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Rezultate 

1. Evaluări avifaunistice 

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

în limitele posibilităților s-au notat numărul exemplarelor/perechilor de păsări observate, 

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

datelor colectate s-a ridicat la a celor publicate despre avifauna în trecut, și ne oferă 

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

trage anumite concluzii în linii mari privind schimbările în ceea ce privește statutul lor de 

conservare în această regiune. Evaluările începute în perioada noiembrie 2012 – iunie 2013 s-

au continuat și în a doua parte a perioadei de cuibărit din anul 2013 respectiv în prima 

jumătate a toamnei din 2013. Această perioadă se remarcă în special prin începutul migrației 

de toamnă. În urma acestor evaluări s-a putut constata prezența a mai multor specii, precum 

rața sulițar, corcodelul cu gât roșu sau șorecarul mare, care nu au fost observate în cadrul 

primei perioade de evaluare implementată în acest proiect.   

 
Lacul de acumulare Bolcaș (Albiș) 

 
Corcodel cu gât roșu la lacul de acumulare Bolcaș (Albiș) 

 
 

 

 



 

 
Pajiște la Sălacea 

 
Șorecar mare la pajiștea de la Sălacea 

 
Lacul de acumulare de la Șimian 

 
Codobatură albă scăldându-se la canalul de evacuare de la lacul Șimian 

 

 



 

În continuare prezentăm lista speciilor de păsări observate în întreaga perioadă a studiului în 
aria de proiect, cu culoarea roșie fiind trecute speciile care au fost observate doar în cea de a 
doua perioadă, respectiv cu punct roșu acele perioade în care speciile propriu zise nu au fost 
observate în prima parte a studiului: 
 

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

 

 



 

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

 

 



 

97 Ciocănitoare de grădini Dendrocopos syriacus ●   
98 Ciocănitoare de stejar Dendrocopos medius ●   
99 Ciocârlan Galerida cristata ●   

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

 

 



 

149 Boicuş Remiz pendulinus ● ●  
150 Grangur Oriolus oriolus ●   
151 Sfrâncioc roşiatic Lanius collurio ●   
152 Sfrâncioc cu frunte neagră Lanius minor ●   
153 Sfrâncioc mare Lanius excubitor ● ●  
154 Gaiţă Garrulus glandarius ●   
155 Coţofană Pica pica ●   
156 Stăncuţă Corvus monedula ●   
157 Cioară de semănătură Corvus frugilegus ●  ● 
158 Cioară grivă Corvus cornix ●   
159 Corb Corvus corax ●   
160 Graur Sturnus vulgaris ● ●  
161 Vrabie de casă Passer domesticus ●   
162 Vrabie de câmp Passer montanus ●   
163 Cinteză Fringilla coelebs ●   
164 Cinteză de iarnă Fringilla montifringilla   ● 
165 Cănăraş Serinus serinus ●   
166 Florinte Carduelis chloris ●   
167 Sticlete Carduelis carduelis ●   
168 Cânepar Carduelis cannabina   ● 
169 Mugurar Pyrrhula pyrrhula   ● 
170 Botgros Coccothraustes coccothraustes ●   
171 Presură galbenă Emberiza citrinella ●   
172 Presură de stuf Emberiza schoeniclus ● ●  
173 Presură sură Miliaria calandra ● ●  

 
Mai jos prezentăm lista tuturor speciilor de păsări despre prezența cărora în Valea Ierului 
avem cunoștințe: 
 

Nr. Denumire populară Denumire științifică Prezență 
2012/13 

Prezență 
în trecut 

1 Lebădă de vară Cygnus olor ● ● 
2 Lebădă de iarnă Cygnus cygnus  ● 
3 Gârliţă mare Anser albifrons ● ● 
4 Gârliță mică Anser erytropus  ● 
5 Gâscă de semănătură Anser fabalis  ● 
6 Gâscă de vară Anser anser ● ● 
7 Călifar alb Tadorna tadorna ●  
8 Raţă fluierătoare Anas penelope ● ● 
9 Raţă pestriţă Anas strepera ●  

10 Raţă mică Anas crecca ● ● 
11 Raţă mare Anas platyrhynchos ● ● 
12 Raţă cârâitoare Anas querquedula ● ● 
13 Raţă lingurar Anas clypeata ● ● 
14 Rață sulițar Anas acuta ● ● 
15 Raţă cu cap castaniu Aythya ferina ● ● 
16 Raţă roşie Aythya nyroca ● ● 
17 Raţă moţată Aythya fuligula ● ● 
18 Graţă sunătoare Bucephala clangula ● ● 
19 Eider Somateria mollissima  ● 
20 Cocoş de mesteacăn Tetrao tetrix  ● 

