
 

 

Păsările din Valea Ierului 
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Introducere, obiective 

 

Bazinul hidrografic al văii Ierului (Érmellék) este situat în partea de nord–vest a României 

(o mică parte se găsește pe teritoriul Ungarei), în partea estică a Depresiunii Panonice, pe 

teritoriul județelor Bihor (Bihar) și Satu Mare (Szatmár). În județul Satu Mare ocupă partea 

sud-vestică a acestuia, pe când în județul Bihor are o dezvoltare spațială în partea nord-vestică. 

Bazinul hidrografic al văii Ierului se învecinează în partea nordică și estică cu bazinul hidrografic 

al văii Crasna (Kraszna), iar în sud cu bazinul hidrografic al râului Barcău (Berettyó). În ceea ce 

privește limita vestică, pe teritoriul României este una administrativă, respectiv granița cu 

Ungaria, deoarece Ierul se varsă în Barcău pe teritoriul Ungariei la Pocsaj. În trecut, Ierul (Ér) 

s-a evidențiat prin meandrarea accentuată precum și prin lipsa cursului mijlociu. Datorită 

intervențiilor majore antropice din anii ’60, cursul Ierului a fost regularizat, proces ce a atras 

după sine atât individualizarea cursului mijlociu cât și dispariția meandrelor. Cursul Ierului a 

suferit modificări majore în secolul XX, modificări ce au dus la diminuarea suprafețelor 

mlăștinoase. Datorită intervenției antropice în sistemul hidrografic Ier au avut loc modificarea 

tuturor componentelor. 

Din punct de vedere al biodiversității, Valea Ierului a fost renumită în mod special pentru 

ornitofauna deosebit de bogată de aici, existentă în această regiune înainte de lucrările de 

regularizare și desecare din anii ’60. Analizând hărțile arhive și literatura de specialitate, putem 

reconstitui într-o oarecare măsură atât diversitatea de habitate din Valea Ierului, cât și speciile 

de păsări care populau aceste habitate. Pentru a putea compara statutul (cel puțin în ceea ce 

privește prezența, dar și statutul de conservare) din trecut respectiv din prezent al anumitor 

specii de păsări, se va evalua avifauna care se regăsește în Valea Ierului în prezent.  

Obiectivul principal al acestui studiu este asigurarea bazei științifice necesară pentru 

diferitele materiale ce urmează a fi create în cadrul proiectului HURO/1101/093/1.3.1 în 

vederea prezentării valorilor naturale din Valea Ierului din odinioară și prezent. 

  

 

 



 

Metoda de lucru 

Aria de lucru o reprezintă zona din aval a Văii Ierului. Motivul pentru această alegere aste 

faptul că ornitofauna din Valea Ierului a fost/este importantă în special datorită speciilor 

acvatice, iar cele mai reprezentative zone umede din trecut precum și cele existente și în 

prezent se regăsesc din axa Dindești – Piru Nou (Érdendeleg – Újpér)în aval, până la granița cu 

Ungaria. 

 

 Metoda de lucru al studiului se va baza pe cinci etape, după cum urmează: 

1. Evaluarea tipurilor majore de habitate populate de păsări 

Pe baza hărților arhive și descrierilor existente, respectiv în urma evaluării situației din 

prezent, se compară procentul de reprezentanță al tipurilor majore de habitate (zone umede, 

pajiști, păduri, terenuri folosite pentru agricultură, viticultură etc., zone populate de om) din 

trecut și prezent, și se va evalua importanța lor pentru anumite specii de păsări conectate de 

acestea din punct de vedere ecologic. 

2. Studierea literaturii de specialitate  

 

 



 

în vederea identificării speciilor de păsări reprezentative pentru Valea Ierului înaintea 

lucrărilor de desecare, se va studia literatura de specialitate existentă în domeniul ornitologiei. 

3. Evaluări avifaunistice 

Se vor efectua ieșiri pe teren în vederea identificării speciilor de păsări care sunt prezente în 

tipurile majore de habitate din Valea Ierului. 

4. Analizarea datelor 

Studiu comparativ privind situația din trecut și cea actuală a avifaunei din Valea Ierului, din 

punct de vedere ecologic și ca și valoare din punct de vedere al conservării biodiversității. 

