonică şi se termină de obicei cu moartea după 1-2 ore de ia
debutul bolii sau cu remisiune clinică după circa 24 ore în forma mai
uşoară. Un număr foarte mare din oile intoxicate şi care s-au vindecat
au avortat după 1-3 zile de la aparenta însănătoşire fără a se resimţi
după a\·ort.
Modificările morfopatologice macroscopice constatate la oile moarte
sau sacrificate în stare agonică nu variau prea mult de la un caz la
altul. l\Iajoritatea cadavrelor prezentau timpanism mai mult sau mai
puţin accentuat, care în toate cazurile se instala imediat după moarte.
0

)

•) Dr. I. Zaharia
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tn cavitatea

toracică şi mai puţin în sacul pericardic se constata la marea majoritate a cazurilor prezenţa unui li:chid sero-citrin abundent, care
în contact cu aerul devine repede gelatinos, gălbui. Cordul prezenta hemoragii punctiforme şi echimoze mai discrete pe epicard, mai frecvente
şi mai pronunţate la nivelul endocardului. Pulmonul mai mult sau mai
puţin congestionat, însă puternic edemaţiat, cu conţinut seros spumos
abundent în tot arborele traheo-bronşic. Ficatul distrofic la unele caZJuri, vezica biliară dilatată. Rinichii fără modificări la majoritatea crazurilQr, congestionaţi la altele. Encefalul şi cu deosebire cerebelul şi bulbul
rahidian ou discrete hemoragii submeningeale la toote cele 9 cadavre
e:xiaminate şi cranial. Mucoasa intestinală uşor congestionată la o parte
din ca21UTi, ou vasele mezenterice injectate.
AvOTtonii examinaţi nu prezentau leziuni morfopatologice deosebite, în afară de un epanşament ·visceral în cavitatea toracică şi abdominalc:1 la unele cazuri.
Examenul botanic al conţinutului ruminal la oile moarte sau sacrificate a pus în evidenţă numeroase păstăi şi seminţe de Galega officirnalis, fragmente de frunze uscate de porumb şi rare fragmente de alte
plante (griaminee, compozitae, labiJaitae).
Examenul microcristia.loscopic şi chimic al conţinutului ruminal
efectuat prin diverse metode nu a putut decela prezenţa substanţelor toxice organo-dorurate, organo-fosforiice, a îngrăşămintelor chimice agricole, a acidului ci1anhidric sau a altor toxice. De altfel şi ancheta locală
a exclus posibilitatea unei intoxicatii
. cu substJante
. chimice.
Proba biologică pe şoarece cu 1 ml. extract apos din 10 g. conţinut
rtl1Il1inal inoculat suboutan a fost pozitivă fără sfîrşit letal. Cei 2 şoared
inoculaţi ,au prezentat după cîteva ore tristeţe, părul zburlit, edem palpebral, pleoapele lipite, uşoară paireză a trenului posterioir, revenindu-şi
la starea normală de-abia după 4 şi respectiv 6 zile.
îmbolnăvirea unui număr mare de animale într-un interval de timp
extrem de scurt, tabloul manii..festărilo:r clinice, evoluţia rapidă a bolii
şi modificările morfopatologice au constituit elemente suficiente şi certe
pentru un diagnostic de intoxicaţie alimenrtarr-ă, întărit ulterior şi prin
:rezulitatele negative ale examenelor bacterio1logice.
Analiza botanică a probelor de fin ridicate din diverse părţi ale
clăilor din care au fost furajate cirdurile de oi în cauză a stabilit preponderenţa de peste 85 % a plantei Galeg1a officinalis, restul componentelor
fiind reprezentat în ordine descrescîndă a cantităţilor găsite prin plante
d1n fam. Leguminoase (Trifolium sp : trifoi, Melilotus sp. : sulfină), fam.
G!!aimirnJaceae (Setaria sp. : mohair şi altele), fam. Compositae (Senecio
sp. : spăi!.ăcioiasă), fiam. Laibiatae (Menta sp. : mentă), :fam. Typhaceae
(Typha sp. : papură) şi fam. Cyperiaioeae (Carex sp. : :riogoz şi HoloschoeJlJUS vulgaris : pipirig).
..
Deşi unele din aceste planrte pot fi ele înşile nocive, totuşi, dat
f:md slaba Io: participare cantitativă în componenţa raţiei, considerăm
ca Gale.ga offICinalis este sill1igrura sau cel puţin principala responsabilă
în producerea cazurilor de intoxicaţie descrise mai sus.
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Intoxicaţia s-a produs în cîrdurile care au consumat fin cu Galega.
întreruperea furajării cu acest fin a sistat imediat apariţia altor cazuri
de boală. Unitatea T. mai poseda 1640 oi iar unitatea N. 2070 oi şi 498
mioare, care n-au fost furajate cu finul incriminat şi n-au înregistrat
nici un caz de îmbolnăvire.
Din tabelul Nr. 1 rezultă că intoxicaţia nu a afectat în egală mă
sură cele 3 cîrduri de oi, în care s-au semnalat cazuri. Astfel, totalul îmbolnă\·irilor reprezintă 18,84 % din efectivul
cîrdului B.C., pe cînd la
cîrdul C.N. acesta nu se ridică decît la 3,180; 0, iar la cîrdul I.T. de-abia
atinge 2 %. Pe lingă posibilitatea ingerării unor cantităţi diferite de Galega, fenomenul s-ar putea explica şi prin faptul că turma B.C. era formată numai din oi varietate spancă avînd un grad avansat de mcrino1.are şi se afla într-o stare de întreţinere slabă, pe cînd celelalte două
cîrduri erau de rasă ţigaie şi cu o stare de întreţinere bună. Or, se cunoa?te că rasL•le ameliorate sînt mai susceptibile la acţiunea factorilor
toxici. Starea de întreţinere proastă a aceluiaşi cird a putut de asemenea
constitui un factor favorizant al intoxicării oilor. In unitatea T., la fel,
cirdul intoxicat era format din cele mai slabe oi. De altfel, tocmai pentru rdacerea lor s-a administrat acest fin, restul furajelor grosiere, format din coeeni de porumb, fiind de calitate proastă. Fînul a fost consumat cu plăcL're de oi, întrucit se păstrase foarte frumos, a\·înd culoare
\·erc!L'. mirr,s plăcut ~i nu era mucc·găit.
Dl'~i likratura consultată nu semnalea1.ă
a\·orturi la oi datorate
intoxicaţiei cu Gak•ga, considerăm că, în cazurile descrise de noi, avorturile nu au putut fi dL•cît consecinţa directă a acestei intoxicaţii. Probabil că principii toxici conţinuţi în planta ingerată, ajunşi pe cale circulatorie, la nin·lul uterului gestant. au produs tulburări cu efect letal
prin aqiunea lor directă asupra fătului, iar prin contracţiile de răs
puns ale utl'rului intoxicat s-a realizat expulzarea fătului.
PL·ntru incriminarea toxicului ca factor abortiv pledează lipsa în
ambele unităţi a a\·orLurilor atit înainte, cit şi după intoxicaţia descrisă,
înregistrarea lor într-un interval de timp foarte scurt, precum şi examenul baoterio.logic negativ al avortonilor examinaţi.
:\\'ort urile au apărut numai la oile care au supravieţuit intoxicaţiei, dair în mod sigur s-air fi produs şi la cele moarte sau sacrificate, cu
atît mai mult, cu cit acestea au ingerat desigur o cantitate mai mare de
toxic. Probabil că evoluţia extrem de rapidă a bolii nu a asigurat timpul
1wcesar expulzării fătului. Procentul de avorturi raportat numai la oile
rămase în viaţă după intoxioaţie este în medie de 93, foarte mare deci,
dar el ar fi şi mai ridicat dacă ar intra în calcul şi oile mame moarte sau
sacrificate, care n-au apucat să avorteze (tabel Nr. 1).
I. Predoiu (1) precizează că intoxicaţia cu Galega, în cazul observat de el, s-a produs la începutul lui octombrie, deci oile erau negestante
sau cel mult în stadiul iniţial al gestaţiei, cînd un eventual avort poate
trece neobservat, iar M. Râpeanu (2, 3, 4) nu face precizări nici asupra
stării de gestaţie şi nici asupra datelor cînd s-au produs intoxicaţiile.
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TABEL Nr.

lmbolnăviri şi pierderi la ovine prin intoxicaţie cu Galega officinalis

in 2

unităţi

din

judeţul

Tulcea
I

·s
Unitatea

.:::....

Cirdul

ii<

345

C.N.

345

B.C

N.

--·~--

345

I.T.
TOTAL

1035

Nr.

I
-11

I
-65

V.P.

I

6/o

7

83

360

86

Nr.

0

Io

:ue

1l

î.Jr.

o; o

--

- -9,09

-!5,45

5

-18,84

11l

'.\02

- ---

- -I

-T.

