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Rezumat. Păsările clocitoare ale Rezervaţiei Naturale Cursul Inferior al Râului Tur au 
fost evaluate între 15-16 iunie 2005 prin observări directe, nesistematice şi prin metoda 
punctelor fixe. Prin observările directe a fost notată prezenţa a 17 specii. Cu cealaltă 
metodă am observat în total 30 de specii, cea mai abundentă pasăre în raza de 100 metri 
în jurul punctului de observare fiind ciocârlia de câmp (Alauda arvensis), urmată de 
codobatura galbenă (Motacilla flava), vrabia de casă (Passer domesticus), boicuş (Remiz 
pendulinus) şi coţofana (Pica pica). Această scurtă evaluare calitativă şi cvantitativă arată a 
stare relativ bună a comunităţilor de păsări clocitoare din rezervaţie, dar cu unele semne 
îngrijitoare care pot duce la aşa-zisa homogenizare biotică. Dea acea este de recomandat 
monitorizare în continuare a păsărilor pentru a sesiza şi preveni din timp procesele 
negative. 
 
Summary. Breeding bird census in the Tur River Nature Reserve. The breeding 
bird community of the Tur River Nature Reserve was censused between 15-16 June 
2005, by casual observations and a point-count method. Casual observations resulted 
the sighting of 17 species. By the other method we recorded 30 species. The most 
abundant bird in the 100 meter radius circle around the observation point was the 
skylark (Alauda arvensis), followed by the yellow wagtail (Motacilla flava), house sparrow 
(Passer domesticus), penduline tit (Remiz pendulinus) and magpie (Pica pica). This short 
qualitative and quantitative evaluation shows a relatively good state of the breeding bird 
communities, but with some alarming signes which could easily end up in the so-called 
biotic homogenisation. For this reason we recommend a constant monitoring of the 
breeding birds in the protected area to recognize and prevent in time the negative 
processes. 
 
 

Introducere 
 
Metoda folosită de noi, recensământ de tip punct, este una dintre metodele des 

folosite în programele de monitoring din Europa şi America de Nord (Bibby et al. 
2000). Datele colectate cu această metodă pot fi folosite pentru estimarea abundenţei, 
diversităţii speciilor şi similaritatea comunităţilor. Cealaltă metodă des folosită în aceste 
scopuri (mai ales în ţările Scandinavice şi Anglia), cea a transectelor, este mai 
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favorabilă în habitate omogene şi recomandată pentru observatori cu mare experienţă 
în recensământe de păsări (Sutherland et al. 2004). 

Pe termen lung, pe aceste date se pot baza estimări de schimbări în efectivele 
populaţiilor, de monitoring, de schimbări în habitate sau efectele managament-ului. 

În această lucrare prezentăm date referitoare la compoziţia şi abundenţa unor 
grupe de păsări clocitoare din perimetrul Rezervaţiei Naturale Cursul Inferior al 
Turului.  

 
 

Material şi metodă 
 
Păsările Rezervaţiei Naturale au fost studiate prin două metode: observaţii directe 

nesistematice şi metoda punctelor fixe. 
1. Observaţii directe, nesistematice – am inclus în această categorie toate 

observaţiile care au fost notate în perioada 15-16 iunie 2005 în interiorul rezervaţiei, în 
afara celor observate prin cealaltă metodă. Aceste specii sunt cu mare probabilitate 
specii cuibăritoare în Rezervaţie sau păsări cuibăritoare din zonele apropiate care o 
folosesc ca zonă de hrănire. 

2. Metoda punctelor fixe – este o metodă cantitativă care permite estimarea 
abundenţei relative a păsărilor (Gregory et al. 2004; Gilbert et al. 1998). Punctele de 
recensământ (16) au fost selectate în mod random pe o suprafaţă de cca. 7 km2, situată 
pe malul stâng al râului Tur, în aval de podul aflat lângă localitatea Turulung (Fig. 1.). 
Terenul este caracterizat predominant de păşune, arbuşti, parcele mici de fâneţe şi de 
terenuri agricole active sau abandonate, pe locuri stuf şi papură. În procesul de 
selectare aleatorie a punctelor nu am ales punctele care erau în imediata vecinatate 
unui punct deja selectat. Punctele au fost localizate cu ajutorul unui aparat GPS 
(Garmin GPS 2+). La fiecare punct selectat am petrecut 5 minute şi am notat: ora 
exactă a începerii, intensitatea vântului, speciile de păsări observate, habitatele 
principale în raza de 100 de metri în jurul punctului. Speciile observate au fost notate 
în patru categorii: (1) indivizi observate în raza de 50 de metri; (2) indivizi observaţi în 
raza de 50-100 de metri; (3) indivizi observaţi în afara razei de 100 de metri; (4) 
indivizi în zbor. Ciocârliile de câmp cântând în zbor au fost considerate ca păsări 
locale, teritoriale şi trecute în primele trei categorii. Poziţia fiecărei individ a fost 
desenat pe formularul utilizat. Vremea era frumoasă, deci conform cerinţelor generale 
de detectabilitate a păsărilor, fără ploaie şi vânt puternic. Intensitatea vântului, notată 
la fiecare punct de observare, nu a depăşit valoarea de 1 a categoriei Beaufort. 

