OPERE DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ
E P I T A F U L
D E
L

AFLATE ÎN COLECŢ I I STRÂ I N E :
I O A N
A
M O V I L Ă
Corina NICOLESCU

este

Aria epocii l u i Petru Harcş, atit <le b i n e rl'prezentaUt p r i n monumentele de arhitecturit ş i pictură,

mai

slab

ilustratft

în

domeniul

�roderiei,

deoarece în ţară s-au

păstrat, î n

colecţia mitnăstirii

Putna, <loar Iucrf1ri de interes secundar. In ctitoriile ele l a :\Iuntclc Athos, înzestrate de domnitorii români,

există în schimb mai multe bro q crii din această etapft, dintre care cca mai reprczcntati vft este epi
taful ele la mfmftstirea Dionysiu 1 . In rîndurilc de faţft semnalftm existenţa, în :\Iuzcul de Artft lJcrai
neană din Kie,-, a unei interesante şi valoroase broclerii, din anul

1 542,

epitaful dăruit ele

logofătul Ioan

Movilf1 şi j upaniţa '"1 :\[arica, u n e i mănăstiri c u hramul Sf. ::\icolae 2, rf1masă încf1 necunoscută cercetă

torilor rom<ini. Lucrarea reţine ele îndată atenţia, în primul rinei prin trăsăturile proprii şcolii de broderie
din J\Iolclova, apoi prin caracterul mai deosebit al compoziţ i e i , în comparaţie cu alte epi tafe cunoscute
din

secolele

X\" - X\" I . C e rcetarea mai îndeaproape a broderiei sub

raport

scripţiei ne-au confirmat p r i m a impresie asupra provcnien�ci c i clin :\Ioldova.
o

tehnic şi

elesci frarea i n 

Broderia ele la Kie\· se înscrie printre operele remarcabile ale epocii lui Petru Rareş, constituind

nouă

Yerigft

ele

lcgfttură

între epitaf ul clăruit în

1 5 16

mfmftstirii

\" oroncţ ele \"istiernicul Gavriil

Trotuşan şi cele realizate în timpul lui ..\lexanclru Lf1puşneanu pentru ctitoria sa ele la Slatina (
şi pe11tru mftnftstirca sîrbească de la :\Iileşe,-o

( 1 567)

1 556)

•

�. Ea îmhogftţcşte seria epitafelor moldoveneşti, cele

mai i mprcsionante şi monu mentale creaţii ale genului (hroclcric ) . carc s-au pă.�trat într-un şir neîntrerupt
de la începutul secolului al XY-lea pînă l a mijlocul secolului al X\'I l -lea.

I n afară ele inscripţie, care

n e dă cîteva date precise ele ordin istoric, broderia ele la Iogofrttul :viovilă, tatăl domnitorilor şi al u n u i

mitropolit, prezintft o s e r i c de trăsături particulare ca proccclce k h n i c c , compoziţie şi rcclarea sentimen
tului, care o situeazft neîndoielnic într-un atelier din :\loldo,·a.

Brocleria este mftrginită pe toate părţile de u n chenar format dintr-un vrej dubl u care prinele se

mipalmctc

tic

acant, cc se înlănţuie, compunînd cercuri î n care sînt înscrise rozete. :\Iotivul acesta, de

caracter oriental - sub diferite variante (rozeta înlocuitft ele crucea cu braţele egale, de roza vînturilor