Sacrificate

--

-

16,92

3,01

12:

8I

-

3

1-1,45

37

~I
5

O/o

Nr.

O/o

45,45

;)

100,00

I
I

25

I

38,46

~3

92,00

--

-42,85

--

- - - - -~3,89

-14,61

- -I
-

Avortate

Vindecate

--

'lf)

I

-

--

I

Moarte

Imbolnăvite

tJ

(l)
"H

--

4

57,14

3

75,00

--

--

44,58

:i.t

10,96

:?1

91,18

63,95

23

26,74

I ~9

95,65

---

9,30

55

.:.-

In cazurile descrise de noi pare interesant faptul că intoxicaţiile
s-au produs numai la oile gestante, deşi în ambele unităţi existau şi oi
fătate mai ales în unitatea T., unde oile cu miei formau jumătate din
efectivul cîrdului intoxicat. Se pare deci, că în cazurile observate de
noi toxicul a dovedit o elecţie deosebită pentru oile gestante şi o acţiune
net abortivă.
In sprijinul acestei concluzii se mai poate adăuga observaţia că
în unitatea N., după interzicerea furajării oilor cu finul conţinînd Galega, el a fost dat în hrana bovinelor şi, întrucît nu a apărut nici un caz
de îmbolnăvire în rîndul acestora, pe data de 12 martie (după 42 zile de
la accidentul din 29 ianuarie) s-a administrat timp de 4 zile consecutiv
acelaşi fin în hrana oilor, acum toate cu miei şi nu s-au constatat nici
un fel de tulburări. Este posibil ca în cazul expus să se fi creat o stare
ck rczist<:nţi"'1 (1, 2) în cde 3 turme intoxicate cu aproape 2 luni în
urm:1, dar, de data acc·asta, au fost hrănite cu acelaşi fin şi celelalte
cîrcluri, care atunci nu au consumat Galega. I\Iai mult, din acelaşi fin au
fost furajaţi, la scurt timp după recoltare, circa 300 berbecuţi şi de asemenea nu au apărut imboln.:iviri.
Rezultatul poziti\· al probei biologice din conţinutul ruminal ne-a
determinat să încercăm intoxicarea unor animale de experienţă (şoareci
şi cobai) cu Galega off. recoltată din probele de fin ridicate din unitaka N.
lntrucît animalele refuzau să consume finul ca atare, s-au preparat decocturi, separat din sămînţă şi separat din restul plantei (păstăi
goale, frunze, rămurele şi tulpină la un loc). După filtrarea lor (cu excepţia decoctului din sămînţă pentru cobai), s-au administrat la şoa
reci (greut. 18-22 gr.) prin inoculare subcutană în regiunea dorsolombară şi la cobai (550-650 gr.) per os cu ajutorul unei seringi cu prelungitnr, după o dietă de 18 ore.
Cantităţile de decoct administrate (1 ml. la şoareci şi 10 ml. la
cobai) cuprindeau doze diferite de plantă : 0,03-0,06 g. per ml. din
sămînţă şi 0,09-0,18 g per. ml. din restul plantei.
Pentru ambele feluri de decoct s-au introdus in experienţă cite
4 animale, în total 8 şoareci şi 8 cobai.
Rezultatul experienţelor a fost pozitiv, toate animalele imbolnăvindu
se. La şoareci, primele semne clinice au apărut după 7-12 minute de la
.administrarea decoctului de sămînţă şi după 22-35 minute pentru decoctul din restul plantei, iar la cobai după 20-30 minute la săminţă şi
45-65 minute la restuJ pantei.
Şoarecii, la ambele feluri de decocturi şi la ambele doze, au prezentat tristeţe, anorexie, horipilaţie, edem al capului, feţei şi gitului (la
1 caz cuprindea şi partea anterioară a toracelui), care s-a retras după
5-9 ore, pleoapele lipite, respiraţie dispneică, pareza trenului posterior.
Din 8 şoareci inoculaţi, 1 (din cei cu decoct de sămînţă) a murit după
18 ore (rămas neautopsiat), iar 7 s-au remis clinic după 24-72 ore.
Cobaii, care au primit sămînţă, indiferent de doză, au manifestat
aceleaşi semne clinice oa şoarecii, cu excepţia edemului, toţi revenin720

du-şi

la normal după 24-48 ore, iar cei care au primit decoct din restul
plantei au manifestat doar uşoară indispoziţie, horipilaţie, respiraţie
uşor accelerată la început, iar după 2-3 ore au revenit la stare nOTmală.

Experienţa necesită desigur completări şi deci o reluare, în care va
trebui să se folosească mai multe animale, din care 50 % femele gestante,
decocturi (sau poate distilate) separate din fiecare parte a plantei (să
mînţă, frunze, ramuri, tulpină) şi doze în limite mai largi. Va trebui de
asemenea determinată doza toxică la oaie.
Dar, chiar incompletă, experienţa a reuşit să reproducă intoxicaţia
cu Galega off. la animalele de laborator, să descrie semnele clinice ale
act'stei intoxicaţii la şoareci şi cobai şi să confirme şi pe animale de
experienţă că sămînţa de Galega off. este mai toxică decit restul plantei.

CONCLUZII
semnalează intoxicaţia cu fin de Galega
officinaJ.is (local
coroclac) la ovine în Dobrogea şi se descriu cazurile observate

1. Se
denumită

1o 2

unităţi.

2. Procentul de morbiditate a fost de 23,89 în unitatea T. şi de
8,01 în unitatea N. Pierderile prin mortalitate şi sacrificări raportate la
totalul îmbolnăvirilor au fost de 73,25 % în prima unitate şi de 59,030; 0
în a doua.
3. Intoxicaţia a afectat numai oile gestante, deşi în turmele respective existau şi oi fătate (între 7 şi 50 %).
4. S-au înregistrat avorturi la 93 % din oile care au supravieţuit
intoxicaţiei, Galega- off. dovedind o elecţie deosebită pentru oile gestante
şi o acţiune abortigenă ridicată.
5. Oa factori favorizanţi în producerea intoxicaţiei au intervenit
starea de gestaţie, rasa amelioirată, starea de în1treţinere slabă.
6. Proba biologică pe şoareci din conţinutul ruminal a fost pozitivă. Se descriu semnele clinice.
7. S-a reuşit reproducerea intoxicaţiei cu decoct de Galega off. pe
şoareci şi cobai, confirmîndu-se şi pe animale de experienţă că sămînţa
de Galega off. este mai toxică decit restul plantei. Se descriu semnele
dinice.
8. Este necesar ca specialiştii unităţilor agricole să determine comJl:Oziţia ~otanică a fîni~l:>r„ d;p~itate (de preferat înainte de recoltare)
ŞI să avizeze asupra oahtăţi1 mamte de darea lor în consum la animale.
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Resume
Les auteurs signalent l'intoxication au foin de Galega off. aux o\·ins en
Dobroudja et decrivent Ies cas observes dans deux lroupeaux de moutons.
L'intoxication a affecte seulement Ies moutons gestantes, en provoquant des
avortements au 90% de moutons qui ont survive a l'intoxication.
La maladie a ete favorisee par I'etat de gestation, la race amelioree et I'amaiqrisscment.
L'intoxication a ete reproduite par l'administration de decoction de Galega off. aux
souris et aux cobayes; Ies l'Xperirnentations ont confirme aus5i ~ur cc•s <1nimaux
que Ies grains de Galega off. sont plus toxiques que le reste de la plilnte.
En conclusion, on preconise Ies mesures .i prendre pour prevenir celte intoxic<1lion
el Ies perdres economiques qui en derivent.

SINTEZA HEMOLIZINELOR IN DIFERITE CONDITII
DE CULTIVARE LA BACILLUS CEREUS*)
.
DR. MED. VET. RODICA MIRELA
CRASOVSCHI - TUDOR

Dintre bacteriile aerobe .~i sporulate, Bacillus cereus este singu["ul
germen, în afară de B. anthracis, care dovedeşte o patogenitate potenţială. Aceasta explică, desigur, atenţia tot mai mare de care s-a bucurat
acest germen în rîndul cercetătorilor, mai ales în ultimul deceniu.
Bacillus cereus este incriminat ca agent al unor toxiinfecţii alimentare, atît în străinătate, cit şi în ţara noastră. Astfel, Hauge (1950)
(cit. de 11), Cristiansen, Koch şi Madelung (1951) (cit. de 11), Buttiaux
(1958) (11), Seidel (1959) (13), Nygren (1962) (12) şi alţii în străinătate
şi Costin (1962) (5), Jantea (1963) (8), Miloşescu (1964) (10), Bîrzu (3) şi
clţii în România, descriu diferite episoade familiale sau izbucniri de
toxiinfecţii alimentare provocate de B. cereus şi atrag atenţia asupra
potenţialului patogen al acestui germen, considerat pînă nu de mult ca
saprofit inofensiv.
O serie de cercetători studiază incidenţa B. cereus în diferite alimente ca lapte şi produse lactate (7,14), oarne tocată, mezeluri (6),
efectuînd izolări şi determinări C[!Tltitative.
B. ce:rieus a fost izolat şi din diverse infecţii au caracter local la
om, îndeosebi în afecţiuni oftalmologice ca : keraitite, conjunctivite,
iridociclite, panoftalmii şi aboese o!I'bilbale sau din alte dive!rse afecţiuni
purulente umane (19). El a mai fost identificat în leziuni cutanate simulînd infecţia cărbunoasă (19), în lichidul pleural sau cefalo-rahidian
(5).