 

 



 

21 Potârniche Perdix perdix ● ● 
22 Prepeliţă Coturnix coturnix ● ● 
23 Fazan Phasianus colchicus ● ● 
24 Cufundar polar Gavia arctica  ● 
25 Corcodel mic Tachybaptus ruficollis ● ● 
26 Corcodel mare Podiceps cristatus ● ● 
27 Corcodel cu gât roșu Podiceps grisegena ● ● 
28 Corcodel cu gât negru Podiceps nigricollis ● ● 
29 Pelican comun Pelecanus onocrotalus  ● 
30 Cormoran mare Phalacrocorax carbo ●  
31 Buhai de baltă Botaurus stellaris ● ● 
32 Stârc pitic Ixobrychus minutus ● ● 
33 Stârc de noapte Nycticorax nycticorax ● ● 
34 Egretă mică Egretta garzetta ● ● 
35 Egretă mare Ardea alba ●  
36 Stârc cenuşiu Ardea cinerea ● ● 
37 Stârc roşu Ardea purpurea ● ● 
38 Stârc galben Ardeola ralloides  ● 
39 Barză neagră Ciconia nigra ● ● 
40 Barză albă Ciconia ciconia ● ● 
41 Lopătar Platalea leucorodia ● ● 
42 Țigănuș Plegadis falcinellus  ● 
43 Flaming Phoenicopterus ruber  ● 
44 Uligan pescar Pandion haliaetus  ● 
45 Viespar Pernis apivorus ● ● 
46 Gaie roșie Milvus milvus  ● 
47 Gaie neagră Milvus migrans  ● 
48 Şerpar Circaetus gallicus ●  
49 Erete de stuf Circus aeruginosus ● ● 
50 Erete vânăt Circus cyaneus ● ● 
51 Erete sur Circus pygargus ● ● 
52 Erete alb Circus macrourus  ● 
53 Uliu porumbar Accipiter gentilis ● ● 
54 Uliu păsărar Accipiter nisus ● ● 
55 Şorecar comun Buteo buteo ● ● 
56 Şorecar încălţat Buteo lagopus ● ● 
57 Șorecar mare Buteo rufinus ● ● 
58 Codalb Haliaetus albicilla  ● 
59 Acvilă de câmp Aquila heliaca ●  
60 Vânturel roşu Falco tinnunculus ● ● 
61 Vânturel de seară Falco vespertinus ● ● 
62 Şoim de iarnă Falco columbarius ● ● 
63 Şoimul rândunelelor Falco subbuteo ● ● 
64 Şoim dunărean Falco cherrug ●  
65 Șoim călător Falco peregrinus  ● 
66 Cârstel de baltă Rallus aquaticus ● ● 
67 Cresteţ pestriţ Porzana porzana  ● 
68 Cresteţ mic Porzana parva  ● 
69 Cristel de câmp Crex crex ● ● 
70 Găinuşă de baltă Gallinula chloropus ● ● 
71 Lişiţă Fulica atra ● ● 
72 Cocor Grus grus  ● 

 

 



 

73 Dropie Otis tarda  ● 
74 Piciorong Himantopus himantopus ●  
75 Ciocîntors Recurvirostra avosetta ● ● 
76 Prundăraş gulerat mic Charadrius dubius ●  
77 Nagâţ Vanellus vanellus ● ● 
78 Ploier argintiu Pluvialis squatarola  ● 
79 Ploier auriu Pluvialis apricaria  ● 
80 Fugaci mic Calidris minuta ●  
81 Fugaci de ţărm Calidris alpina ● ● 
82 Bătăuş Philomachus pugnax ● ● 
83 Becaţină comună Gallinago gallinago ● ● 
84 Becaţină mare Gallinago media  ● 
85 Becaţină mică Lymnocryptes minimus  ● 
86 Sitar de pădure Scolopax rusticola  ● 
87 Sitar de mal Limosa limosa ● ● 
88 Culic mare Numenius arquata ● ● 
89 Culic mic Numenius phaeopus  ● 
90 Fluierar negru Tringa erythropus ● ● 
91 Fluierar cu picioare roşii Tringa totanus ● ● 
92 Fluierar cu picioare verzi Tringa nebularia ● ● 
93 Fluierar de lac Tringa stagnatilis  ● 
94 Fluierar de zăvoi Tringa ochropus ● ● 
95 Fluierar de mlaştină Tringa glareola ● ● 
96 Fluierar de munte Actitis hypoleucos ● ● 
97 Lup de mare mic Stercorarius parasiticus  ● 
98 Pescăruş negricios Larus fuscus  ● 
99 Pescăruș mic Hydrocoloeus minutus  ● 