l Gabrid )lillct, Brodaits rc/igit·uscs d!-· stylc by;a n t i n , \'ol. I I , Pari�. 1 94i, p. lOi, pi. CXCI, C C X \" I .
2 P c o etichetă era scris : „ Broderie ucraineană. Sec. X I ' / " .
3 Epit<tful !'C păstrează i n colecţia )luzcului dc artil a] H . S . Romfmia, cu n r. 184/ 15.829, f i i n d readus î n ţară o
dală cu tezaurul clin C . R . S . S .
.:. Epitaful s.c păstrează in mănăstirea )[ileşe,·o din R. F. S. Iugoslavia şi a fost publicat de L . )lircovie, în lucrarea
u,pHBellH )' \tt'Tlll1 ' 1 1 \H IH'3 , Beograd, 1940, p. 23- 25, pi. \" l i , :! : C. 1' ! cokscu, .ll â năstirea Slatina, Bucurc� t i , 1 966, p . 27, fig.
_
36 a, �i7 Li ; :\1. .�. ;'\lus.iccscu, Broderia medievală romd"casni, Bucun:şt1, 1 969, p. :i9, pi. 3 1 .
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FIG. I . EPITAFUL DE LA KIEV.

·sau de crucea cu braţele frînte) - , parcurge un drum lung, în primul rînd în broderia bizantină. Pentru
vrima dată el apare pc epitaful dăruit ele împăratul Andronic al I I -iea Paleologu! bisericii Sf. Clement
din Ohrida 0. Îl reîntîlnim apoi pe un văl de disco ele la mănăstirea Hilandar, de la Muntele Athos 6,
şi pc două epitafc de la sfîrşitul secolului al X I V-iea 7• În broderiile româneşti acela , i motiv este folosit
frecvent cu unele mici variante 8 . lin motiv înrudit, cu o uşoară transformare a semipalmetelor, care se
-contopesc compunînd o floare, încadrează şi epitaful păstrat la mănăstirea Dionysiu, lucrat cu trei ani
mai tîrziu decît cel de la Kiev. Socotim că merită subliniat tradiţionalismul atît de puternic al atelie
relor de broderie din Moldova, care păstrează nealterat pînă la începutul secolului al XVI I-iea acelaşi
motiv bizantin pe chenare la : epitaful în d i scuţie, învelitorile de mormînt cu portretele lui Simion
şi Ieremia Movilă de la Suceviţa, ca şi pe epitaful de la Secu ( 1 608) .
Revenind la particularităţile epitafului de la . Kiev trebuie să remarcăm unele note tradiţionale,
.care-l leagă de exemplele moldoveneşti mai vechi. In primul rînd prezenţa simbolurilor evangheliştilor
în colţuri, cu indicarea numelor. Pe arcurile de cerc care mărgine c leul, boul, îngerul şi corbul, în epi
tafele secolului al XV-iea. sînt de obicei scrise în greceşte cuvintele-aclamaţii liturgice (cîntîud, strigînd,
exclamînd şi grăind) . In cazul epitafului de la Kiev, întocmai ca la cel de la Voroneţ 9, formula
g recească a fost înlocuită cu numele evangheliştilor.
Tipul iconografic al epitafului de la Kiev îşi găseşte izvorul în cel creat în vremea lui Ştefan
.cel Mare, în care elementul liturgic. al aerului, care prezenta pe Isus ca j e rtfă, a fost contaminat şi chiar
înlocuit de „drama omenească" . ln aceste epitafe sînt prezenţi Maria şi evanghelistul Ioan, Iosif,
s Millet, Broderies .

. . , pi. CLX X V l l l , p . 9 1 -93.
' I b idem. pi. CLV I ! l , 2 .
7 Epitaful sirbesc de la mănăstirea Remetea Mare, păstrat azi în colecţia Patriarhiei Sirbe de l a Belgrad, vezi G. Millet
op'. cit., pi. CLXXVJ, şi Dobri!a Stojanovic, y MeT Dl l ' llHI eea y Cponu Oil XIV ilO XIX BeHa, Belgrad, 1958, p . 4 1 , pi. I . A
doilea epitaf este la mănăstirea Pantocrator de la Muntele Athos, G. Millet, op. cit. , pi. CLXXVl. I .
8
Vălul dP. mormînt a l Mariei de Mangop, {0. Tafrali. Le Trtsor byzantin et romnairi d" monastire de Pouhta. Paris, 1 925
pi. XLI!) ; orarul cu inscripţie de la Radivoe şi Anca. păstrat la mănăstirea lvirion de la Athos, ( G. Millet, op cit., pi. Cili, 2.
9 I. D. Ştefănescu, Broderiile de s t i l bizantin şi moldovenesc in a do11a jr,mtltate a sec. X i·, i n volumul „Cultura moldove„
nească în timpul lui Ştefan cel Mare", Bucureşti , 1 96.f, p. 498, nr . .f, fig. 2 1 -22.
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Nicodim şi un număr variat de femei mironosiţe 10. Tema plîngerii, de caracter istoric, în care trupul