5. Realizarea materialelor 

Se vor selecta speciile de păsări cele mai reprezentative pentru Valea Ierului pe baza studiului 

comparativ, și se va pune la dispoziția beneficiarului informațiile necesare pentru crearea 

materialelor de prezentare (text, imagini, hărți etc.), în formatul și volumul solicitat de 

beneficiar. 

 

 

  

 

 



 

Rezultate 

Informațiile prezentate mai jos reprezintă rezultatele activităților efectuate în perioada 16 

noiembrie 2012 – 30 iunie 2013. 

1. Evaluarea tipurilor majore de habitate populate de păsări  

S-au selectat diferite zone relevante pentru evaluarea statutului din punct de vedere 

ornitologic al tipurilor majore de habitate.  

a. Zone umede – Zonele umede sunt cele care au suferit cele mai drastice schimbări în 

ultimul secol. Bălțile și mlaștinile au fost printre cele mai des întâlnite habitate din Valea 

Ierului, dispărute aproape în totalitate. O bună parte a zonelor umede existente în prezent 

sunt de origine secundară (canale, lacuri de acumulare), iar cele seminaturale există de 

asemenea datorită sistemului de canale de desecare și irigație, respectiv polderelor create în 

vederea atenuării viiturii (precum este cazul polderului de la Andrid / Érendréd). Datorită 

schimbărilor drastice privind gospodărirea apelor, zonele umede naturale (de exemplu 

belciugele Ierului, mlaștinile păstrate în zone depresionare) au fost mai mult sau mai puțin 

degradate și dispun doar de surse ocazionale de apă, fapt care nu permite funcționarea lor ca 

și habitate acvatice naturale. Din aceste motive, comparația habitatelor de odinioară cu cele 

existente este doar aproximativă. 

Pentru ca zonele umede vizitate să fie reprezentative pentru întreaga regiune, s-au selectat 

trei habitate aparținând diferitelor categorii.  

Pentru lacurile de acumulare (singurele habitate acvatice care sunt oarecum asemănătoare cu 

bălțile permanente existente în trecut) s-a selectat Lacul de acumulare Șimian (Érsemlyén). 

Zona este compusă atât de luciu de apă, cât și zone mlăștinoase din partea din amonte. 

Ornitofauna de aici s-a dovedit a fi destul de bogată și diversă în întreaga perioadă cuprinsă în 

acest studiu. 

 

 



 

               

Zona umedă de la Șimian în sec. al XVIII-lea, XIX-lea și în prezent 

 
Acumularea Șimian iarna 

Pentru complexul apă curgătoare-mlaștină s-a selectat zona Ierului în aval de la podul peste Ier 

de pe șoseaua Cherechiu (Kiskereki) – Cheșereu (Érkeserű). Ierul în sine a fost degradat practic 

într-un canal cu apă curgătoare care în anumite perioade însă dispune de debit destul de mare. 

Tocmai acest lucru face posibilă formarea unor mlaștini temporare sau chiar permanente în 

apropierea cursului actual al Ierului. 

 

 



 

               

Zona umedă de la Cheșereu în sec. al XVIII-lea, XIX-lea și în prezent 

 

 
Ierul în aval de Cheșereu primăvara 

Pentru studierea mlaștinilor s-a selectat zona umedă existentă în incinta polderului de 

la Andrid, unde digul permite captarea apei Ierului și inundă zonele mlăștinoase din 

polderul înființat pentru atenuarea viiturii. Datorită acestui fenomen, în imediata 

vecinătate a localității Andrid se menține un habitat umed care în afara anilor de secetă 

este alimentat cu apă anual. 

 

 



 

               

Zona umedă de la Andrid în sec. al XVIII-lea, XIX-lea și în prezent 

 

 
Mlaștina de la Andrid vara 

b. Pajiști – Pajiștile fac parte dintre cele mai importante habitate naturale pentru păsări 

sălbatice. În valea Ierului pajiștile sunt utilizate atât ca pășune, cât și ca fâneață (în special în 

habitatele umede care se regăsesc în fostele belciuge ale Ierului, respectiv zone depresionare 

care în trecut erau mlaștini). În cadrul studiului s-au colectat informații referitoare la prezența 

speciilor de păsări în aceste habitate atât în zone selectate pentru acest scop (precum pajiștile 

întinse de la Diosig / Diószeg sau Sălacea / Érszalacs), cât și în toate zonele acoperite cu aceste 

tipuri de vegetație care au fost accesate în aria de proiect respectiv perioada de implementare 

al proiectului.  

