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Abstract 
The paper presents the results of the researches effectuated by the author during 2003 – 2005 on Black 

Redstart in the conditions of Craiova town.  
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INTRODUCERE, MATERIAL �I METODE 
 

Cunoscut sub denumirile populare române�ti de codro� de munte, coad� ro�ie de munte, codro� de cas�, 
tremurici, Phoenicurus ochruros gibraltariensis GMEL este o specie de m�rimea unei vr�bii. Coloritul masculilor este 
cenu�iu închis – alb�strui sau negru – alb�strui, fruntea prezint� o pat� albicioas� care se reg�se�te �i pe tectricele alare. 
Coada �i supracodalele sunt ro�ii – ruginii.  

Femela are colora�ie cafenie – gri iar coada ro�cat�. Ciocul �i picioarele sunt negricioase.  
Mediul de via�� este variat �i vast întâlnindu-se din golul alpin �i grohoti�urile din zona montan� pân� în 

vecin�tatea a�ez�rilor umane din zona de câmpie �i chiar Delta Dun�rii. 
Din punct de vedere fenologic specia este oaspete de var� în România. 
Date privind r�spândirea speciei în Oltenia se reg�sesc în lucr�rile diferi�ilor autori (C�TUNEANU I., 1985; 

PAPADOPOL A., 1986; POPESCU M., 1972), iar singura semnalare în jude�ul Dolj dateaz� din anul 1976 – Malu Mare 
(BAZILESCU et al., 1980 ). 

Prezenta lucrare reune�te observa�iile efectuate de autor asupra speciei în perioada 2003 – 2005 în Craiova, 
într-o fabric� de confec�ii p�r�sit� din apropierea locuin�ei personale. Aceste observa�ii au fost realizate fie direct, fie cu 
ajutorul unui binoclu 8 × 21, urm�rindu-se migra�ia, cuib�ritul �i hrana.  

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
Primele observa�ii în Craiova au fost realizate în 2003 în perioada 17. IV – 03.V, identificându-se prezen�a 

unui mascul pe acoperi�ul unei fabrici p�r�site din vecin�tatea locuin�ei personale. Întrucât cuib�ritul �i alte apari�ii ale 
speciei nu au fost eviden�iate în acel an, am considerat prezen�a sa probabil accidental� în ora�. Începând cu anul 2004 
îns�, aceast� specie s-a dovedit a fi o prezen�� cert� în avifauna Craiovei. Primele exemplare (3 masculi) au ap�rut în 
perioada 03 – 05. IV în timp ce femelele au sosit pu�in mai târziu: 07 – 08. IV.  

În 2005, datorit� climatului aspru de la sfâr�itul iernii sosirea p�s�rilor a avut loc mai târziu : 15 – 20.IV.  
Plecarea p�s�rilor toamna s-a realizat astfel: 2004 (04 – 10.X), 2005 (29. IX – 07. X ). Nu s-au eviden�iat 

exemplare izolate r�mase �i în luna noiembrie.  
În ceea ce prive�te cuib�ritul am urm�rit amplasarea cuiburilor, materialul de construc�ie, dimensiunile 

cuiburilor, m�rimea pontei �i desf��urarea cuib�ritului.  
Amplasarea cuiburilor – cele 3 cuiburi identificate au fost realizate: în scobitura unui zid, într-un cuib de 

rândunic� p�r�sit �i sub stre�ini.  
Materialul de construc�ie  a fost extrem de divers: crengu�e, graminee uscate, mu�chi de p�mânt, sârme sub�iri 

(la exterior), iar c�ptu�eala este format� din fire de p�r (de câine), pene ale p�s�rilor de curte (g�in�, ra��, bibilic�), 
buc��i mici de melan�, lân� sau a��  iar pe fundul cuiburilor sau g�sit pene, graminee uscate, chiar resturi de la capsulele 
unor plante: zorele (Ipomoea purpurea LINNEAUS, 1832).  

Dimensiunile cuiburilor – diametrul exterior este variabil. Astfel, cel al cuibului p�r�sit de rândunic� este de 22 
cm., cel de sub stre�ini – 17 cm. iar cel din interiorul zidului – 9 cm. 

Diametrul interior este de 7 cm., în�l�imea exterioar� � 10 cm. 
M�rimea pontei – ponta I con�ine 4 – 5 ou� iar ponta  II : 2 – 5 ou�.  
Desf��urarea cuib�ritului – prima pont� este clocit� în intervalul : ultima decad� a lunii aprilie – începutul lunii 

mai. Astfel – 2004 : 16.IV – 30.IV ; 2005 : 01 – 13.V. 
Clocitul dureaz� 13 – 14 zile �i se realizeaz� doar de femel�. Ou�le sunt albe �i lucioase, cu unele pete gri – 

deschis albicioase, abia vizibile. La jum�tatea perioadei de clocit femela poate p�r�si pentru un timp foarte scurt cuibul 
pentru a se hr�ni dar în 2004 am observat �i un fenomen rar întâlnit, când un mascul a adus hran� femelei aflat� pe cuib.  

Dezvoltarea postembrionar� dureaz� 13 – 15 zile. Puii sunt hr�ni�i de ambii p�rin�i. În perioada 13 – 27. V. 
puii încep s� p�r�seasc� cuibul, dar 3 - 4 zile r�mân în vecin�tatea sa chiar dac� nu sunt în totalitate preg�ti�i de zbor. 
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Men�ionez c� locul cercet�rii mele era populat �i de cuiburi ale altor specii: st�ncu�a, porumbelul domestic, la 
acestea ad�ugându-se �i prezen�a unui mamifer roz�tor – �obolanul cenu�iu, toate aceste specii constituind un factor 
perturbator al cuib�ritului codro�ului de munte, mai ales la  a II – a pont�. Ponta a II – a a fost depus� la mijlocul lunii 
iunie, dar dou� dintre cuiburi au prezentat ou�le distruse fie par�ial sau total de c�tre st�ncu�� sau �obolanul cenu�iu. 
Puii pontei a II – a au fost observa�i la începutul lunii iulie. Precizez c� în cuiburile cu ou� distruse nu s-a eviden�iat 
depunerea altora ulterior.  

În ceea ce prive�te hrana adus� puilor am observat microlepidoptere nocturne, omizi, ortoptere (l�custe), 
furnici, diptere (�ân�ari).  

 
CONCLUZII 

 
În urma cercet�rilor întreprinse se poate afirma c� prezen�a speciei Phoenicurus ochruros GMEL în avifauna 

ora�ului Craiova este recent� dar totodat� cert�.  
Datorit� numeroaselor insecte d�un�toare consumate aceast� specie este folositoare omului, impunându-se 

protec�ia sa.  
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