lui Isus zace întins pe piatra roşie din Efes, lingă care apar obiectele amintind cruci ficarea .i îngerii
purtînd semnele patimilor,

numărul

participanţilor

la drama pămîntească

a morţii fiind mai mare,

caracterizează compoziţiile epitafelor moldoveneşti din secolul al X\' I -lea. Sub acest aspect , comparînd
epitaful de la Kiev cu cele anterioare, considerăm că acesta introduce o notă ele

originalitate

prin

numărul mare al femeilor mironosiţe şi gruparea lor în cadrul compoziţiei. Elementele noi, amintite mai
sus, se integrează treptat acestei compoziţii, începîncl cu epitaful dăruit ele Gavriil Trotuşan mănăstirii
Voroneţ

( 1 5 16) ,

păstrat azi la Putna. În cîmpul inferior al epitafului sînt brodaţi doi îngeri

îngenunchiaţi,

purtîncl crucea, lancea şi buretele, ele-o parte şi ele alta a unui vas î n care sînt cuie. Faţă de compo
ziţiile anterioare sporeşte şi

numărul personaj elor, Maria fiind însoţită de trei m ironosiţe ; alături de

Ioan Evanghelistul şi I osif este prezent şi Nicodim. Astfel, ilustrarea cîntărilor clin „ Prohod" capătă
un caracter mai pronunţat istoric n . În afară de toate aceste elemente, care se regăse c �5i pe epitaful

ele la Kiev, remarcăm şi alte note noi, legate tot de ideea redării Patimilor şi a crucificării. Intreaga com
poziţie este dominată de crucea din fundal, încununată de „titulus", de care este prin ă o cunună ele
spini. În partea de sus, ca în

scena

Răstignirii, doi îngeri vin în zbor, ele-o parte şi ele alta a crucii.

Î n partea inferioară a scenei este vasul cu cuie, avîncl î n dreapta un înger c u semnele patimilor, flan
cat ele alţi doi îngeri purtîncl ripide. Cea mai veche reprezentare a crucii în epitafe, c a o aluzie la Răstig

nire, apare pe epitaful ele la Hilanclar, <latinei de la sfîrşitul secolului al X I V-lea 12 sau începutul seco
lului următor l3. Crucea încununată ele „titulus" este aşezată în fundalul compoziţiei , aşa cum o vom

io Pentru toată această evoluţie. urmărită î n broderia bizantină, balcanică, rusă şi românească, vezi studiul lui I . D.
Ştefănescu, Voi/es d'icottostase, te11t1ircs du. ciboire, aers ou voiles d e processio1i, ,,Analecta". 1 9 4 3 , p.99 - 1 1 0 ; idem, A 11tets, tissiis et
Vroderies lilurgiques, loc. cit., 1 9 4 4 , extras, 27, p. 65 p i . ; idem, Broderiile de stil bizanti,i şi moldovenesc . . . , p. 495 - 500.
11 I. D. Ş tefănescu, A utels . . . . p. 1 9 - 29, fig. 5 1 ; idem, Broderiile de stil bizantiH . . . , p. 498, nr. 4, fig. 2 1 .
1 2 Millet, Broderies . . . , pi. CLXXXV!. p . 1 02.
13 I . D. Ş tefănescu, A u tels . . . . p. 22 - 23. fig. 58.