 

 



 

 
Pajiște lângă Diosig 

 

c. Păduri – Numărul și întinderea pădurilor s-a redus considerabil în ultimele secole, 

precum în majoritatea regiunilor din Câmpia Tisei. În același timp, valoarea din punct de 

vedere al biodiversității al acestor păduri a scăzut din cauza mai multor factori, precum este 

tăierea arborilor bătrâni sau plantarea unor specii de arbori alohtone (salcâm, stejar roșu etc.) 

în detrimentul celor autohtone. În cadrul studiului se vizitează două păduri, cele din 

vecinătatea localităților Diosig respectiv Săcueni (Székelyhíd). 

 

 
Pădurea Stubenberg între Săcueni și Olosig (Érolaszi) 

 

d. Terenuri arabile, vii etc. – Înainte de lucrările de regularizare majoritatea terenurilor 

arabile (mult mai restrânse ca și suprafață în trecut față de situația din prezent) se întindeau 

în zonele mai înalte, ferite de viituri. Existau arabile cu suprafețe restrânse pe insulele dintre 

mlaștini, dar și mai întinse pe terasa Ierului. Terenurile arabile în prezent constituie cele mai 

des întâlnite habitate în Valea Ierului, și dispune de ornitofaună mai bogată sau mai săracă în 

funcție de caracteristicile lor (dimensiunea parcelei, culturi păioase sau altele, gestionate în 

mod intensiv sau extensiv etc.). 

 

 



 

Viile nu mai sunt atât de caracteristice pentru Valea Ierului precum au fost în secolele trecute, 

dat fiind faptul că cultura viticolă din această zonă a fost grav afectată de filoxeră, dar și 

neglijată în ultimele decenii. În multe zone terasa Ierului, utilizată în trecut ca vii, în prezent 

este folosită ca și arabil. 

 
Teren arabil la Diosig 

 
e. Zone populate – Numărul localităților antropice s-a schimbat în trecut mai ales în urma 

ocupației turcească, însă în ultimele secole cele existente s-au păstrat până în prezent, fără să 

apare localități noi. Odată cu degradarea habitatelor naturale există din ce în ce mai multe 

specii de păsări, care reușesc să se adapteze mediului antropic, ba și să tragă folos din anumite 

aspecte specifice acestor ”habitate”. 

 
Cuib de barză albă lângă biserica reformată din Diosig 

2. Studierea literaturii de specialitate  

Valea Ierului a dispus de avifaună extrem de bogată, potrivit descrierilor făcute de exploratorii 

din odinioară. Totuși informațiile de nivel științific privitoare la distribuția și mai ales la 

mărimea populațiilor speciilor de păsări sunt sărace. Literatura cea mai valoroasă de acest gen 

poate fi considerată lucrările lui Andrássy Ernő respectiv Kováts Lajos, un muzeolog renumit 

 

 



 

în domeniul ornitologiei. Lucrarea lui Kováts referitor la avifauna Valea Ierului respectiv 

efectele lucrărilor de desecare asupra acesteia (Az Érmellék madarai, különös tekintettel az Ér 

mocsarai lecsapolásának ökológiai következményeire) constituie practic singura lucrare de 

referință de calitate. În ceea ce privește studiul comparativ al datelor din trecut și prezent 

privitoare la distribuția păsărilor în Valea Ierului, ne vom baza pe această lucrare de mare 

valoare. 