Stopler

şi

ticemkă letală

0
)

col. descriu în 1964 o bronhopneumonie cu
la om provocată de B. oereus (19).

Prezentată în şedinţa de comunicări a Cercului
Sanitar Veterinar jud. Tulcea din 12 aprilie 1971.

Ştiinţific

evoluţie

sep-

al Laboratorului
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Infectii cu acest germen se semnalează şi la animale. Astfel, Biancardi, în 1963 studiază 8 cazuri de mamită la vaci, identificînd B. cereus
ca agent etiologic (2).
.
.
Diverse ,·ariantL' ale B. cereus s-au dovedit patogene pentru nermii de mătase. Toumanoff şi Vago (20), pe baza a numeroase cercetări
experimentale, demonstrează rolul speciei B. cereus în etiopatogenia
flaşeriei viermilor de mătase. Leziunile histopatologice descrise de aceşti
autori pledează pentru intervenţia toxinei bacteriene în procesul patologic.
Unin'rsal răspîndit B. cereus poate fi izloat cu uşurinţă din sol,
praf, de pc plante, din apă, lapte şi produse lactate, carne, mezeluri,
precum şi clin diverse produse patologice supuse examenului bacteriologic. Dar, aproape perfecta sa asemănare morfologică şi culturală cu
B. anthracis ridică deseori problema diferenţierii precise între aceste
două specii. care prezintă atît de multe caractere comune, încît Smith
(15), în baza a numeroase şi minuţioase cc.·rcetări, propune chiar modificarea sistvmaticii bacteriene, astfel ca B. anthracis să fie numit Bacillus cereus. var. anthracis.
Num(·ro~i cercetători au propus clifC'rite kstc de.• diferl'nţiere între aceste două specii de aerobi sporiferi. Deşi fiecare test prezintă valoare, se parC' totuşi că nici unul din ele, luat în parte, nu reuşeşte să i...-1.oh·e singur şi întotdeauna această problemă şi că numai
coroborarea lor într-o cit mai largă participare oferă certitudinea diagnosticului.
Dintre principalele teste de diferenţiere folosite în laboratoarele de
specialitate, mi-am oprit atenţia asupra testului patogc.·nităţii pentru
şoarece prin administrarea culturii pe calc respiratorie, test a cărui
valoare am verificat-o în cercetările mde pentru studiul toxicităţii
hemolizinelor la B. cercus.
Calea respiratorie, experimentată şi recomandată de prof. Stamatin şi col., este de 5 ori mai SL'\'eră decît calea intravenoasă (18). In
doză de 0,1 ml. cultură în bulion de ~4 ore cc.'ntrifugată, administrată
intranazal la şoareci în prealabil anesteziaţi cu eter, B. Anthracis produce moartea animalelor după 2-7 zile, iar B. cereus după 1-5 ore.
Din sînge şi organe se pun în evidenţă bacili capsulaţi, dacă s-a administrat cultură de B. anthracis. In cazul B. cc.·reus, germenii nu trec în
circulaţia sanguină şi nu se pot deci reizola din sîngele cardiac sau din
organe. Prof. Stamatin (18) nu a observat la B. cereus nici o relaţie
e>videntă între sporogeneză şi puterea patogenă, pierderea însuşirii de
sporogeneză nefiind intotdeuana însoţită de pierderea puterii patogene,
fapt confirmat prin lucrarea de faţă, în care s-a folosit o mutantă asporogenă de B. cereus.
B. cereus produce o hemolizină, care este o substanţă toxică elaborată de celula bacteriană, substanţă capabilă să provoace liza hematiilor. Această hemolizină, denumită de Bernheimer (I) cereolizină şi
considerată ca unul din cei mai puternici agenţi in vitro, este o pro724

teină (2, 9) ca şi fosfolipaza aceluiaşi germen, darr- deosebită totuşi, căci

aceasta din urmă nu este nici hemolitică şi nici letală (1).
CERCET ARI PROPRII
Producerea cereolizinei fiind considerată ca un caracter de patogenitaite, am urmărit în lucrarea de faţă toxicitatea hemolizinei prin
administrarea intranazală la şoareci, activitatea ei Utică în diluţii seria.te
asupra hematiilor de iepure şi eventuala concordanţă între patogenitate
şi hemoliză, hemolizina fiind obţinută în diferite condiţii de cultivare a
B. cereus.

.MATERIAL

ŞI

METODE

In toate experienţele s-a folosit mutanta Sp- a suşei 1196 A. de
B. cereus, pusă la dispoziţie de laboratorul Catedrei de Microbiologie
şi Imunologie a Facultăţii de l'vledicină Veterinară Bucureşti. A fost
aleasă această mutantă, btrucît absenţa sporogenezei facilitează eliminarea celulelor bacteriene.
Ca medii de cultură s-au folosit 5 variante de medii obişnuite,
bulion şi agar, cu concentraţii diferite de peptonă şi NaCl şi anume :
1. Agar

şi

bulion cu

peptonă

2.

2%o

3.
4.

5.

10%0

"

NaCl 5%o
.,

30%0

"

"

şi

10%0

"

„

10%0

5%o
5%o

"

3%o

„

8%0

Hemolizinele sintetizate de B. cereus s-au obţinut prin următoarea
de lucru : cultlli'a în bulion de B. cereus de 24 ore, însămînţată
în placa Peitri după o termostatare de 18-20 o!l'le, se cenltrifughează
25 minute la 3000 ture/min. După centrifugiaire, tubul prezintă pe fund
un depozit alb compact, oaTe reprezintă col'l}Jii mi,crobieni, iar deasupra
lichidul supernatant, cla:r, oaire conţine hemolizina B. 1cereus.
Puterea patogenă a hemolizill1ei s-a determinat prin administrare
intranazală la şoarece şi activitatea litică faţă de hematiile de iepure
tehnică

(hemoliză).

La fiecare expeTienţă s ....au folosit cite 3 şoareci, în prealabil anescu et~ şi cărora li s-a administrat produsul toxic în doză de
0,1 ml. prin depunere cu picătura pe mucoasa nazală cu ajutorul unuri
ac fin, ffnaesnind astfel inspirarea rapidă de către şoweoe a picăturii de
lichid.
teziaţi
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Totodată,

se apreciază şi activitatea litică a hemolizinei faţă de
hematiile de iepure prin tehnica diluţiilor seriate, cu ajutorul suspensiei 0,5 % de hematii de iepure.
RF-ZCLT:\TE

ŞI DISCCŢII

PL"ntru determinarea potenţialului patogen al hemolizinelor astfel
obţinute, s-au efectuat 144 de experienţe, împărţite în 5 grupe, fiecare
grupă corespunzînd unl'ia din cele 5 medii de cultură.
Au fost infectaţi prin această metodă în total 432 şoarcei, din
care au murit :269, dL'<:'i 62.2î 0 ,,.
Toate animalele infectate şi care ulterior mureau, preZL•ntau în
viaţă în mod const.ant dispnee, primul semn care se insta.La după administrarea toxinei. Dispneea era însoţită de o perioadă de abatere, mai
scurtă sau mai lungă, în raport direct cu dura.ta de supravieţuire a subiectului. urmată apoi în majoritatea cazurilor de evidente semne nervoase, care apăreau întotdeauna brusc şi SL' manifestau la cei mai mulţi
şoareci prin convulsii, căderi în decubit lateral şi pL'<ialări.
l 'nii prezc·ntau rotiri în jurul axei
longitudinale, alţii sărituri
bruştl' în înălţimL>, salturi pL'stl' cap sau mişcări în menaj. La cîţiva s-au
putut obse1·\·a foarte frumoase mişcări ondulatorii ale coloanei vertebrale în sens antero-posterior sau poziţia de arc a corpului cu deschiderea pe spate. Foarte multe cazuri prezentau exoftalmie. La peste
900; 0 din şoareci, către sfîrşitul manifestărilor clinice, apăreau spumozităţi de culoare alb[1, sau sanguinokntL', mai mult sau mai puţin abundente, în jurul feselor nazale, dteodată şi la gură rareori numai la
gură (foto 1).
La autopsie, în toate cazurile era prezent edemul pulmonar, însoţit
cel mai adesea de congestie, uneori foarte pronunţată, care cuprindea,
în intregime s.au numai parţi.al puffilonul.
Leziunile grave produse la nivelul pulmonului dovedesc efectul
nociv al toxinei, care administrată pe cale respiratorie acţionează di·rect
asupra acestui organ vital, cu efect citotoxic asupra macrofagelor. Aceste celule, ca şi sistemul fagocitar în general, avînd rol dovedit în apăra
rea pulmonului.