100 Pescăruş râzător Chroicocephalus ridibundus ● ● 
101 Pescăruş sur Larus canus ●  
102 Pescăruş cu picioare galbene Larus michahellis ●  
103 Pescăruş pontic Larus cachinnans ●  
104 Pescăriţă râzătoare Gelochelidon nilotica  ● 
105 Chiră de baltă Sterna hirundo ● ● 
106 Chiră mică Sternula albifrons  ● 
107 Chirighiţă cu obraz alb Chlidonias hybridus ● ● 
108 Chirighiţă neagră Chlidonias niger ● ● 
109 Chirighiţă cu aripi albe Chlidonias leucopterus ● ● 
110 Găinuşă de stepă Syrrhaptes paradoxus  ● 
111 Porumbel de casă Columba livia f. domestica ● ● 
112 Porumbel de scorbură Columba oenas ● ● 
113 Porumbel gulerat Columba palumbus ● ● 
114 Guguştiuc Streptopelia decaocto ● ● 
115 Turturică Streptopelia turtur ● ● 
116 Cuc Cuculus canorus ● ● 
117 Strigă Tyto alba ● ● 
118 Ciuş Otus scops ● ● 
119 Cucuvea Athene noctua ● ● 
120 Huhurez mic Strix aluco ● ● 
121 Ciuf de pădure Asio otus ● ● 
122 Ciuf de câmp Asio flammeus  ● 
123 Caprimulg Caprimulgus europaeus  ● 
124 Drepnea neagră Apus apus ● ● 

 

 



 

125 Pescăraş albastru Alcedo atthis ● ● 
126 Prigorie Merops apiaster ● ● 
127 Pupăză Upupa epops ● ● 
128 Dumbrăveancă Coracias garrulus  ● 
129 Capîntortură Jynx torquilla ● ● 
130 Ghionoaie verde Picus viridis ● ● 
131 Ghionoaie sură Picus canus  ● 
132 Ciocănitoare neagră Dryocopus martius ●  
133 Ciocănitoare pestriţă mare Dendrocopos major ● ● 
134 Ciocănitoare de grădini Dendrocopos syriacus ● ● 
135 Ciocănitoare de stejar Dendrocopos medius ● ● 
136 Ciocănitoare pestriţă mică Dendrocopos minor  ● 
137 Ciocârlan Galerida cristata ● ● 
138 Ciocârlie de pădure Lullula arborea ●  
139 Ciocârlie de câmp Alauda arvensis ● ● 
140 Lăstun de mal Riparia riparia ● ● 
141 Rândunică Hirundo rustica ● ● 
142 Lăstun de casă Delichon urbicum ● ● 
143 Fâsă de câmp Anthus campestris ● ● 
144 Fâsă de pădure Anthus trivialis ● ● 
145 Fâsă de luncă Anthus pratensis ● ● 
146 Fâsă de munte Anthus spinoletta ● ● 
147 Fâsă roșiatică Anthus cervinus  ● 
148 Codobatură galbenă Motacilla flava ● ● 
149 Codobatură albă Motacilla alba ● ● 
150 Mătăsar Bombycilla garrulus  ● 
151 Ochiuboului Troglodytes troglodytes ● ● 
152 Brumăriţă de pădure Prunella modularis ●  
153 Măcăleandru Erithacus rubecula ● ● 
154 Privighetoare roşcată Luscinia megarhynchos ● ● 
155 Privighetoare de zăvoi Luscinia luscinia  ● 
156 Guşă vânătă Luscinia svecica  ● 
157 Codroş de munte Phoenicurus ochruros ● ● 
158 Codroş de pădure Phoenicurus phoenicurus  ● 
159 Mărăcinar mare Saxicola rubetra ● ● 
160 Mărăcinar negru Saxicola rubicola ● ● 
161 Pietrar sur Oenanthe oenanthe ● ● 
162 Mierlă Turdus merula ● ● 
163 Cocoşar Turdus pilaris ● ● 
164 Sturz cântător Turdus philomelos ● ● 
165 Sturz de vâsc Turdus viscivorus ● ● 
166 Sturzul viilor Turdus iliacus  ● 
167 Greluşel de zăvoi Locustella fluviatilis ●  
168 Greluşel de stuf Locustella luscinioides ● ● 
169 Privighetoare de baltă Acrocephalus melanopogon  ● 
170 Lăcar mic Acrocephalus schoenobaenus ● ● 
171 Lăcar de mlaştină Acrocephalus palustris ● ● 
172 Lăcar de stuf Acrocephalus scirpaceus ● ● 
173 Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus ● ● 
174 Lăcar de pipirig Acrocephalus paludicola  ● 
175 Frunzăriţă galbenă Hippolais icterina ●  
176 Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla ● ● 