La estimarea abundenţei relative nu am luat în considerare diferenţele de 
detectabilitate dintre specii – adică am considerat ca fiecare specie şi individ prezent 
are aceleaşi şanse de a fi observată. Oricum, datele culese permit şi estimarea 
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abundenţei absolute, de exemplu folosind programul DISTANCE (Buckland et al. 
1993), dar din cauza numărului mic de observaţii am renunţat la această opţiune. 

 
Rezultate şi discuţii 

  
Lista cu speciile observate prin metoda directă şi nesistematică este prezentată în 

tabelul nr. 1. În această listă am inclus şi speciile nocturne observate. 
Prin metoda punctelor fixe am completat observaţii la 16 de puncte. În prima zi 

am terminat observaţiile la ora 09:05, a doua zi la 08:43. Speciile observate sunt 
prezentate în tabelul nr. 2. Cea mai abundentă specie în raza de 100 de metri a fost 
ciocărlia de câmp (Alauda arvensis) (Fig. 2.), fiind prezentă în 88% dintre punctele de 
observaţie (Fig. 3.). 

Această scurtă şi limitată evaluare a păsărilor clocitoare desigur nu ne permite să 
tragem concluzii prea sofisticate asupra calităţii componenţei comunităţilor de păsări 
din zonă. Din lipsa observaţiilor de acest gen din anii precedenţi nu există bază de 
comparaţie nici din punct de vedere cantitativ. Se pot remarca însă unele aspecte 
despre care credem că sunt generale în habitatele similare dealungul râului Tur: 
prezenţa abundentă a ciocârliei de câmp, care în ciuda faptului că se aflau deja în a 
doua perioadă de pontă, masculii cântau cu mare intensitate. După declinul masiv al 
acestei specii în ţările Europei de Vest, se pare că ţările Europei de Est vor găzdui cele 
mai mari populaţii al acestei specii, cândva abundentă în toate habitatele agronomice. 
Păsările caracteristice habitatelor agronomice au suferit recent o scădere de 57%, iar 
cele din Est o uşoară creştere de 5% (Vorisek & Gregory 2006). Acest lucru ne 
conferă o responsabilitate uriaşă în conservarea acestor habitate, de a le salva de 
procesul numit "homogenizare biotică", adică apariţia speciilor generaliste (ca de exemplu 
coţofana (Pica pica) în cazul râului Tur) în toate habitatele naturale. 

O altă specie încă prezentă în abundenţă este prepeliţa (Coturnix coturnix). În cele 
mai multe ţări europene specia arată un declin din anul 2000, după o creştere de la 
începutul anilor '90 (Vorisek 2003). 

Un efect al schimbării folosinţei de teren probabil se va simţi marcant în anii 
următori. De exemplu lipsa păşunatului însoţită de desecare prin drenajul apei duce la 
diminuarea unor specii de păsări clocitoare pe sol, ca nagâţul (Vanellus vanellus) sau 
chiar ciocârlia de câmp. 

Pe baza acestei evaluări scurte putem afirma că în general starea comunităţilor de 
păsări din zona studiată poate fi considerată bună, dar cu unele semne de degradare, 
care însă pot fi rectificate. 
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Figura 1. Harta ariei studiate prin metoda punctelor fixe. Pe hartă este reprezentată albia şi 
digul râului Tur, punctele de observaţie, limitele parcelelor agricole şi a Rezervaţiei Naturale 
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Figura 2. Abundenţa relativă a speciilor clocitoare observate prin metoda de recensământ de 
tip punct, în raza de 100 de m (n=16 puncte) 



THE FLORA AND FAUNA OF THE TUR RIVER NATURAL RESERVE 

143 

0 20 40 60 80 100

Alauda arvensis

M otacilla flava

Pica pica

Emberiza schoeniclus

Sylvia communis

Coturnix coturnix

Acrocephalus schoenobaenus

M iliaria calandra

Saxico la rubetra

Passer montanus

Acrocephalus arundinaceus

M uscicapa striata

Ixobrychus minutus

Sturnus vulgaris

Hirundo rustica

Sylvia curruca

Remiz pendulinus

Passer domesticus

% puncte prezent
 

Figura 3. Procentajul prezenţei speciilor în raza de 100 de m în jurul punctelor de observare 
(n=16 puncte) 