-'1precieri asupra puterii
patogene a cereolizinei.
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In 84,7 % din experienţe (din 144 total) au murit cel puţin unul
din cei 3 şoareci infectaţi şi în numai 15,3 % din experienţe nu a murit
nici unul (tabel nr. 2).
După oum rezultă din acelaşi tabel, în 56 de experienţe (38,89 %
din total) au murit 3 şoareci din 3 infectaţi, în 35 de experienţe (24,300/0)
au murit 2 şoareci din 3 infectaţi şi în 31 de experienţe (21,530/0) au
murit unul din 3. Se poate reţine deci că procentul cel mai ridicat il
deţine grupa de experienţe în oare toţi şoarecii au murit.
Dw·ata medie de supPavieţuire a fost de 10-20 minute, în funcţie de mediul de cultură folosit, cu limite de variaţie între 1-240 minute (tabel nr. 1).
Comparînd rezultatele experienţelor privind potenţialul patogen
al hemolizinei sintetiziate în diferite condiţii de cultivare a B. cereus,
se constată unele diferenţe, în funcţie de mediul de cultură folosit .
.-\stfel, proce111tul maxim de şoareci morţi (l000; 0) îl deţin în mă
sură egală, cele 2 grupe de experienţe, în oare s-;:iu folosit pentru
sinteza hemolizinei mediile nr. 3 şi nr. 5 (tabel 1, 3).
La aceleaşi grupe de experienţe s-au înregisitr.at şi cea maă. scurtă
durată medie de supravieţuire (11 şi respectiv 10 minute), precum şi
cea mai scăzută iimită maximă de variaţie a duratei de supra.vieţuire
(21 şi rc:spectiv 24 minute).
La celeLaJte 3 grurpe de experienţe oorespunzătoa.re mediilor nir.
1. 2 şi 4 (tabel nr. 1 şi 3) nu apar diferenţe prea evidente între ele.
Procentul de mortalitate al şoarrecilor infectaţi v.ariază între 51 şi 55,
iar durata medie de supravieţuire între 13 şi 20 minute, cu limite de
v2!'iaţie cuprinse între 1-240 minute.
Rt•zultă deci, că B. cereus sintetizează cantităţi mai mari de toxină în medii cu conţirnut ridicat de peptonă (30% 0 ) sau NaCl (8% 0 ) <lecit
în medii 0U 2% 0 peptonă sau 3%o Na Cl.
Din tabelul 1 mai rezultă că indiferent de mediul de cultură a
B. cereus. durata medie de supravieţuire a şoarecilor infectaţi este cu
atît mai redusă, cu cît numărul şoarecilor morţi într-o grupă e mai
mare.
Deci, puterea toxigenă a hemolizinei se poate aprecia atît prin
numărul şoarecilor morţi, cît şi prin durata lor de supravieţuire.

Aprecieri asupra

reacţiei

de

hemoliză

Odată eu experienţele privind puterea pdogenă a hemolizinei s-au
efectuat şi 144 reacţii de hemoliză. S-a obţinut hemoliză totală pînă la
diluţia de 1/8. La diluţia de 1/16 liza hematiilor era parţiailă (75-25°/o)
'Sau lipsea cu totul.
Procentul cel mai ridicat de reacţii cu hemoli7.ă, între 50-750;0 la
diluţia cea mai mare a toxinei l-au înregistrat hemolizinele sintetizate
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în mediile 3 şi 5. Cea mai redusă putere litică o deţin hemolizinele obţinute în mediile 2 şi 4.
Corelaţia

între puterea hemolitică şi puterea
hemolizinei B. cereus.

patogenă

a

că, cu cît titrul hemolizinei este mai ridicat, cu atît
morţi la o experienţă cu aceeaşi hemolizină este
durata de supravieţuire a şoarecilor infectaţi este mai re-

S-a observat
numărul

şoarecilor

mai mare, iar
dusă.

Fără a exclude posibilitatea existenţei unor variaţii între clanuri
în ceea ce priveşte capacitatea lor de produrere a hemolizinei, se poate
afirma că l':xistă o corelaţie destul de str:.,$ă, intre puterea hemolitică
şi cea patogenă la aceeaşi hemolizină.
Din tabelul nr. 1 rezultă că hemolizinele sintetizate în mediile
de cultură nr. 3 şi 5 (r·:.. C"XCC'S de peptonă şi respectiv cu exces de NaCl)
au do\·edit nu numai cea mai ridicată putere patogenă, dar şi cel mai
crl'scut potenţial hemolitic.
Astfel, şarjele de hemolizine din mediile cu exces de peptonă ~i
NaCl au omorit peste 80 şi respectiv 93 % din şoareci cînd aceea.şi toxină
a produs hemoliză totală la diluţia de peste 1/4, pe cînd hemolizinele
din celelalte 3 medii. in aceka.şi condiţii, nu au omorit decit 29-42 %
din şoareci.
Există deci o concordanţă între activitatea in vi\'o şi in vitro a
toxinei sintetizate de B. cereus. patogenitatea toxinei aC'estuia putînd
fi deci apreciată cu o exactitate satisfăcătoare numai prin teste in vitro
(dozarea activităţii hemolitice).

CONCLliZII
1. S-a urmărit capacitatea speciei B. cereus, tulpina 1196 A., dea sintetiza toxina în 5 medii cu concentraţii diferite de peptonă şi NaCJ_
~i anume :
1. Peptonă 10%0 şi NaCl 5%n
')

')O'
.00
30%0
10%0
10%0
~

3.
4.

5.

"
"

Prezenţa

"
"

5%o
5%o
3%o
8%0

toxinei în mediu a fost determinată prin inoculare la
prin dozarea hemolizinelor.
2. Toxina a fost administrată în doză de 0,1 ml. pe cale intranazală la 432 şoareci. Au murit 269 (62,270/ 0 ) animale, durata medie de
supravieţuire fiind de 15 minute, cu limite de variaţie cuprinse între
1-240 minute.
B. cereus sintetizează cantităţi mai mari de toxină în medii cu
conţinut ridicat de peptonă (30% 0 ) sau NaCI (8% 0 ) decît în medii cu.
2%o peptonă sau 3% 0 NaCl.
şoarece şi
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Mortalitatea a fost de 1000;0, cu durata medie de supravieţuire
10-11 minute în cazul mediilor bogate în peptonă sau NaCl şi de 51,11
-55,550;0, cu durartia medie de sU1pravieţuire 13-20 minute în cazul
celorlalte medii.
3. Conţinutul în hemolizine a fost examinat prin tehniica diluţiilor
seriate, stabilindu-se ca titru maxim diluţia de 1/8.
S-a constaitat de asemenea că în mediile bogarte în peptonă sau
NaCl se găsesc cantităţi mai mari de hemolizină oa în mediul normal.
4. Se observă concordanţa între activitatea in vivo şi in vitro a
toxinei sintetizate de B. cereus, patogenitatea toxinei acestui1a putînd
fi deci apreciată cu o exactitate sartisfăcătoare prin teste in vitro (dozarea activităţii hemolitice).
5. Se observă unele diferenţe între clanuri privind capacitatea de
producţie a toxinei, aceasta fiind mai slabă la 15,28D/0 , satisfăcătoare
la 21,530/0 şi bogartă la 63,19 % din clon uri.
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Resume
L'auteur cherche la capacite de l'espece du Bacillus cereus type 1196 ,\, de
synthetiser la toxine en ambiance â concentration differenle de peptone el NaCI.
L~ presence de la toxine dans celte ambiance a ele delerminee par in()CUlations par voie nasale aux souris el par la dosage de Ies hemolisine<; par la tP'.~
nique des dilusions seriees.

Dans Ies milieux conlenent peptone el NaCI en grande quantite en dillerencP
de Ies milieux ayant de peptone el de NaCI en faibles quantites, Bacillus cereu-;
synthetise de toxine cn grandes quantites, la mortalite des souris est plus grande
el la dur<.'>e de leu r sun·i \·an ce est redui te.
Sans tenir compte des conditions de developpement du Bacillus cereus, existe
une cnncordancc entre Ic pouvoir hemolitique el le pou,·oir pathogene des ses
·hemolisine.
Le pouvoir palhogene de la cereolisine peut circ evaluee satisfaissant par des
1.e<:les în \-:tro (le dosage de la capacite hemolitique).
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Sinteza rezultatelor experienţelor privind reacţia de hemo'.iză şi puterea patogenă pentru şoarece a hemolizinelor
sintetizate în diferite condiţii de cultivare a 8. cereus.
TABEL Nr. 1

Total

Medii de

Nr. de
experien
te efec- Infectati
tuate

cultură

şoareci

Nr.