Andrássy a enumerat 111 de specii cuibăritoare, după cum urmează: 

Corvus cornix, Corvus frugilegus, Corvus monedula, Pica pica, Garrulus glandarius, Sturnus 

vulgaris, Oriolus oriolus, Coccothraustes coccothraustes, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, 

Carduelis cannabina, Fringilla coelebs, Passer domesticus, Passer montanus, Emberiza 

citrinella, Emberiza schoeniculus, Galerida cristata, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Motacilla 

flava, Motacilla alba, Sitta europaea, Parus major, Parus caeruleus, Aegithalos caudatus, 

Remiz pendulinus, Panurrus biarmicus, Lanius minor, Lanius excubitor, Lanius colurio, 

Muscicapa striata, Phylloscopus collybita, Luscinia melanopogon, Locustella luscinioides, 

Acrocepbalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocepbalus palustris, Aorocephalus 

schoenobaenus, Sylvia nisoria, Sylvia borin, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia curruca, 

Turdus philomelos, Turdus merula, Oenanthe oenanthe, Saxicola rubetra, Saxicola torquata, 

Phoenicurus phoenicurus, Luscinia megarhynchos, Luscinia luscinia, Troglodytes troglodytes, 

Hirundo rustica, Delichon urbica, Caprimulgus europaeus, Merops apiaster, Upopa epops, 

Coracias garrulus, Picus viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos 

minor, Dendrocopos medius, Jynx torquilla, Cuculus canorus, Asio otus, Athene noetua, Tyto 

alba, Falco subbuteo, Falco vespertinus, Falco tinnunculus, Buteo buteo, Circus aeruginosus, 

Circus pygargus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Milvus milvus, Milvus migrans, Pernis 

apivorus, Ciconia ciconia, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax 

nycticorax, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Anser anser, Anas platyrhynchos, Anas 

querquedula, Aythya nyroca, Podiceps cristatus, Podiceps griseigena, Podiceps nigricollis, 

Tachybaptus ruficollis, Columba oenas, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Streptopelia 

decaocto, Vanellus vanellus, Gallinago gallinago, Chlidonias niger, Larus ridibundus, Rallus 

aquaticus, Porzana porzana, Porzana parva, Crex crex, Gallinula chloropus, Fulica atra, Perdix 

perdix, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus.  

 

 



 

În afară de speciile cuibăritoare, Andrássy a publicat și o listă cu 59 de specii care nu cuibăresc 

la noi, dar le-a observat în perioada de iarnă sau în timpul migrației: 

Corvus corax, Nucifraga caryocatactes, Carduelis flavirostris, Carduelis flammea, Pyrrhula 

pyrrhula, Fringilla montifringilla, Anthus campestris, Anthus pratensis, Certhia familiaris, 

Regulus regulus, Bombycilla garrulus, Muscicapa albicollis, Muscicapa parva, Phylloscopus 

trochilus, Phylloscopus sibilatrix, Turdus pilaris, Turdus viscivorus, Turdus iliacus, Phoenicurus 

ochruros, Erithacus rubecola, Riparia riparia, Apus apus, Alcedo atthis, Picus canus, Asio 

flammeus, Falco peregrinus, Falco columbarius, Buteo rufinus, Buteo lagopus, Circus cyaneus, 

Circus macrourus, Ciconia nigra, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus, Anser albifrons, Anser 

erythropus, Anser fabalis, Anas crecca, Anas penelope, Anas clypeata, Bucephala clangula, 

Aythya ferina, Pelecanus onocrotalus, Gavia arctica, Philomachus pugnax, Tringa erythropus, 

Tringa totanus, Tringa stagnatilis, Actitis hypoleucos, Recurvirostra avosetta, Numenius 

arquata, Scolopax rusticola, Gallinago media, Lymnocryptes minimus, Chlidonias leucopterus, 

Sterna hirundo, Sterna albifrons, Otis tarda, Grus grus. 

 
În ceea ce privește datele centralizate de către Kováts, consideră că în Valea Ierului au fost 

130 de specii cuibăritoare/sedentare, după cum urmează: 

Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Podiceps griseigena, Ardea 

cinerea, Ardea purpurea, Ardeola ralloides (?), Egretta garzetta (?), Nycticorax nycticorax, 

Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Plegadis falcinellus (?), 

Platalea leucorodia, Anser anser, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Anas clypeata, 

Aythya ferina, Aythya nyroca, Milvus milvus, Milvus migrans, Pernis apivorus, Accipiter gentilis, 

Accipiter nisus, Buteo lagopus, Circus pygargus, Circus aeruginosus, Falco subbuteo, Falco 

vespertinus, Falco tinnunculus, Tetrao terix, Perdix perdix, Coturnix coturnix, Rallus aquaticus, 