FIG.
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EPITAFUL D E LA l< l E \' (DETALI U).

găsi plasată în epitafcle secolului al XVI-iea. Una dintre mironosiţe, probabil Maria :Vlagdalena, este
aşezată pe partea laterală a lespedei, făcînd un gest de durere cu mîinile, aşa cum o întîlnim pentru
prima dată tot în epitaful de la Voroneţ. Privită în ansamblu, compoziţia epitafului de la Kiev este
tipică concepţiei artistice a veacului al XVI-iea, în care caracterul ilustrativ şi literar este dominant.
Limpezimea şi simplitatea scenei din broderiile vremii lui Ştefan cel :\lare, de un pronunţat caracter
monumental, s-au pierdut cu totul pentru a fi înlocuite cu o compoziţie agitată şi încărcată, prin
prezenţa unui mare număr de îngeri în zbor, urmîndu-1 pe e\·anghelistul I oan. E i compun u n grup, în
loc să flancheze simetric, sus şi jos, trupul lui I sus ; :'Ilaria, stînd pe u n scaun scund, cuprinde cu mîinile
umerii lui Isus, cu capul aplecat atingîndu-i umărul, atitudine pe care o întîlnim şi în epitafele ante
rioare. În spatele ei sînt reprezentate în picioare, total sau parţial, opt femei mironosiţe, în afară de
Maria !\lagdalena amintită mai sus. Stelele presărate pretutindeni în cimpul broderiei par să-şi fi pier
dut rolul simbolic, avînd un rost decorativ, ele umplere a puţinelor spaţii care au mai rămas libere.
Compoziţia epitafului de la Kiev, ca şi a celui de la Dionysiu, se încadrează în concepţia de ordin istoric
a temei acestei broderii, tendinţă pe care o întîlnim în toate lucrările secolului al XVI-iea (epitafele
din vremea lui Alexandru Lăpuşneanu de la Slatina
1556
şi l\lileşevo
1567, cele de la Suce
viţa
1 593 - şi Secu
1608, care stilistic aparţine tot secolului al XVI-iea).
Sub raportul tehnicii, epitaful de la Kiev se încadrează de asemenea seriei broderiilor cunos
cute din secolul al XVI-iea, continuînd tradiţia atelierelor din secolul anterior.
Broderia este realizată în punct păşit peste o umplutură de bumbac, care-i dă relieful. ..\uri ul este
culoarea dominantă, cu cîteva accente, în albastru de cer. Chipurile sînt modelate cu linii verzui, desenul
ochilor şi ovalul figurilor, puternic conturate, sînt caracteristice şi mai deosebite, apropiind această
lucrare de epitaful amintit ele Ia Dionysiu. Cu toate asemănările evidente dintre cele două epitafc, ele
sînt opera unor artişti diferiţi. l\Ieşterul care a realizat epitaful de la Athos stăpînea mai bine meşte
şugul execuţiei draperiilor elegante, modelînd siluetele înalte ale personajelor. În epitaful de la Kiev
mişcarea trupurilor este redată cu o uşoarf1 stîngăcie , iar draperiile sînt convenţionale, aşa cum se vede
clar în yeşmintele Sf. Ioan Evanghelistul, ale lui Iosif şi ale îngerilor.
I ntocmai ca şi epitaful de la Dionysiu, cel de la Kie\· trebuie adăugat la repertoriul broderiilor
epocii lui Rareş ca o operă nouă şi interesantă, atît sub raport istoric cît şi sub raport artistic, între
gind evoluţia acestui gen de artă, cu un trecut atît ele strf1lucit în l\Ioldova.
-