 
 

Tabel 1. Speciile de păsări observate prin metoda de observaţii directe, nesistematice 
 

Denumirea ştiinţifică Denumire romănească Nr ind. Observaţii 

Lanius collurio Sfrâncioc roşiatic 8 inclusiv mascul şi femelă cu hrană 
Gallinago gallinago Becaţină comună 1 mascul în cântec nupţial 
Sterna hirundo Chiră de baltă 2  
Falco tinnunculus Vânturel roşu 2 cuib cu pui 
Buteo buteo Şorecar comun 1  
Lanius minor Sfrâncioc cu frunte neagră 2 cuib găsit 2 pui şi 3 ouă în eclozare 
Upupa epops Pupăză 2  
Columba oenas Porumbel de scorbură 1  
Columba palumbus Porumbel gulerat 2  
Emberiza citrinella Presură galbenă 1 mascul cântând 
Circus aeruginosus Erete de stuf 1 femelă 
Oenanthe oenanthe Pietrar sur 4 2 perechi 
Merops apiaster Prigorie  2  
Motacilla alba Codobatură 2  
Streptopelia turtur Turturică 2  
Caprimulgus europaeus Caprimulg 1  
Otus scops Ciuş 1  
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Tabel 2. Speciile de păsări observate prin metoda de recensământ de tip punct (pentru 
explicaţiile celor patru categorii de observaţie vezi capitolul Material şi metode). 

 

Denumirea ştiinţifică Denumire romănească In raza 
de 100 m

Peste 
100 m În zbor Total 

Sturnus vulgaris Graur 2 3 5 54 
Alauda arvensis Ciocârlie de câmp 25 9 1 47 
Pica pica Coţofană 4 13 3 36 
Coturnix coturnix Prepeliţă 3 9  12 
Motacilla flava Codobatură galbenă 7 1 1 9 
Passer domesticus Vrabie de casă 6   6 
Cuculus canorus Cuc  6  6 
Remiz pendulinus Boicuş 5   5 
Anas platyrchynchos Raţă mare  1  5 
Hirundo rustica Rândunică 2 1 1 4 
Corvus frugilegus Cioară de semănătură   2 4 
Acrocephalus 
schoenobaenus Lăcar mic 3   3 
Emberiza schoeniclus Presură de stuf 2 1  3 
Miliaria calandra Presură sură 3   3 
Corvus corone cornix Cioară grivă  1 1 2 
Phasianus colchicus Fazan  2  2 
Ciconia ciconia Barză albă  2  2 
Sylvia curruca Silvie mică 2   2 
Sylvia communis Silvie de câmpie 2   2 
Saxicola rubetra Mărăcinar mare 1 1  2 
Ardea cinerea Stârc cenuşiu  2  2 
Vanellus vanellus Nagâţ   1 1 
Emberiza citrinella Pesură galbenă  1  1 
Passer montanus Vrabie de câmp 1   1 
Acrocephalus 
arundinaceus Lăcar mare 1   1 
Oriolus oriolus Grangur  1  1 
Garrulus glandarius Gaiţă   1 1 
Muscicapa striata Muscar sur 1   1 
Ixobrychus minutus Stârc pitic 1   1 
Streptopelia turtur Turturică  1  1 
 



THE FLORA AND FAUNA OF THE TUR RIVER NATURAL RESERVE 

145 

Bibliografie 
 

Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A. & Mustoe, S. (2000) Bird Census Techniques. 
Academic Press, London. 

Buckland, S. T., Anderson, D. R., Burnham, K. P. & Laake, J. L. (1993) Distance 
Sampling, Estimating Abundance of Biological Populations. Chapman and Hall, 
London. 

Gilbert, G., Gibbons, D. W. & Evans, J. (1998) Bird Monitoring Methods. The Royal 
Society for the Protection of Birds, Sandy, Bedfordshire. 

Gregory, R. D., Gibbons, D. W. & Donald, P. F. (2004) Bird census and survey 
techniques. Bird Ecology and Conservation - A Handbook of Techniques (eds W. J. 
Sutherland, I. Newton & R. E. Green), pp. 17-55. Oxford University Press, 
Oxford. 

Sutherland, W. J., Newton, I. & Green, R. E. (2004) Bird Ecology and Conservation - 
A Handbook of Techniques. Oxford University Press, Oxford. 

Vorisek, P.  Population trends of European Common Birds 2003.  1-56. 2003. Report 
Vorisek, P. & Gregory, R.  A biodiversity indicator for Europe: wild bird indicator 

update 2005.  2006.  European Bird Census Council. Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