Crex crex, Porzana parva, Porzana porzana, Gallinula chloropus, Fulica atra, Vanellus vanellus, 

Limosa limosa, Gallinago gallinago, Larus ridibundus, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, 

Chlidonias leucopterus, Columba oenas, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Streptopelia 

decaocto, Cuculus canorus, Tyto alba, Otus scops, Athene noctua, Asio otus, Asio flammeus, 

Caprimulgus europeus, Upupa epops, Coracias garrulus, Merops apiaster, Jynx torquilla, Picus 

viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Dendrocopos minor, Galerida cristata, 

Alauda arvensis, Hirundo rustica, Delichon urbica, Riparia riparia, Oriolus oriolus, Corvus corax, 

Corvus frugilegus, Corvus cornix, Corvus monedula, Pica pica, Garrulus glandarius, Parus 

 

 



 

major, Parus caeruleus, Parus palustris, Aegithalos caudatus, Remiz pendulinus, Panurrus 

biarmicus, Sitta europeus, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos, Turdus merula, 

Oenanthe oenanthe, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola torquata, Saxicola rubetra, Luscinia 

megarhynchos, Luscinia luscinia, Luscinia svecica, Locustella luscinioides, Acrocephalus 

melanopogon, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus palustris, 

Acrocephalus schoenobaenus, Sylvia atricapilla, Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Sylvia communis, 

Sylvia borin, Phylloscopus collybita, Muscicapa striata, Ficedula albicollis, Anthus campestris, , 

Anthus trivialis, Motacilla alba, Motacilla flava, Lanius minor, Lanius collurio, Sturnus vulgaris, 

Coccothraustes coccothraustes, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, 

Fringilla coelebs, Passer domesticus, Passer montanus,  Emberiza citrinella, Emberiza 

schoeniclus, Miliaria calandra, Phasianus colchicus. 

Pe lângă cele cuibăritoare/sedentare, Kováts enumeră alte 74 de specii care apar doar în 

perioada de iarnă sau în timpul migrației: 

Pelecanus onocrotalus, Phoenicopterus ruber, Cygnus cygnus, Cygnus olor, Anser albifrons, 

Anser erythropus, Anser fabalis, Anas crecca, Anas acuta, Anas penelope, Anas clypeata, 

Aythya fuligula, Bucephala clangula, Somateria molissima, Buteo rufinus, Buteo buteo, 

Haliaetus albicilla, Circus cyaneus, Circus macrourus, Pandion haliaetus, Falco peregrinus, 

Falco columbarius, Grus grus, Otis tarda, Pluvialis squatarola, Pluvialis apricaria, Numenius 

phaeopus, Numenius arquata, Tringa erythropus, Tringa totanus, Tringa stagnatilis, Tringa 

nebularia, Tringa ochropus, Tringa glareola, Actitis hypoleuca, Scolopax rusticola, Gallinago 

media, Lymnocryptes minimus, Calidris alpina, Philomachus pugnax, Stercorarius parasiticus, 

Larus fuscus, Larus minutus, Gelochelidon nilotica, Sterna albifrons, Sterna hirundo, Syrhaptes 

paradoxus, Strix aluco, Apus apus, Alcedo atthis, Picus canus, Nucifraga caryocatactes, Certhia 

familiaris, Turdus viscivorus, Turdus iliacus, Turdus pilaris, Phoenicurus ochruros, Erithacus 

rubecula, Acrocephalus paludicola, Phylloscopus trochilus, Phylloscopus sibilatrix, Regulus 

regulus, Ficedula hypoleuca, Ficedula parva, Anthus pratensis, Anthus cervinus, Anthus 

spinoletta, Bombycilla garrulus, Lanius excubitor, Sturnus roseus, Carduelis flavirostris, 

Carduelis flammea, Pyrrhula pyrrhula, Fringilla montifringilla. 