 

 



 

177 Silvie mică Sylvia curruca ● ● 
178 Silvie de câmp Sylvia communis ● ● 
179 Silvie porumbacă Sylvia nisoria  ● 
180 Silvie de zăvoi Sylvia borin  ● 
181 Pitulice sfârâitoare Phylloscopus sibilatrix ● ● 
182 Pitulice mică Phylloscopus collybita ● ● 
183 Pitulice fluierătoare Phylloscopus trochilus ● ● 
184 Auşel cu cap galben Regulus regulus ● ● 
185 Auşel sprâncenat Regulus ignicapilla ●  
186 Muscar sur Muscicapa striata ● ● 
187 Muscar gulerat Ficedula albicollis ● ● 
188 Muscar negru Ficedula hypoleuca ●  
189 Muscar mic Ficedula parva  ● 
190 Piţigoi de stuf Panurus biarmicus ● ● 
191 Piţigoi codat Aegithalos caudatus ● ● 
192 Piţigoi sur Poecile palustris ● ● 
193 Piţigoi de brădet Periparus ater ●  
194 Piţigoi albastru Cyanistes caeruleus ● ● 
195 Piţigoi mare Parus major ● ● 
196 Ţiclean Sitta europaea ● ● 
197 Cojoaică cu degete scurte Certhia brachydactyla ●  
198 Cojoaică de pădure Certhia familiaris  ● 
199 Boicuş Remiz pendulinus ● ● 
200 Grangur Oriolus oriolus ● ● 
201 Sfrâncioc roşiatic Lanius collurio ● ● 
202 Sfrâncioc cu frunte neagră Lanius minor ● ● 
203 Sfrâncioc mare Lanius excubitor ● ● 
204 Gaiţă Garrulus glandarius ● ● 
205 Alunar Nucifraga caryocatactes  ● 
206 Coţofană Pica pica ● ● 
207 Stăncuţă Corvus monedula ● ● 
208 Cioară de semănătură Corvus frugilegus ● ● 
209 Cioară grivă Corvus cornix ● ● 
210 Corb Corvus corax ● ● 
211 Graur Sturnus vulgaris ● ● 
212 Lăcustar Sturnus roseus  ● 
213 Vrabie de casă Passer domesticus ● ● 
214 Vrabie de câmp Passer montanus ● ● 
215 Cinteză Fringilla coelebs ● ● 
216 Cinteză de iarnă Fringilla montifringilla ● ● 
217 Cănăraş Serinus serinus ●  
218 Florinte Carduelis chloris ● ● 
219 Sticlete Carduelis carduelis ● ● 
220 Cânepar Carduelis cannabina ● ● 
221 Mugurar Pyrrhula pyrrhula ● ● 
222 Inăriţă cu cioc galben Carduelis flavirostris  ● 
223 Inăriță Carduelis flammea  ● 
224 Botgros Coccothraustes coccothraustes ● ● 
225 Presură galbenă Emberiza citrinella ● ● 
226 Presură de stuf Emberiza schoeniclus ● ● 
227 Presură sură Miliaria calandra ● ● 

 

 

 



 

Analizând rezultatele de mai sus reiese faptul că, într-un an cât a durat studiul am reușit să identificăm 
în Valea Ierului 173 de specii, adică 76% din cele 227, despre care există date cum că au fost observate 
vreodată în această regiune, în prezent sau în trecut. În cadrul ieșirilor pe teren s-au identificat 23 de 
specii, care nu apar în literatura de specialitate din secolul trecut (cele marcare cu culoarea roșie în 
tabelul de mai sus).  

În continuare discutăm câteva aspecte legate de prezența sau existența anumitor specii de păsări, 
diferențele existente între avifauna din trecut și din zilele noastre. 