I Mmt;

0'
10

Agar şi bulion
peptonă şi 5%0

cu 10%o I
NaCl.

84

252

II I

-

R

51.98

131

cores-

Durata de supravietuire (în
minute)

I

-

-

şoareci morţi

de
diluatiei
punzător
toxină pînă la care s-a
produs hemoliza totală.

-

1/2

l/<1

I/X

I

23

42

58

şi. bulion
peptonă şi 5%o

cu 2%o I
NaCI.

15

45

55,55

25

6

-

19

15

45

100.00

45

3

6

cu 10%0 I
NaCl.

15

45

51, 11

23

1

9

Agar

şi

bulion cu 10%o

I

15

45

100,00

45

-

3

-10

144

432

62,27

269
I

12

47

2-125

36

11

2-21

13

2-40

--

3

-6

-10

3-24

15

1-240

--

-TOTAL

6

:10

--peptonă şi 8~ 100 Na Cl.

1-240

----

---Agar şi bulion
peptonă şi 5%o

20

-

--- - Agar cu bulion cu 30%0 I
peptonă şi 5%o NaCI.

19

--

-- -Agar

M d" Limita de
e ie \·ariat"e

153

57

TABEL Nr. 2

Rezultatul

experienţelor

pri\·ind puterea patq;cnă a hemolizinei B. cereu,
indiferent de m~·diul de cultură folcsit
:«>tal

Nr. de şoareci mor\·
din totalul celor infectaţi la o expe-

Numărul de PXoericntc eleclu-
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"IABEL Nr. 3