-

-

-

-

ANEXĂ
EPITAl-'Uf, DE LA K I E\.
U, R. S. S. lluzeul de nrtă ucraineană d i n K iev
Dimensiuni : cca. 80 x IOO cm.
Atelier din lloldorn. 1 5 'l2.
A fost dăruit de Ion logofătul şi soţia sa :\Iarica, părinţii fraţilor :\Iovilă, unei mănăstiri cu hramul
Sf. Nicolae, în anul 1542, aşa cum arăta inscripţia de danie, în limba slavă, brodată pe laturile orizontale
ale epitafului, sus şi jos :
„ + H3ROA!HÎIM� w[T)U.• H n. n)�nt w._�,,\\h c [ bl ]H• H Cl.RP'hWl�! l\h c [ e k ] T ( • ! ro A [ 8 ] X •. loH AON1>1T8 H C'h
nOAP8lKl" iro M•PÎHK• H �t.i. HX H A•..1.owt H C-.. TROPHwt c -.. 6[o]lKi"CTd [ i jHH ••P'h U.PKRH H AllK• 1CTh XP•Mbl
llK• 81' c [at ]Tbl w[T)U.• H•W•ro •PXi<P• [P)X• H �GAOTiOPU.• HHKO.I•• 81' A ] h ] Hh
6A[ • J ro�[i ]CT[H]uro r[ocno

AH)H• lwH lllTP• ROIROAH

n

A[t]T..v

3-;„

„ C u voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvirşirea Sfintului Duh. Ion Logofătu l şi cu soţia
lui, Mariica şi copiii lor şi au dat şi au făcut a"est dumnezeesc aer bisericii unde este hramul
sfîntului p&rintelui nostru arhiereul şi făcătorul de minuni, Nicolae, în zilele cinsti torului dom
nului, Ion Petru Voievod, în anul 7050" .