 

 

 

 



 

3. Evaluări avifaunistice 

Colectarea datelor avifaunistice în cadrul acestui studiu sunt calitative și nu cantitative. Deși 

în limitele posibilităților se notează numărul exemplarelor/perechilor de păsări observate, 

evaluarea cantitativă a păsărilor necesită un studiu mult mai amplu. Cu toate astea, calitatea 

datelor colectate se ridică la celor publicate despre avifauna din trecut, și ne va oferi 

posibilitatea ca în cazul unor specii de păsări caracteristice (precum speciile acvatice) să putem 

trage anumite concluzii în linii mari privind eventualele schimbări în statutul lor de conservare 

în această regiune. Evaluările au început în perioada hiemală (sfârșit de toamnă și iarnă), când 

s-au efectuat observații la păsări acvatice. Toamna zona a excelat privind migrația gâștelor 

sălbatice (în special la gârlița mare Anser albifrons), în ordinul miilor, deși doar un procent mic 

a coborât să se hrănească și să se adape, majoritatea acestor păsări au fost doar în trecere.  

 
Gârlițe mari între Cherechiu și Cheșereu 

 
Deși în ianuarie nivelul de îngheț al apelor a fost destul de ridicat, am reușit să depistăm câteva 

ochiuri dezghețate unde păsările acvatice s-au adunat. De exemplu, la Șimian în partea de 

amonte s-a identificat o porțiune cu apă liberă de abia câțiva m², unde se îngrămădeau peste 

700 de rațe mari Anas platyrhynchos și două lebede de vară Cygnus olor.  

 
Aglomerare de rațe mari la Șimian 

 

 



 

Primăvara s-a urmărit dinamica migrației de păsări, atât în zonele umede cât și în habitate 

deschise și de pădure. Datorită faptului că primăvara anului 2013 a fost una cu multe 

precipitații, zonele umede de pe Valea Ierului s-au prezentat în condiții foarte bune pentru 

păsările acvatice aflate în migrație. 

 
Ierul și o baltă temporară la Cheșereu 

 

 
Polderul de la Andrid în perioada viiturii 

 
Păsările acvtice observate primăvara au prezentat o diversitate destul de bogată, practic la 

toate zonele monitorizate. 

 
Stol de pescăruși râzători la Andrid 

 
În perioada de cuibărit s-au accesat toate tipurile de habitate în vederea identificării a cât mai 

multor specii cuibăritoare. Pe lângă habitatele umede așadar, s-a pus accent atât pe pajiști, 

cât și pe păduri și terenuri arabile. 

 

 



 

 
Mărăcinar mare la Șimian 

 

 
Colonie de cioară de semănătură la Irina 

 

 
Familie de călifar alb cu 10 pui la Cheșereu 

 

 
Colonie mixtă de stârci la Andrid 

 
 

 

 



 

În continuare prezentăm lista speciilor de păsări observate în prima perioadă a studiului în 
aria de proiect: 
 

Nr. Denumire populară Denumire științifică Cuib. / 
Seden. Migrație Iernare 

1 Lebădă de vară Cygnus olor ● ● ● 
2 Gârliţă mare Anser albifrons  ●  
3 Gâscă de vară Anser anser  ●  
4 Călifar alb Tadorna tadorna ●   
5 Raţă fluierătoare Anas penelope  ●  
6 Raţă pestriţă Anas strepera  ●  
7 Raţă mică Anas crecca  ●  
8 Raţă mare Anas platyrhynchos ● ●  
9 Raţă cârâitoare Anas querquedula ● ●  

