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Corcodel mic – Tachybaptus ruficollis
Corcodelul mic, corcodeluşul, corcodelul pitic sau -de-iarnă face parte din
acea categorie de păsări de baltă care se scufundă, înoată sub apă şi apar de
sub oglinda noianelor, te miri unde, cu gând parcă ştrengar ivit dintr-o
cimilitură cu final anevoios de prevăzut. Bănuind pericol în preajmă, îşi urcă
puii pe spinare cu care, ocrotiţi de ţiitura strânsă a aripilor, dispare în adâncuri
spre a răsări în locuri lipsite de ochiul iscoditor al ameninţării.
Pitic în rândul corcodeilor ştiuţi în ţară, are penaj cafeniu şi poate fi uşor
confundat de cei nepricepuţi cu un boboc. Coloritul diferă în funcţie de sezon,
vara are obrajii, bărbia şi partea anterioară a gâtului maronii cu o pată galbenă
ivită la colţurile gurii; iarna este brun-cenuşiu pe tot corpul, cu stropitura din
cotul gurii slab vizibilă.
Pasăre strict dependentă de apă, se hrăneşte şi se reproduce aici,
construindu-şi cuibul printre vegetaţia deasă de pe malul bălţilor, nu arareori
în colonii, ba chiar alături de alte păsări de apă. Se hrăneşte în special cu peşti
mici dar şi cu nevertebrate acvatice: scoici, melci, râme, larve de insecte.
Iarna majoritatea populaţiei migrează spre sudul Europei. Nu sunt
puţine exemplarele care zăbovesc în timpul Brumarului şi-al Babei Dochia la
noi, acolo unde nu îngheaţă apele, ocazie cu care poate fi văzut şi pe râul Bega.
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Egreta mică – Egretta garzetta
Dintre toţi stârcii de la noi, doi sunt cei care au penajul în întregime alb,
egreta mare şi egreta mică. Diferenţa dintre cele două păsări este de mărime,
trăsătură care se desprinde din chiar numele ce-l poartă. Dacă stau alături
deosebirea nu se vrea greu de desluşit dar nu şi invers. Cu toate acestea egreta
mică, cea care este mai des întâlnită, are câteva particularităţi ce o diferenţiază
de surata ei mai mare: ciocul este complet negru, pe când la egreta mare este la
bază galben sau galben în întregime. Picioarele lungi sunt şi ele negre dar cu
degetele galbene – trăsătură pe care egreta mare nu o are - caracter mai lesne
de observat când pasărea se ridică în zbor sau zboară. Numele de „egretă” i se
trage de la „egrete”, acele pene lungi, ornamentale, desprinse de pe ceafă,
prezente în perioada de reproducere dar nu şi iarna. Vocea este jalnică, dogită,
cu urme de stridenţă în momentele de avântare temătoare spre zări, speriată
de cine ştie care cauză. Cuibul şi-l construieşte în colonii adesea mixte, pe
arbori, în locuri greu accesibile pentru om.
Specie a cărei hrană obişnuită sunt peştii, trăieşte în delte, locuri
mlăştinoase, lacuri, bălţi, maluri de râuri, scenării obişnuite în care se
potriveşte şi cursul canalului Bega; un argument suficient pentru ca egreta
mică să fie uneori oaspete până şi a acestui curs de apă.
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Stârc cenuşiu – Ardea cinerea
Este cel mai răspândit stârc din Europa, prezent pe lângă râuri, lacuri
sau pescării, un adevărat „păzitor al gârlelor” cum au definit în scrierile lor
Dimitrie Cantemir, Duiliu Zamfirescu ori Mihail Sadoveanu; bâtlanul, celălalt
nume al stârcului cenuşiu, de fapt patronimul reprezentanţilor întregii
familii.
Penajul stârcului este predominant cenuşiu, cu gâtul şi pieptul
albicioase. De pe creasta capului se desprind câteva pene mai lungi,
negricioase: egretele. Gâtul lung, este purtat în timpul zborului arcuit spre
deosebire de barză care îl ţine drept. Cuibul şi-l construieşte în arbori înalţi, în
locuri inaccesibile, uneori alături de alte păsări ale bălţii: egretele mici sau
mari, stârci-de-noapte, cormorani. Se hrăneşte cu peşti, cu amfibieni pe care-i
pândeşte răbdător şi imobil. Adesea vânează şi pe câmp, ţintind după şoareci,
şopârle, şerpi, uneori chiar după pui de păsărele.
Vara poate fi observat vânând pe malul râului Bega sau pe marginea
diferitelor acumulări de ape populate cu peşte. Cum iernile vremurilor
noastre sunt mai puţin aspre, multe exemplare rămân statornice locurilor
estivale.