Durata de supravieţuire a şoarecilor infectaţi
în care a fost sintetizată hemolizina B.cereus şi
~~~~~~~~~~~~~------~

Durata de

supraveţuire

a

-~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

şoarecilor

infectaţi

sintetizată

Nr.
Grupa
de experiente

1.

2.

şoareci

din
totalul celor
infectaţi la
o

morţi

experienţă

9ulion cu:
peptonă

şi

130

Na CI

după mediul de
hemolizina :

cultură

Bulion cu: 2% 0
Bulion cu: 30% 0
Bulion cu: 10% 0
peptonă şi 5 %o peptonă şi 5 %o peptonă şi 3% 0
NaCl
NaCl
NaCl

Durata medie

Durata medie

Limi~a _de

Limiţa ele

vanat1e

vana tic

I

în care a fost

Bulion cu: 10% 0
peptonă şi 8% 0
Na CI

Durata medic

Durata medic

Durata medie

Limi!a _elf•
varia\1e

Limi~a _de

Limi!a de
vana li·~

vanat1e

11

10

11

7

10

1-54

2-18

2-21

4--10

:l-24

24

22

3 din 3

-

10

-

-

4-19

-

-

22

-

-

4-40

2 din 3
2-240
25

3.

5 %o

după mediul de cultură
după grupa de experienţe

5-63
58

I din 3
6-80

24-125
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OBSERVATU EPIZOOTOLOGICE ASUPRA UNUI FOCAR
CU EVOLUŢIE ACUTA DE ORHIEPIDIDIMITA INFECŢIOASA
LA BERBECI. *)
Dr. GEORGE TUDOR
Dr. med. vet. N. I. DIACONESCU
Ing. V. SCUT ARIU
Semnalată pentru prima dată în 1953 ca entitate patologică distinc-tă
în Australia de Simmons şi Htall (2) şi în Noua Zeelaindă de Buddle şi
Boyes (1), oThiepididimita infecţioasă a berbecilor este identifioată şi
descrisă apoi în 1955 în S.U.A. şi Cehoslovacia, în 1958 în R.F.G. ~i
Africa de Sud, pentru ca ulterior să fie observată şi în aJtc ţări din
Europa (U.R.S.S„ Bulgaria etc.) şi Ameriioa de Sud.
In ţara noastră orhiepididimita infecţioasă, sesizată clinic încă din
anii 1950-1953 (3), a fost confirmată etiologic în 1957 de Tudoriu şi
col., ale căror cercetări conti:n1Uiate în anii următori aiu cuprins şi elucidat diferitele aspecte ale acestei infecţii (3-13).
Prin pericolul de răspîndire ce-l prezenta această boală pentru
sectorul ovin, s-a impus, începînd din anul 1961, prevenirea şi combaterea ei ca acţiune de stat, depistările efectuîndu-se la berbecii reproducători prin examene clinke şi seroJogice.
ln cadrul acestei acţiuni, pe teritoriul judeţului Tukea am examinat serologic peste 8.000 berbeci anual, depistînd în medie 2,5 % cazuri pozitive în cele peste 60 unităţi controlate. Numărul pozitivilor fiind
relativ redus, scoaterea lor din efectiv îndată după depistare şi înainte
de începerea campaniei de montă a permis în majoritatea unităţilor limitarea extinderii bolii sau chiar lichidarea ei, o situaţie deosebită prezentînd numai focarul de carre ne ocupăm în nota de faţă.
Cunioscînd de obkei exprimări cronice şi o slabă putere de difuziune în fooar, orhiepididimita sub forn11a izbucnirilor aicute constituie

•i Lucrare prezentată în şedinţa de comunicări a Cercului
ratorului Sanitar Veterinar judeţean Tulcea din 5 iulie 1970.

Ştiinţific
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o raritate. De aceea considerăm ca nelipsită de interes descrierea focarului depistat şi studiat de noi, deosebit de grav prin rapiditatea
extinderii lui şi prin implicaţiile sale economice soldate cu lichidarea a
peste 74 % din efectiv în numai 3 luni.
CERCET ARI PROPRII
în efectivul de berbeci pepinieri ai Centrului de însămînţări artificiale Tulcea au apărut în cursul lunii septembrie 1967, în plin sezon de montă, numeroase cazuri prezentînd dimieuarea reflexelor sexuale, modificări degenerative ale spermei, inflamaţia edematoasă a
burselor testiculare.
Fiind solicitaţi pentru diagnostic şi indicarea măsurilor de combatere, am examinat clinic, serologic şi bacterioscopic la început un
număr de 29 berbeci aflaţi în această situaţie şi izolaţi. Toţi au prezentat
leziuni, mai mult sau mai puţin accentuate, de orhiepididimită. Din
aceştia, la controlul serologic prin R.F.C. cu antigen brucela ovis au
reacţionat p0zitiv 19 cazuri (65,51 %) şi dubios 6 cazuri (20,69°/ 0 ), iar
la examenul bacterioscopic al spermei efectuat la 28 berbeci am constatat prezenţa brucL·lelor la 24 cazuri (92,14 %).
In următoarele 2 zile am procedat la examinarea clinică şi serologică a restului de 270 berbeci din unitate, depistîndu-se în total 81
cazuri clinic pozitive (27,09 %) şi 48 cazuri pozitive sau dubioase la
R.F.C. pentru orhiepididimită infecţioasă (16,05u/ 0 ).
Această izbucnire, aparent nejustificată şi deosebit de alarmantă,
cu atît mai mult cu cit la controlul serologic efectuat cu 2 luni înainte
de începerea campaniei de însămînţări artificiale nu s-au depistat decît
2 cazuri pozitive, care au fost imediat eliminate din efectiv, ne-a determinat să întreprindem unele cercetări privind evoluţia infecţiei şi
diferitele ei aspecte în focarul studiat.
Obiectivele observaţiilor noastre au urmărit stabilirea originei inf t>cţiei, posibilităţile de transmitere şi e\·o]uţia ei în focar, aspectele
clinice, frecvenţa simptomelor pe vîrste şi localizarea leziunilor, corelaţia între diferitele teste de diagnostic, compararea rezultatelor acestora
cu tulburările de spermatogeneză şi cu examenul morfopatologie, etc.
datele obţinute fiind redate în prezenta notă.
MATERIAL

ŞI

METODE

La data luării în observaţie a focarului (14 sept.) existau în efectiv
:..>99 berbeci, toţi de rasă merinos (Palas, Stavropol şi Caucaz). Acest
dectiv a fost format în toamna anului 1966, după terminarea campaniei
de montă, prin gruparea într-un singur centru a berbecilor existenţi în
subc-entrele Baia, Horia şi Tulcea, la care s-au adăugat 80 miori achi736

zitionati în luna iulie 1967 de la S.E.D. Palas. Subcentrele susmenţi0nate au primit berbecii respectivi din centrele Tuzla şi Remus Opreanu
în iunie 1966 provenienţa lor iniţială fiind pentru majoritatea de la
S.E.D. Palas Şi pentru o mică parte de la 1.A.S. Mihail Kogălniceanu,
judeţul Constanţa.
.
.
.
Berbecii în vîrstă de peste 5 ani au trecut anterior ş1 prm alte
centre, ca urm.are a rotării lor între centre, mişcare ce se făcea din 2 în
2 ani în scopul evitării consangvinităţii.
Din ancheta epizootologică întreprinsă de noi mai rezultă că în
ultimii 3-4 ani în subcentrul Baia apăreau anual un număr limitat de
cazuri clinice cu orhiepididimită, confirmate prin examene de laborator
si oare e:riau eliminate din efectiv.
·
In anul 1966, la acel 1 aşi subcentru s....au înregistrat 4 cazuri de
orhiepididimită, oare excluse numai de la recoltarea spermei, dar neeliminate din turmă şi aparent vindecate, au ajuns în efectivul centrului Tulcea odată cu gruparea de care am amintit.
Materialul cercetat de noi după luarea în observaţie a focarului
a fost supus periodic examinărilor clinice, serologice şi bacterioscopioe,
care se efectuau lunar şi în unele cazuri chiar mai des, iar la sacrificarea berbecilor reformaţi, în majoritatea lor erau examinaţi şi an.atomo-patologic.
Pentru ex.c:menul bacterioscopic al frotiurilor din spermă s-a folosit colorare.a electivă cu fucsină fenicată. La toţi berbecii, la oare pe
dunata campaniei de montă s-a putut recolta spermă, s-a efectuat şi
examenul spermogramic, urmărindu-se volumul ejaculatului, culoarea
spermei. densitatea şi mobilitatea spermatozoizilor, precum şi prezenţa
<c•lemenrtelor figurate străine din spermă.
REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Incidenţa îmbolnăviriloir înregistrează încă din primele zile o creş
tere deosebit de :rapidă, boala reuşind să afecteze în numai 2-3 săp
tămîni peste 51o/ 0 din efectiv (Graf ic rn-. 1 ).
Această explozivă apariţie şi răspîndire a bolii a fost desigur determin.a.tă şi favori:oată de existenţia în efectiv a unor excretori de germeni, de strînsa coabitare a be!lbecilor sănătoşi ou oei bolnavi saiu infectaţi şi de intensa activitate sexuală la care îi obliga campania de
mOIJltă în plină desfăşurare.
Izolarea imediată şi exdudeirea de la montă a berbecilor bolnavi
pe măsură ce erau depistaţi clinic, serologic bacterioscopk sau spermognarmic şi, ulterior, t.ermiruarea campaniei de montă au permis diminuarea ritmului de îmbolnăviri înceipînd cu a treia decadă, ultimele cazuri fii:imid înregistrate îin ziua de 5 deoembriie. In total, ÎlI1 83 zi~e de la
ivirea primelor cazuri de boală, ciu prezentat semne clinice sau reacţii
serologice pozitive 224 berbeci (74,910; 0 din efectiv).
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In a doua jumătate a lunii decembrie, cînd se încheie şi prima etanoastre, s-au sacrificat toţi berbecii bolnavi sau tretimp de circa 4 luni nu s-au mai ivit alte caz uri noi
în restul fectivului.
pă a observ a ţiilor
cuţi prin boală şi
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A doua tapă a obs r aţiil or noastr (anul următor) a con tituit-o
a cl ini că ş i serol og i că a c lor 56 b erbeci rămaşi sănătoşi în
focar la sfirşitul a nu lui pr cedent ~ i car ' nu mai r epreze ntau dccît
18,720; 0 din ef ctivu l ini ţial.
Im edia t dUJpă o bţin r a aprob ăr ii, î n scopul lich idării fo carului,
cei 56 ber beci au fo st sac rifi c a ţ i la 9 august, unu din ei manifestînd
într timp semne clinice d e orhiepididimită sau reacţii serologice pozitiv ş i dubioa . La examenu l m orfopatologie num ai 14 capete n-au
prezentat nici un fel d e leziune, ac eştia avînd şi în viaţă t oate examenele negati ve. Da că la numărul acestora adăugăm incă 19 berbeci sacr ificaţi din alte cau ze, în cepînd de la declararea bolii ş i pînă la lichidarea efectivului, rez ultă că din totalul d e 299 berbeci s-au îmbolnăvit
266, adică 88,960; 0 din efectiv.
Examenul clinic în focarul studiat a pus în videnţă forma acută
a orhiepid idimitei. Simp tomatologia o bs erv ată de noi nu diforă prea
mult de cea d escrisă în literatura de specialitate. Pe scurt, boala debutează cu f e bră pînă la 42°C, tremu rături m usculare, anorexie, alteurmărir