10 Raţă lingurar Anas clypeata  ●  
11 Raţă cu cap castaniu Aythya ferina ● ●  
12 Raţă roşie Aythya nyroca ● ●  
13 Raţă moţată Aythya fuligula  ●  
14 Graţă sunătoare Bucephala clangula  ●  
15 Potârniche Perdix perdix ●   
16 Prepeliţă Coturnix coturnix ●   
17 Fazan Phasianus colchicus ●   
18 Corcodel mic Tachybaptus ruficollis ● ●  
19 Corcodel mare Podiceps cristatus ● ● ● 
20 Corcodel cu gât negru Podiceps nigricollis ● ●  
21 Cormoran mare Phalacrocorax carbo  ●  
22 Buhai de baltă Botaurus stellaris ●   
23 Stârc pitic Ixobrychus minutus ●   
24 Stârc de noapte Nycticorax nycticorax ●   
25 Egretă mică Egretta garzetta ●   
26 Egretă mare Ardea alba  ● ● 
27 Stârc cenuşiu Ardea cinerea ● ● ● 
28 Stârc roşu Ardea purpurea ●   
29 Barză neagră Ciconia nigra  ●  
30 Barză albă Ciconia ciconia ● ●  
31 Lopătar Platalea leucorodia  ●  
32 Viespar Pernis apivorus ● ●  
33 Şerpar Circaetus gallicus  ●  
34 Erete de stuf Circus aeruginosus ● ●  
35 Erete vânăt Circus cyaneus  ● ● 
36 Erete sur Circus pygargus ● ●  
37 Uliu porumbar Accipiter gentilis ●   
38 Uliu păsărar Accipiter nisus   ● 
39 Şorecar comun Buteo buteo ● ● ● 
40 Şorecar încălţat Buteo lagopus   ● 
41 Acvilă de câmp Aquila heliaca  ●  
42 Vânturel roşu Falco tinnunculus ●   
43 Vânturel de seară Falco vespertinus ●   
44 Şoim de iarnă Falco columbarius   ● 
45 Şoimul rândunelelor Falco subbuteo ● ●  
46 Şoim dunărean Falco cherrug  ●  

 

 



 

47 Cârstel de baltă Rallus aquaticus ●  ● 
48 Cristel de câmp Crex crex ●   
49 Găinuşă de baltă Gallinula chloropus ●   
50 Lişiţă Fulica atra ● ● ● 
51 Piciorong Himantopus himantopus ● ●  
52 Ciocîntors Recurvirostra avosetta  ●  
53 Prundăraş gulerat mic Charadrius dubius ● ●  
54 Nagâţ Vanellus vanellus ● ●  
55 Fugaci mic Calidris minuta  ●  
56 Fugaci de ţărm Calidris alpina  ●  
57 Bătăuş Philomachus pugnax  ●  
58 Becaţină comună Gallinago gallinago  ●  
59 Sitar de mal Limosa limosa  ●  
60 Culic mare Numenius arquata  ●  
61 Fluierar negru Tringa erythropus  ●  
62 Fluierar cu picioare roşii Tringa totanus ● ●  
63 Fluierar cu picioare verzi Tringa nebularia  ●  
64 Fluierar de zăvoi Tringa ochropus  ●  
65 Fluierar de mlaştină Tringa glareola  ●  
66 Fluierar de munte Actitis hypoleucos  ●  
67 Pescăruş râzător Chroicocephalus ridibundus  ● ● 
68 Pescăruş sur Larus canus  ● ● 
69 Pescăruş cu picioare galbene Larus michahellis  ●  
70 Pescăruş pontic Larus cachinnans  ●  
71 Chiră de baltă Sterna hirundo  ●  
72 Chirighiţă cu obraz alb Chlidonias hybridus ● ●  
73 Chirighiţă neagră Chlidonias niger  ●  
74 Chirighiţă cu aripi albe Chlidonias leucopterus  ●  
75 Porumbel de casă Columba livia f. domestica ●   
76 Porumbel de scorbură Columba oenas ●   
77 Porumbel gulerat Columba palumbus ●   
78 Guguştiuc Streptopelia decaocto ●   
79 Turturică Streptopelia turtur ●   
80 Cuc Cuculus canorus ●   
81 Strigă Tyto alba ●   
82 Ciuş Otus scops ●   
83 Cucuvea Athene noctua ●   
84 Huhurez mic Strix aluco ●   
85 Ciuf de pădure Asio otus ●  ● 
86 Drepnea neagră Apus apus  ●  
87 Pescăraş albastru Alcedo atthis ●  ● 
88 Prigorie Merops apiaster ● ●  
89 Pupăză Upupa epops ●   
90 Capîntortură Jynx torquilla ●   
91 Ghionoaie verde Picus viridis ●   
92 Ciocănitoare neagră Dryocopus martius ●   
93 Ciocănitoare pestriţă mare Dendrocopos major ●   
94 Ciocănitoare de grădini Dendrocopos syriacus ●   
95 Ciocănitoare de stejar Dendrocopos medius ●   
96 Ciocârlan Galerida cristata ●   
97 Ciocârlie de pădure Lullula arborea ●   
98 Ciocârlie de câmp Alauda arvensis ●   