Gavidae 

Cufundarii sunt specii care apar la noi doar iarna, și au nevoie de lacuri cu apă adâncă. Deși nu am 
reușit să observăm vreo una dintre speciile de cufundari, este foarte posibil ca cufundarul mic sau 
cufundarul polar să apară în număr mic pe lacurile de acumulare de pe Valea Ierului. 

 
Phalacrocoracidae 

Cormoranul mare a devenit arhiprezent în Europa Centrală abia în ultimele decenii, deși ca specie 
cuibăritoare este în continuare destul de rară în această parte a țării. În Valea Ierului apare doar în 
număr mic. Cormoranul mic în ultima perioadă se află într-un proces de răspândire. Chiar și în aceste 
condiții, datorită lipsei habitatelor propice pentru această specie, nu ne așteptăm ca ea să apară în 
Valea Ierului, decât accidental. 

 
Pelecanidae 

Pelicanii au dispărut de mult ca specii cuibăritoare din Câmpia Panonică, cel mai aproape clocesc în 
Delta Dunării. În ultimii zece ani în Câmpia de Vest au fost observate abia câteva exemplare de pelicani, 
sunt șanse minime ca aceste specii să mai apară în Valea Ierului. 

 
Ardeidae 

Speciile de stârci au fost foarte comune înaintea desecării Văii Ierului, astăzi coloniile de cuibărit au 
devenit o raritate. Colonia de stârc cenușiu de la Săcuieni este poate ultima din regiune. Coloniile de 
stârc de noapte de la Albiș respectiv Piru Nou au dispărut abia în ultimii zeci de ani. Stârcul roșu și 
buhaiul de baltă cuibăresc încă în regiune, deși numărul lor a scăzut drastic. 

 
Ciconiidae 

Barza albă este poate pasărea emblemă a Văii Ierului, simbolizând conviețuirea omului și a naturii pe 
vremuri. Deși numărul perechilor cuibăritoare din sate s-a împuținat în urma desecării zonelor umede, 
în anumite localități (precum Andrid) încă se mențin populații importante. 

 
Threskiornithidae 

Lopătarul a cuibărit pe Valea Ierului chiar și în ultimul an înainte ca aceasta să fie desecată. De atunci 
specia a dispărut ca și cuibăritor din această zonă. Noi nu am reușit să-l observăm în cadrul ieșirilor de 
teren, însă a fost văzut de mai multe ori în Lunca Barcăului, deci în anumite cazuri, în afara perioadei 
de cuibărit mai pot apărea lopătari și în Valea Ierului. 

 

 

 



 

Anatidae 

Gâsca de vară nu mai cuibărește în Valea Ierului, deși în urma răspândirii sale dinspre Ungaria este 
posibil, ca în anumite stufării mari să se re-instaleze. Totuși în prezent cuibărește doar într-un singur 
loc în întreaga Câmpie de Vest, așadar reapariția gâștei de vară ca specie cuibăritoare în această 
regiune ar fi o adevărată senzație. Gârlița mare apare des în perioada de migrație, și uneori chiar în 
ordinul a sutelor de exemplare, care de obicei se hrănesc pe terenurile arabile din jurul lacurilor mai 
mari. Datorită presiunii generate de vânătoare asupra lor, în prezent nu există nici un loc prin Valea 
Ierului unde aceste păsări să se poată refugia liniștite. 

În ceea ce privește lebedele, lebăda de vară este o specie a cărei arie de răspândire se mărește în 
fiecare an. A apărut ca specie cuibăritoare în Valea Ierului la începutul anilor 2000 (Lacul Praștiei, 
Sălacea), de atunci cuibărește aproape în fiecare an pe anumite lacuri de acumulare din regiune. 

Rațele sălbatice formau adevărați nori pe vremuri, după cum descriau bogăția Valea Ierului ornitologii 
de demult. Chiar și în prezent pot forma stoluri de câteva sute sau chiar mii de exemplare, în special 
pe lacurile de acumulare mai întinse (Albiș, Șimian etc.). Rața roșie, cândva cea mai comună specie de 
rață cuibăritoare în zonele de câmpie de la noi, a devenit o raritate, cuibărind abia câteva perechi în 
anumite habitate conservate cât de cât. 

De menționat cuibăritul călifarului alb la Cheșereu. 