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rarea stării generale. Dlllpă 3-6 zile toate aceste semne s atenuează
pînă la dispariţi e, sta!rea generală a bolnavului revenind lia normal. La
dteva zile după ascensiunea febrilă saiu o dată ou scăderea temperaturii
apare o e rupţi e eritematoasă în regiunile cu piel e iină şi mai ales p e
scrot unmată imediat de o inflamaţie exud ativă e d ematoasă l1a nivelul
burselor testioulare, acestea impresionî.nd prin volumuJ lo r, pa:rteia ·declivă atingînd uneori solllll (Foto Nr. 1). Eritemul outainiat
Vl()luează spre
macule, la început de culoare r oşie - a pri ns, car s ucces iv s degradează

Inflamaţia e nd e moas ă a burselor testi c ular e cu
maculări pe scrotum la b e rb ec c u o rhi e pididimită acu t ă.

Fig . 1.

oa nuanţă pînă la brun în final. Aoeste macule, izolate sau confluente,
sînt mai extinse şi mai evid ente p e scrot, regiune în care d e ·a ltfel persistă şi mai miuJ.rt timp, pî111iă 1
l a citbeva luni. E d emul sc:riotal şi aoumul0a'ea
exudiattivă cons ec utivă din s.a cul vaginal persistă 2-3 săptămîni şi în
une le cazuri chiar mai mult, resorbţi1a li chidului fădndu-se d estul de
lent. Prezenţ a exrurd13rt:;uJ.iui ân caV'iitlatea V1a1gil11.ală niu j enrează pail parea
testilculului şi epididimulllli. DIUlpă sau chiar îniainrte de 1."'esorbţia lichidului apar ad erenţe ale foiţelor vaginale şi mici dilatări ale e pididimului,
uni SaJU bilateTale, l ocalizate mai frecvent în porţiunea oaudală şi care
se m~es c trept.a,t atingîll1!d dimensiunile 1U111ei nuci , uTIJui ouă d e găină sau
chiaT ale unui măr. fo acest stadiu aipare şi peiriorhita, care, cu foarte
rare excepţii, c oexistă ou v.aginaJita. La p.a1parea testiculelor şi epididimelor bolnavul acu ză dureri, care par mai pronunţate la tineifet.
La itm n1Umăr mai r.ed1us de oa'ZJUTi imfJ.iamaţ~a cuprinde şi cordonul testicular, care la paJ.pare se simite îngro·şiat şi edemaţiat. La un
număr ·a preciabil de berbeci şi mai frecvent la cei adulţi , procesul inflamator de la nivelul epididimului s~ extins şi la testfoul. O mică parte
din oazuri au prezentat numai orhite fără locali ză ri epididimare.
Evoluţia leziunilor a111atomo-cli111ice La foar te mulţi bolnavi s-a
cronicizat. La astfel de cazuri porţiunile de epididim afectate d evin
dure, sclerotice şi mai rar fluctuoase formînd abcese, care uneori fis739
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COMPARAREA REZULTATELOR DIFERITELOR EXAMENE
FOLOSITE IN DEPISTAREA ORHIEPIDIDIMITEI INFECŢIOASE A BERBECILOR
TABEL Nr 2
Nr. de cazuri c01dirmate prin exumC'n :
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Notă: Examenele elinit: şi serologic au fost folosite ca mijloace
iar celelalte ca tesle comp<irative.
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tuJizează un puroi fetid, cremos, de culoare gălbuie. Majoritatea bolnavilor în această formă manifestă la palpare o sensibilitate foarte
redusă.

Se mai poate constata destul de frecvent aderenţa epid'l.aimuhii
şi testiculului la pereţii burselor. In multe oazuri testiculul îşi păs
trează mărimea normală, însă fără a se mai putea sesiza şanţul ce-l
desparte de coada epididimului, dar se întîlnesc şi bolnavi la oare unul
sau ambii tEsticuli se atrofiază mai ales cînd epididimul respectiv a
fost mult mărit si indurat.
Analiza tabelului Nr. 1 oonfirmă în mare parte rezultatele altor
lucrări (3. 4, 7, 10) privind frecvenţa simptomelor pe vîrste, cu urmă
toarele excepţii pentru focarul studiat de noi :
- Berbecii miori nu au dovedit rezistenţă naturală la infecţie,
prcccntul de îmbolnăviri fiind tot atît de ridicat ca şi la adulţi.
- Epididimita nu a afectat mai frecvent vîrsta tînără, ci aproape
egal, toate vîrstde.
- Localizarea epididimară bilaterală a fost mai frecventă decît
cea unilaterală.
- Orhita, fără epididimită, a afectat de asemenea toak vîrsklc,
nl'fiind deci mai frecventă la adulţi decît la tineret.
Examenul serologic s-a efectuat periodic la întregul efectiv. Din
1 ~9 cazuri depistate clinic, au răspuns pozitiv la R.F.C. 85 bolnavi
(53,45 %).
Din 65 cazuri depistate iniţial pe eale s2rologică au manifestat
semne clinice 53 eazuri (81,540/ 0). Restul de 12 berbeci, deşi au dovedit un nivel ridicat de anticorpi fixatori, n-au prezentat semne clini ce.
Este posibil oa aceştia să fi făcut o formă inaparentă sau mai
uşoară de boală, nesesizabilă clinic.
Din analiza rezultatelor serologice mai rezultă că un apreciabil
număr de bolnavi clinic (46,550; 0) nu prezintă reactivitate serologică,
ceea ce demonstrează că examenul serologic de masă, ciare se foloseşte
în mod obişnuit pentru oontrolul efeotivelor de berbeci privind orhiepididimita infecţioasă, efectuat exclusiv şi mai cu seamă o singură
dată, nu reuşeşte să deceleze în toaite cazurile anticoripii fixatori, nici
chiar în focarul declarat, situaţie de altfel semnalată şi de alte lucrări.
Examenul bacterioscopic s-a efectuat La 139 berbeci, de la caire
s-a putut recolta spermă, restul fie că nu au manifestat de la început
reflexe sexu1ale (25 capete), fie că acestea au dispărut după instalarea
semnelor clinice (60 capete), berbecii respectivi devenind impotenţi şi
deci inutilizabili în recoltarea spermei. Recoltarea s-ia făcut cu instrumentar sepal'lat şi sterilizat pentru fiecare berbec.
Germenii, coloraţi în roşu-pllil"puriu frumos, apar izol:aţi sau în
aglomerări mai mari sau mai mici, liberi în cîmpul miarosccpic sau
fagocitaţi, mai frecvent în celulele polinucleare.
In unele frortiuri nu apar bru1oele, dar se găsesc, în număr mai
mare saru mai mic, celule epiteliale descuamate din tr.actusul geniital,
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rare hematii şi, în număr variabil, celule din seria albă! mai frecve1'.t
polinucleare, ceea ce indică prezenţa unui~ p~oces ~terativ _la acest ru-:vel. In asemenea cazuri, aproape de regula ş1 dupa scurt timp, apar .ş1
brucele ceea ce confirmă observaţiile lui Van Rensburg şi col. (cit. 8)
că apa~iţia acestor celule precede doar cu puţin timp excreţia germenilor.
ln perioada de repaus a berbecilor prezenţa brucelelor în spermă
este mai rar întîlnită, excreţia acestor germeni pnn spermă reducîndu-se sau încetînd complet. Am verificat acest lucru şi prin frotiuri
făcute direct din epididim la o parte din berbecii trecuţi prin boală
şi sacrificaţi în abator după circa 2 luni de la terminarea campaniei
de montă, dar în rare cazuri am putut constata prezenţa brucelelor.
De remarcat că examenul bacterioscopic al spermei constituie un
mijloc de mare valoare în depistarea excretorilor de germeni. Din 73
cazuri bactericscopic pozitive au fost confirmate serologic 95,89°/ 0 , spermogramic 87,67 % şi morfopatologie 9Q0/ 0. ln forma acută a bolii sau
in cea cronică incipientă bacterioscopia pozitivă a corespuns rezultatu1ui serologic pozitiv. In faza terminală a e\·oluţiei cronice şi în perioada de repaus, după cum am mai arătat, rezultatul bacterioscopic
tinde să devină negativ.
Examenul bacteriologic efectuat la 42 probe de spermă recoltate•
steril şi însămînţate pe medii obişnuite cu adaos de ser de oaie şi în
atmosferă de C02 crescută la 1 O% a reuşit să izolezL· 8 tulpini de br.
nvis (confirmare făcută dL· I.C.V.B. Pasteur). Din alte prob~ s-au mai
izolat di\"L•rşi germeni ca stafilococi, streptococi, coci, colibacili, cnrynebactL·rium, pseudomonas (1 caz).
Examenul spcrmogramic urmărit la 145 berbeci pozitiv clinic şi
serologic confirmă aproape integral descrierile altor lucrări (7,8). Pc
sctut, in marea majoritate a cazurilor spermogra.ma prezintă modificări, de intensitate variabilă, atît în forma acută, cit şi în cea cronică
ele orhiepididimită infecţioasă. Acestea constau în diminuarea densităţii
şi mobilităţii spermei şi uneori şi a volumului ejaculatului spermatic.
Culoarea spermei în unele c-azuri devine galbenă-verzuie sau chiar roşie-brună. Se observă uneori aglutinarea spontană a spermei înainte
sau după diluare. Aceste modificări persistă deseori succesiv în mai
multe ejaculate, se remit după dteV'a zile şi reapar mai accentuate•
după 1-2 săptămîni, cînd densitatea spermei se reduce pînă la oligo
sau chiar ,azocspermie, iar mobilitatea spermatozoizilor atinge necrospermia, ultima fiind foarte des înitîlnită în cazurile cercetate de noi.
Odată cu modificarea regresivă a activităţii spermatozoizilor, examenuJ bacterioscDpic pune în evidenţă prezenţa celulelor epiteliale şi după
scurt timp a limfocitelor, urmate de leucocitele polinucleare, existînd
un raport direct între intensitatea excretiei acestor elemente celulare
străine de spermă şi cea a alterării progresive a spermogr:arnei.
Considerăm că examenul spermogramic constituie un element foarte
preţios în depistarea precoce a berbecilor infectaţi, care ne permite
izolarea şi observarea acestora înainte de apariţia semnelor clinice sau
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a excreţiei de germeni prin spermă, întrucît modificările spermei preced cu 8-30 zile excreţia germenilor. Acest lucru are o mare importanţă în cadrul măsurilor de limitare la maximum a posibilităţilor de
difuzare în efectiv a orhiepididimitei. Menţionăm că din 145 berbeci
spermogramic pozitivi numai 2,76 ~,~ nu au manifestat semne clin icc şi
m1mai 24,140; 0 nu au fost confirmaţi serologic.
Exanienul morfopatologie a cuprins 209 berbeci (93,300; 0). De menţionat de la început că marea majoritate a berbecilor au fost sacrificaţi tîrziu, după 2-3 luni de la îmbolnăvirea lor, cînd peste 80o, 0 din
ei se găseau de acum în faza terminală a bolii sau char în stare de
vindeoai:-e. In majoritatea oazurilor lcealizarea leziunilor a corespuns
cu rezultatul examenului clinic.