Sub raportul coloritului domină aurul şi o tonalitate de alba-,tru deschis, care apare în veşmin
_
_
te � e femeilor rn1ronos1ţe.
Ch1punle smt
modelate cu verzm._ Desenul ochilor şi ovalul figurii femeilor
_ conturat, deosebmdu-se
m1ronos1ţe este putermc
de alte broderii din secolul al XVI-iea.
Broderia se detaşează pe un fond de satin rosu srneuriu.
F� ndul e �te tăiat şi rupt, mai ales în partea de jos. Broderia Yeşmintelor este bine păstrată,
.
.
_
f1gunlc smt parţial deteriorate.
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(S-"r1il.) zonâ "iilonta:na. a5) Dendrocopos major pine/orum (S-c) . 36) Dendrocopos syriacus (S-r).
1 959.J V.26 - 1 per. Vj. 37) De ndrocopos leuco/os leucotos (S-rm) în partea superioară a zonei fagului .
:18) Picoides tridactylus alpinus (S-p) zona montană ( 1 96 1 . l V. 1 9 - "Mt. Gotcari) . 39) jynx t. torquilla
(E-c/f) pe văi. 40) Galerida c. cristala (S-rm) V. Vişeului pînă la Vs. ( 1956.V I I . 1 7 ) . 4 1 ) Lullula a. arborea
(E-c) şi în zona alpină şi tăieturi m. înalte (M. Zarob, M. Stînişoara). 42) A lauda a. arvensis (E-f) 4:J).
Hirundo r. rustica (E-n) în 1 7 . I X . 1 962 încă prezentă la Pe. (3 expl.). 4·1) Delichon u . urbica (E-n) 1 962.
I X.25 cîteva expl. încă la Pc. ?t5) .\fotacilla a. alba (E-n) pe \". Ruscovei urcă pînă la Cv„ Soc. ; aglome
rări în septembrie, prin 24. I X . scad 46) ,1folacilla c. cinerea (E-c) pe V. Ruscovei în amonte de PoS ; în
general pe văile şi pîraiele montane. 47) Motacilla f. flava (T. N. ? - p) V. Vişeului. 48) A nthus t.tri
vialis (E-f) 49) A nthus s. spinolelta (E-n) în întreaga zonă subalpină şi alpină. 50) Lanius minor (E-p) 1956.
VI I .4. 2 familii cu pui-Cr. ; 1956.Vl l .9 - D. Chicerii (Pe). 51) Lanius c. collurio (E-n) pînă în zona dealu
rilor, 52) Bombj'cilla g. garrulus (H-rm ) . Piciorul Moşului (Pietrosul). 1968. I I I . 20, 23 şi IV. 1 0, 1 3 (6 - 26
expl.) :>3. Cinclus cinclus aquaticus (S-c) pc \'. Ruscovei de la PoS în amonte, pe Crasna de la Pa. ( 1 956.
VI 1 .6,3 j Y . ) . Un cuib la GuRi. în 1959.IV.28, situat la 2 m. alt. pe un perete de stîncă, susţinut de o
poliţă îngustă şi mascat de o perdea din muşchi ; cuibul propriu-zis era constituit dia muşchi, iarbă, puf
şi lină, iar inelul susţinător din muşchi (Hypnum şi Sphagnum) . Cuibul conţinea 5 pui de cca 3 zile
(orbi) şi un ou nefecundat. M) Troglodytes t. troglodyles (S-f) . 55) Prune/la m. modularis (E-c) zona
montană. 56) Prunei/a c. collaris (E-rm) zona alpină-subalpină, cu precădere în :\funţii Rodnei. 57) Sylv ia
c. curruca (E-c) . 58) Sylvia c. communis (E-rm) în zona de dealuri joase. 59) Phylloscopus trochilus fi tis
(T-n) urcă pînă în zona subalpină, m.a. în pasajul de toamnă. 60) Phylloscopus c . collybila (E-f) pînă. în
zona montană. 61) Phyllos�opus sibilatrix ( E p) - în făgete. 62) Regulus r. regulus (H. N. - p) păduri de coni
fere. 63) . Regulus i. ignicapillus (S-cjf) zona montană. 64) Ficedula h. hypoleuca (T,E-rm) 1959.IV.24,
3 expl. în zăvoaie (Ru) ; apoi J V .28, cîteva expl. în tăieturi pe Munţii Stînişoara şi IV.29 pe gol de munte
1 expl ; 1959.IV.28, 1 expl. Pk. 65) . Ficedula a. albicollis (T, E-c) . 1959.IV.27 1 expl. !\funţii Stînişoara ;
1 96 1 . IV.20 la PoS etc. 66) Ficedula p. parva (E-p) în făgete bătrîne, înalte. 67) Saxicola torquata rubicola
(E-rm) zona de dealuri. 68) Saxicola r. rubelra (E-c) V. Vişeului (la 2.IX. 1966 încă adulţi şi j v. la Pc.)
69) . Phoenicurus plwenirnrus (E-f) 70) Phoenicurus ochruros gibraltariensis (E-n) , în afara localităţilor
şi în zona subalpină - alpinft pe :\funţii Stînişoara, în gol, deja la 28. I \". 1959) . 7 1 ) Erithacus '" rubecula
(S-n) . 72) Oenanthe o. oenanthe (E-f) pc Munţii Stînişoara o pereche în gol alpin la 27. IV. 1 959. 73) Turdus
v. viscivorus (S-f) . 74) Turdus ph. philomelos (E-n) la deal ca şi la munte ; 1956.V I I .9 2 jv. - Pe. 75) Tur
dus m. meru/a (S-n) la munte destul de sus, pînă la 1 100 m. alt. ( 1 959. I V.28 - Farcău) . 76) Turdus
torquatus alpeslris (E-f) limita superioară a pădurii şi tufăriile subalpine-alpine. 77) A egithalos c. cauda/us
(S-n ) . 78) Parus cristatus crislatus (S-rm) . zona montană. 79) Parus montanus borealis (S-c) pe V. Rusco
vei, de la Cv. în sus. 80) Parus palustris communis ( S-f) . 8 1 ) Parus m. major (S-f) pe V. Crasnei pînă la
Pa. 82) Parus c. caeruleus (S-p) la munte pînă la 1 200 m (Munţii Zarob- 1 959.IV.25) . 83) Parus a. ater
(S-f/n) zona montană. 84) Sitta europaea caesia (S-f) . 85) Certhia f. familiaris (S-c) făgete-conifere. 86)
Emberiza c. ci trinella (S-n ) . 87) Fringilla c. coelebs (S-fn) pînă la gol alpin. 88) Serinus serinus (E-f)
în jurul localităţilor, pe \". \"işeului (excepţie Bi). numeros la Pe. (împerechere masivă între 24 - 30.
IV. 1 959), apoi pe V. Ruscovei pînă la PoS ( 1 956.VII.3 - pui hrăniţi de mascul ! ) 89) Chloris eh. chloris
(S-f) pe V. Ruscovei pînă la Rp. (27. IV. 1959). 90) Carduelis c. balcanica (S-f) pe V. Vişeului, apoi Ru„
Rp„ PoS. 91). Carduelis spinus (H, S-rm) împerechere în I V. (22-28) cu cîntec tipic, la limita supe
rioară a pădurii, chiar şi pe gol alpin, în tufării ( 1 959. IV.27. - Muntele Stînişoara) . 92) Carduelis c. can
nabina ( S-f) . 93) Loxia c. curvirostra (S-n) zona coniferelor. !H) Coccothraustes c. coccothraustes ( S-c) zona
de dealuri. 95) Pyrrhula p. pyrrhula (S-c) , zona montană. 96). Passer d. domesticus (S-n) 97). Passer
m . montanus (S-n) . 98) Sturnus i·ulgaris (E-p . , � ? ) observat la Ru. 1959. I V.25, 8 şi apoi 16 expl. 99)
Oriolus o. oriolus (E-rm) dealuri. 100). Garrulus g. glandarius (S-n) la munte pînă la izvorul Fetescul, 2
expl. 1 959.I V.28 (var. „albiela" Krctzschm.) . 1 0 1 ) . Pica p. pica (S-f) pe V. Ruscovei urcă pînă la PoS.
102) "Vuc ifraga c. caryocatacles ( S-f) zona montană, iarna la dealuri. 103) Corvus monedula soemeringii
(S-rm) pe V. Vişeului pînă la Vs. ; cuibăreşte în turnuri ele biserici. 104) Corvus f. frugilegus (S-rm. ;
în zona cercetată N. nu) spre sfirşitul verii vagabondează pe V. Vişeului în amonte. 1 05) Corvus corone
corn i x (S-n) pe V. Ruscovci pînă la Pk., pe \-. Crasnei pînă la Pa. ; cuibăreşte aproape exclusiv în
conifere (PoS- 1959.IV.25) . 1 06) Con:us c. corax (S-c) la 5.V J l . 1956, ad. şi j v . (Cr. ) .
pinetoriwz