 
Falconiformes 

Păsările răpitoare au suferit destul de mult în ultimele secole, și asta nu a fost diferit nici în Valea 
Ierului. Datorită tăierii pădurilor bătrâne din zonă, câteva specii, precum gaia roșie și gaia neagră au 
dispărut de aici fără urme. Cuibăritul heretelui sur în vecinătatea Diosigului este de remarcat în 
condițiile, în care populația națională a acestei specii este estimată la abia 20-50 de perechi. De 
asemenea, aparența șoimului dunărean și a acvilei de câmp în Valea Ierului poate promite, că măcar 
una dintre aceste două specii foarte rare, care însă cuibăresc în număr din ce în ce mai mare în Ungaria, 
se va instala în această regiune. 

Vânturelul de seară, cândva răspândită peste tot în regiunile de câmpie de la noi, aproape că a dispărut 
de aici. O posibilă revenire a sa ar putea fi ajutată prin atragerea sa dinspre Lunca Barcăului, unde încă 
cuibăresc în jur de 20 de perechi.  

 
Gruiformes 

Rutele de migrație ale cocorului au trecut pe vremuri și prin Valea Ierului. Însă în urma intervenției 
omului aceste rute s-au reformat mai la vest, și în prezent aceste păsări trec deasupra Bihorului 
accidental, de obicei fără oprire. Reapariția sa în Valea Ierului este puțin probabilă. 

 
Charadriformes 

Speciile de limicole, atât cele cuibăritoare cât și cele care apar pe meleagurile noastre doar în perioada 
de migrație, de obicei sunt păsări oportuniste care exploatează imediat habitatele optime pentru ele. 
Din păcate acestea de obicei se află în număr foarte mic în Valea Ierului. O îmbunătățire a situației este 
posibilă doar prin implementarea unor proiecte de reconstrucție ecologică a zonelor umede. Altfel 
vom fi nevoiți să ne mulțumim cu câteva cazuri de cuibărit rare ale fluierarului cu picioare roșii, al 
prundărașului gulerat mic sau a piciorongului, așa cum a fost cazul și în 2013. 

 

 



 

 

 

Pescărușii, chirele și chirighițele apar în Valea Ierului mai mult în perioada de cuibărit, însă în ani buni, 
după primăveri cu multă precipitație, chirighița cu obraz alb poate forma colonii de cuibărit de câteva 
zeci de perechi.  

 
Strigidae 

Speciile de bufnițe de obicei stau ascunse de ochii oamenilor. Cu toate astea, de exemplu ciuful de 
pădure, această specie destul de comună chiar și în perioada de cuibărit, poate forma aglomerări 
importante în perioada de iarnă, când preferă să se adună în conifere din intravilanul localităților (de 
ex. în Otomani). Cucuveaua respectiv striga sunt de asemenea legați într-o oarecare măsură de zonele 
locuite de oameni, însă supraviețuirea lor depinde și de practicile agricole. A existat o informație legată 
de posibilul cuibărit al ciufului de câmp la ieșirea Ierului din România, însă acest lucru nu a putut fi 
confirmat de noi. 

 
Coraciidae 

Dumbrăveanca cândva a fost specie prezentă în Valea Ierului, nu și în zilele noastre. Totuși, pe baza 
rezultatelor obținute în ultimii ani în ceea ce privește conservarea acestei specii, în special prin 
montarea cuiburilor artificiale, ne dă speranța că această specie splendidă s-ar putea să reapară în 
viitorul apropiat și în Valea Ierului. 

 
Picidae 

Ciocănitoarele s-au împuținat foarte mult în Valea Ierului din cauza tăierii pădurilor. Singurele specii 
care poate au progresat în ultimele decenii, sunt ciocănitoarea de grădini, care preferă habitatele 
deschise, chiar antropice, respectiv ciocănitoarea neagră, care mai nou populează și pădurile din 
zonele de câmpie. 

 
Passeriformes 

Speciile de păsări cântătoare sunt cele mai numeroase în ceea ce privește avifauna. Unele specii, legate 
de habitate umede, precum gușa vânătă, au dispărut din Valea Ierului. Majoritatea dintre aceste specii 
însă au reușit să supraviețuiască schimbărilor majore ale habitatelor, cu toate că multe dintre ele au 
suferit reduceri drastice la nivel populațional. Câteva dintre ele, precum sfrânciocul cu fruntea neagră, 
este posibil să dispară din aceste regiuni în câteva decenii. Monitorizarea sistematică a populațiilor 
cuibăritoare de Passeriformes este foarte importantă pentru a putea identifica speciile periclitate, și în 
general servesc la evaluarea statutului de conservare a habitatelor, locuite până la urmă de întreaga 
avifaună din Valea Ierului care, chiar și după un colaps de nedescris în cazul numeroaselor specii, și în 
zilele noastre prezintă multe valori. 
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