La nivelul pungilor testiculare, în ,grosimea perctului s-au t'lll1statat la cîteva cazuri îngroşări şi indurări, la altele noduli cu conţinut
purulent, iar la 4 cazuri fistule cu puroi.
In cavitatea vaginală s-au pus în evidenţă la circa 8010 din cazuri
un lichid sero-fibrinos, galben-citrin, sau serohemoragic în cantităţi
relativ reduse, iar la un caz colecţie de puroi.
Epididimul apărea, la majoritatea cazurilm, hipcrlrofic, cu suprafaţa neregulată, boselată, mai frecvent fiind afec-tată porţiu1wa sa
caudală. Pe secţiune zona respectivă prezenta uneori foc.:ire purulen1c>,
închistate, de mărimi variind între ~1-18 mm. şi conţinînd un puroi
alb-gălbui, cremos. iar alteori se întîlnea numai o infiltraţie sernasă,
porţiunea respectivă apărînd edemaţiată.
In formele devenite cronice, porţiunile de epididim lezate ~i în
special cea caudală apar dense, indurate, sclerozate pc secţiune. Testiculele, în majoritatea cazurilor nu prezintă modificări. Uneori, insă,

ca urmare a compresiunii exercitate de cpididimul hipertrofic, t.__·sticulul apare atrofiat, indurat, cu focare nec:-otico-puru1enk i1.0lak sau
diseminate, închistate, bine delimitate, în parenchim. La un caz un
testicul apare în întregime prins de necroză. La unele cazuri se obsL·rvă
indurări şi soleroze în masa testioul'ară, iar la altele infitraţii sero.ase
în parenchim. La destul de multe cazuri am găsit aden•nţe conjunctive
ale testiculelor la pereţii burselor.
Din analiza tabelelor 2 şi 3 rezultă clar necesitatea diagnosticului
complex (clinic, serologic, bacterioscopic ~i spermogramic) în dPpista- ·
rea orhiepididimitei irnfecţi-02se, întru cit nici un exarrwn luat singur
nu reuşeşte să descopere toate cazurile de boală sau de infecţie. Pentru
mărirea şanselor de depistaire este, de asemenea, necesară repetarea di agnosticului complex, atît înainte, cît şi în timpul activităţii de montă.
Dintre testele de laborator ce pot fi folosite în mod curent, o
mare importanţă o prezintă cele bacterioscopice şi spermog:ramice, care,
mai mult dedt testul serologic, reuşesc să descopere un ridicat procent
de infectaţi. Astfel, oaZ'llrile baoterioscopio-pozitive au fost confirmate
1000;0 clinic, iar spermog11amo-pozitivii au obţinut confirmare clinică
în 97 % din cazuri, pe cînd sero-pozitivii au fost confirmaţi clinic numai în 810;0 din cazuri (tabel 2).
1
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Comparînd între ele cele 5 examene folosite (inclusiv cel necroscopic) prin rezultatele pozitive obţinute de fieoaire, se desprinde de
asemenea clar concluzia că examenele bacterioscopic şi sperrnogramic
sînt confirmate în 800;0 şi respectiv 54 % din cazuri prin toate celelalte
teste (tabel 3).
Din acelaşi tabel rezultă că la oricare din teste, cazurile pozitive
îşi primesc confirmarea prin celelalte teste în raport direct cu numă
rul testelor folosite. rv1ai iese în evidenţă din acest tabel că 11 berbeci
cu semne clinice (9,820/o din totalul bolna\"ilor supuşi controlului prin
4 teste comparative) nu au fost confirmaţi prin nici unul din teste (inclusiv cel necropsic), de unde concluzia că aceştia au contractat o orhiepididimită de altă natură, sau în orice caz străină etiologic de Br.
o vis.
Din aceste observaţii se desprinde concluzia că obişnuitul examen
serologic, deşi preţios prin el însuşi, folosit exclusiv şi mai cu seamă
o singură dată, nu reuşeşte să depisteze toate cazurile. Cu atît mai justificată apare deci necesitatea utiliz{trii repetatL· şi în totalito.te a celorlalte examene în cazul depistării într-un efctiv de berbeci chiar a unui
singur caz clinic sau serologic de orhiepididimită. De asemenea, se impune
ca, în timpul campaniei de montă, cînd obligatoriu şi la fieeare recoltare SL' unnăreşte ealit.atea spermei, orice modificare a spermogramei
să fiL· imediat însoţită de izolan-a berbecului respl•cti\' şi de efectuarea
repetată a examenelor bacteriologic, serologic şi clinic pînă la clarifiear<:>a situaţiei cazului respecti\·.
Chiar şi numai simpla constatare a unei atrofieri a instinctului
genezic trebuie să constituie un moti\· de urmărire şi de observaţie,
intrucît am aYut astfel de cazuri în focarul studiat de noi, care deşi
n-au sărit niciodată la \·agină s-au do\'edit totuşi clinic şi serologic
pozitivi.
Cu pri\'ire la originea infecţiei, cercetările noastre n-au putut
aduce dovezi certe, dar considerăm că nu sîntem departe de adevăr
afirrnînd că berbecii aduşi de Ia subcentrul Baia au constituit sursa
de infecţie. Cei 4 berbeci trecuţi prin boală, de care am amintit la începutul lucrării şi care nu au mai putut fi identificaţi şi urmăriţi separat, probabil că, aparent sănătoşi, au fcst totuşi purtători şi excretori de germeni. Aceşti berbeci la controlul serologic înainte de începerea
campaniei de montă au răspuns negativ serologic, lucru care nu trebuie
să surprindă întrucît se ştie că după vindecarea clinică şi stabilirea
stării de purtător de germeni titrul fixator poate să dispară.
Este posibil. de asemenea, ca în efectiv să fi existat cazuri cu
evoluţie subclinică, inaparentă, care n-au sensibilizat în suficientă mă
sură organismul ca să poată da un răspuns biologic detectabil prin
examen serologic.
Berbecii de la Baia, primiţi cu un an înainte de gruparea lor
la Tulcea, provin din centrul Remus Oprea.nu, vechi şi cunoscut focar
de orhiepididimită infecţioasă (3), care chi&" dacă a fost eradicat între
timp, este probabil totuşi să fi rămas în efectiv oîţiva purtă·tori ne746

depistabili. Chiar între miorii aduşi de la S.E.D. Palas cu o lună înainte
de declararea bolii, cu tot cointro1ul serologic efectuat cu ooazia achiziţionării lor, s-ar fi putut să existe purtători de germeni, întrucit şi
această unitate a avut în ultimii ani cazuri de orhiepididimită infecţi
oasă.

Difuziunea atît de rapidă în focar a fost favorizată prin ieşirea
din perioada de latenţă a berbecilor purtători, de strînsa lor coabitare
cu cei sănătoşi, de intensa activitate sexuală la care erau supuşi, de
suprasolicitarea celor rămaşi după şi pe măsura izolării pozitivilor la
diverse examene. S-au observat dese cazuri cînd berbecii în timpul sezonului de montă săre-au unii pe alţii ejaculînd în lîna de pe crupă
l'vlirosul spermei atrăgea alţi berbeci, care repetînd în aceleaşi condiţii
acest aot, îşi produceau leziuni ale penisului, creîndu-şi astfel condiţii
optime de infectare.
Referitor la transmiterea infecţiei cu br. ovis la oi, menţionăm
că un număr de 9 oi, proprietatea îngrijitorilor, au coabitat timp de
~ ani consecutiv cu berbecii din focar, cu care au fost şi montate, fără
însă să se înregistreze nici un caz de avort sau alte semne clinice, dL·şi
2 din aceste oi au obţinut rezultat pozitiv la R.F.C. cu antigen Br. ovis.
Restul oilor au răspuns negativ la repetate controluri serologice. La
avortonii proveniţi de la oile altor unităţi şi însămînţate cu spermă de
la berbeci infectaţi nu am reuşit să izolăm niciodată brucela. Din aceste observaţii se deduce că transmiterea infecţiei de la berbc•ci la oi,
atît prin coabitare, cît şi prin montă naturală sau artificială, semnalată
în alte ţări, rămîne pentru ţara noastră o problemă deschisă, infecţia
cu br. ovis la oaie nefiind confirmată pînă in prezent.
După lichidarea efectivului de berbeci în focarul studiat de noi
s-au efectuat repetate şi riguroase dezinfecţii atît în adăpost, cît şi pe
întreaga suprafaţă a curţii, măsurile pregătitoare fiind completate cu
înlocuirea unui strat de pămînt din saivan şi aratul curţii.
Ca măsură suplimentarr-ă, efectivul de berbeci nou achiziţionat,
care a înlocuit pe cel lichidat, a fost carantinat în saivanele libere ale
altei unităţi indemne timp de 4 luni, tot acolo făcîndu-se şi recoltarea
spermei în sezonul de montă 1968. De-abia după terminarea campame1
de montă din acel an s-1au introdus berbecii în saivanul lor, în prealabil de nenumărate ori dezinfectat.
Noul efectiv de 360 berbeci a fost acl1iziţionat pe baza controlului clinic şi serologic şi supus ulterior de către noi unor repetate
controluri clinice şi serologice. In timpul campaniei de montă s-au urmărit spermogramk la fieoare recoltare şi prin examene bacterioscopice şi serologice periodice. La început (în timpul carantinei) s-au depistat, izolat şi eliminat imediat din efectiv 4 cazuri, după oare timp
de 2 ani, cit au dwat observaţiile noastre, nu s-a mai depistat nici
un caz, deşi controlul berbecilor prin metoda diagnosticului complex
a continuat cu regularitate.
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CONCLUZII
- Se descrie un focar cu evoluţie acută de orhiepididirnită apă
rut într-o unitate de stat, soldat cu 88,96 % morbiditate şi sacrificări
de necesitate.
- Se evidenţiază unele aspecte noi privind tabloul clinic, localizarea leziunilor şi vîrsta afectată.
- Se impune utilizarea diagnosticului complex în depistarea la
timp a bolnavilor şi se subliniază importanţa deosebită a examenelor
spermogramice şi bacterioscopice.
- Nu se confirmă transmiterea infecţiei de la berbeci la oi şi
nici existenţa avorturilor cu etiologie brucelică la această specie.

Resumc
Les auteurs decrivent un foyer â e\·olution acute de orhyepididimite apparu dans W1e unite• socialist'.._• s0lde avec 88,960;0 morbidite
et sacrifications de necesite•.
On remarque des nouvelles aspects en vue des manifestations cliniquc·s, la localisation des ksions et l'âge affecte.
On recomande l'utilisation du diagnostique complexe, pour depister au moment opportune les malades et on soulignc l'importance
clistinguc:·e des examins spermagramiques et bacterioscopiques.
On ne se confirme pas ni la transmition de l'infeetion des b(·liers aux moutons ni l'l·xistence des avortements avcc etiologie bruccliquc a cette espece.
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