•

*

•

Speciile ele la poz. 43, -14, 70, 96 şi 97 sînt specii sinantropice însoţind peste tot aşezările omului.
Speciile 54, 7 1 , 84 şi 87 formează asociaţii caracteristice şi numeroase în pădurile de conifere întinse ;
de asemenea speciile 48, 60, 74, 78, 79, 83, 9 1 , 93 şi 95 pentru zona montană şi 49, 70, 72 şi 76 pentru zona
subalpină. Apele sînt caracterizate de asociaţia 46, 53, împreună cu 2 1 şi 1 9, 47 în zonele ceva mai joase.
e.
f.
g.
Staţiunea

Pentru dimensiuni (în mm) lt. = lungime totală. a. = aripa. c. = coada. t = tarsul. cc. = ciocul.
Alte indicaţi i : per. = pereche. mase. = mascul. fem. = femel ă, ad, = adult, jv. = pui zburător, expl. = exemplar
I ndicaţii sistematice şi de provenien ţă : x = de revizuit sau de precizat subspecia = inform. meteorolog Zăhao Iuliu
Meteo „Iezer", Pietrosul RodneL

Lucrarea nu ţine seama de i nforma ţiile bibliografice existente, prezentind numai datele proprii, sau acelea strînse l a indi
caţiile noastre, la Staţia Met�orologică „ I ezer".
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