 

 



 

99 Lăstun de mal Riparia riparia ●   
100 Rândunică Hirundo rustica ●   
101 Lăstun de casă Delichon urbicum ●   
102 Fâsă de câmp Anthus campestris ●   
103 Fâsă de pădure Anthus trivialis ●   
104 Fâsă de luncă Anthus pratensis  ●  
105 Fâsă de munte Anthus spinoletta   ● 
106 Codobatură galbenă Motacilla flava ● ●  
107 Codobatură albă Motacilla alba ● ●  
108 Ochiuboului Troglodytes troglodytes ●   
109 Brumăriţă de pădure Prunella modularis ●   
110 Măcăleandru Erithacus rubecula ●   
111 Privighetoare roşcată Luscinia megarhynchos ●   
112 Codroş de munte Phoenicurus ochruros ●   
113 Mărăcinar mare Saxicola rubetra ●   
114 Mărăcinar negru Saxicola rubicola ●   
115 Pietrar sur Oenanthe oenanthe ●   
116 Mierlă Turdus merula ●  ● 
117 Cocoşar Turdus pilaris   ● 
118 Sturz cântător Turdus philomelos ● ●  
119 Sturz de vâsc Turdus viscivorus ●  ● 
120 Greluşel de zăvoi Locustella fluviatilis ●   
121 Greluşel de stuf Locustella luscinioides ●   
122 Lăcar mic Acrocephalus schoenobaenus ●   
123 Lăcar de mlaştină Acrocephalus palustris ●   
124 Lăcar de stuf Acrocephalus scirpaceus ●   
125 Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus ●   
126 Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina ●   
127 Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla ●   
128 Silvie mică Sylvia curruca ●   
129 Silvie de câmp Sylvia communis ●   
130 Pitulice sfârâitoare Phylloscopus sibilatrix  ●  
131 Pitulice mică Phylloscopus collybita ●   
132 Pitulice fluierătoare Phylloscopus trochilus  ●  
133 Auşel cu cap galben Regulus regulus  ●  
134 Auşel sprâncenat Regulus ignicapilla  ●  
135 Muscar sur Muscicapa striata ●   
136 Muscar gulerat Ficedula albicollis ● ●  
137 Muscar negru Ficedula hypoleuca  ●  
138 Piţigoi de stuf Panurus biarmicus ●   
139 Piţigoi codat Aegithalos caudatus ●   
140 Piţigoi sur Poecile palustris ●   
141 Piţigoi de brădet Periparus ater  ● ● 
142 Piţigoi albastru Cyanistes caeruleus ●   
143 Piţigoi mare Parus major ●   
144 Ţiclean Sitta europaea ●   
145 Cojoaică cu degete scurte Certhia brachydactyla  ● ● 
146 Boicuş Remiz pendulinus ●   
147 Grangur Oriolus oriolus ●   
148 Sfrâncioc roşiatic Lanius collurio ●   
149 Sfrâncioc cu frunte neagră Lanius minor ●   
150 Sfrâncioc mare Lanius excubitor ● ●  

 

 



 

151 Gaiţă Garrulus glandarius ●   
152 Coţofană Pica pica ●   
153 Stăncuţă Corvus monedula ●   
154 Cioară de semănătură Corvus frugilegus ●  ● 
155 Cioară grivă Corvus cornix ●   
156 Corb Corvus corax ●   
157 Graur Sturnus vulgaris ●   
158 Vrabie de casă Passer domesticus ●   
159 Vrabie de câmp Passer montanus ●   
160 Cinteză Fringilla coelebs ●   
161 Cinteză de iarnă Fringilla montifringilla   ● 
162 Cănăraş Serinus serinus ●   
163 Florinte Carduelis chloris ●   
164 Sticlete Carduelis carduelis ●   
165 Cânepar Carduelis cannabina   ● 
166 Mugurar Pyrrhula pyrrhula   ● 
167 Botgros Coccothraustes coccothraustes ●   
168 Presură galbenă Emberiza citrinella ●   
169 Presură de stuf Emberiza schoeniclus ●   
170 Presură sură Miliaria calandra ●   
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