13

Foto: Lucian Pârvulescu

Barza albă – Ciconia ciconia
Aproape tot neamul păsăresc de la noi a fost numit felurit, după obiceiul
locului şi măsura interesului pe care l-a trezit în relaţia sa cu omul. Astfel şi
barza şi-a câştigat titluiri în chipuri diferite, aşa că simplului apelativ barză, cel
mai frecvent de altfel, i se alătură şi acelea de: cocostârc, cocobardă ba chiar de
gâscă-a-popii. Dar cine nu cunoaşte barza? Abia de mijeşte primăvara, că
primii soli se şi întorc din Valea Nilului la vechile cuiburi pentru o nouă
sporire a seminţiei. Dintâi o vedem frecventând terenurile deschise, cu
preferinţă pajiştile şi păşunile umede, mai apoi ocupată cu primenitul vetrei;
după o vreme iat-o clocind ouăle, trei, patru, cinci ori chiar şase la număr ca
într-un târziu, alături de puii de-acum zburători să caute alte orizonturi.
Pasăre mare cu penele de pe corp albe iar cele mari ale aripilor negre are
ciocul şi picioarele roşii spre deosebire de tineri la care pentru început sunt
negricioase, mai apoi nuanţate cărămiziu cu vârful brun-închis. Apropiată
omului şi aşezărilor sale îşi instalează cuibul masiv pe stâlpii electrici, hornul
caselor ori coama şurei.
În tainul berzei, ca şi la stârcul cenuşiu, se înscriu broaştele, şerpii,
şopârlele, lăcustele, gândacii uneori chiar şi şoarecii sau puii de păsărele.
Neavând glas, foloseşte drept semnal sonor clămpănitul din cioc.
În Timişoara poate fi văzută sporadic la margine de oraş.
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Lebăda-de-vară – Cygnus olor
Graţioasă, complet albă cu gâtul lung şi ciocul roşu-portocaliu cu un
cucui negru la bază, lebăda se înscrie în rândul păsărilor de talie mare din
fauna ţării. În primul an tineretul are penajul cafeniu cu aripile pestriţe şi
ciocul spălăcit. Forma ciocului i-a atras şi numele de lebădă cucuiată ori lebădă
gheboasă şi pentru că nu cântă de lebădă mută; cândva a fost dezmierdată cu
apelativul lebezioară şi din nu se ştie care motive i s-a titluit chiar numele de
cucuvă.
Toamna târziu şi iarna poate fi văzută pe lacurile neîngheţate. Uneori se
aţine - aşa cum s-a întâmplat cu ceva ani în urmă - şi pe râul Bega sau alte
suprafeţe mari de apă din preajma cetăţii. În zbor aripile produc un vâjâit
metalic care se aude de departe, o suplinire parcă a lipsei unei altfel de
glăsuiri.
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Raţa mare – Anas platyrhynchos
Pasăre sedentară, raţa sălbatică este cea mai frecventă raţă de la noi,
penajul masculului fiind diferit de cel al femelei. Corpul bărbătuşului este
cenuşiu-brun cu flancurile deschise la culoare; capul are luciri când verzi când
albastre în contrast cu pieptul castaniu-roşcat; o dungă albă ca un guler
înconjoară gâtul. Penajul femelei este modest, cafeniu-pestriţ, haină criptică
menită să o protejeze în perioada de clocit. Deopotrivă el şi ea au în aripă o aşazisă „oglindă” formată din pene albastre mărginite cu alb. Încă de timpuriu
(martie-aprilie) femela depune ouăle, cel mai adesea pe sol între ierburi, însă
mai foloseşte uneori şi scorburi sau cuiburi vechi de cioară.
Raţele îşi obţin hrana prin scufundare, submersiune împlinită doar pe
jumătate; astfel partea posterioară, târtiţă şi coadă, rămân vizibile deasupra
apei. Consumă nevertebrate acvatice pe care le filtrează din mâlul bălţilor.
Apare pe Bega, iarna în cârduri, vara discontinuu în perechi.
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Erete-de-stuf – Circus aeruginosus
Hultanul, uliul-de-stuf, gaia-de-trestie şi alte câteva asemenea nume i-au
fost date păsării, în funcţie de zona geografică a ţării; Circus aeruginosus este
larg răspândit în Europa. Trăieşte în preajma bălţilor şi a întinderilor de apă.
Silueta de zbor denotă o ţinută elegantă cu aripi lungi, coadă de asemenea
lungă şi un colorit ventral întunecat. Penajul masculului este gri-argintiu pe
aripi şi coadă, restul penelor fiind ca şi ale femelei, maronii. Capul, la ambele
sexe, este alb-gălbui. Cuibul şi-l instalează în stuf.
Hrana o constituie aproape orice animal din preajma bălţilor: broaşte,
reptile, păsări şi mamifere mici. Este şi un mare amator de ouă pe care le
înghite întregi sau le sparge cu ciocul daca sunt prea mari.
Când este activ zboară în preajma locurilor preferate de la marginea
oraşului: stufărişuri, terenuri cultivate. Când planează ţine aripile în formă de
„V” cu deschidere largă.
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Uliul păsărar – Accipiter nisus
Pasăre de pradă, mai mare decât un porumbel are în repaos ţinută
aproape verticală. Zborul său este cotit, imprevizibil. Femela are talia
considerabil mai mare decât a masculului, are spatele brun-cafeniu spre
deosebire de mascul la care este cenuşiu-închis. Pieptul deschis la culoare este
dungat transversal, striaţiune cafenie la femelă, roşcată la mascul. În zbor
silueta păsării scoate în evidenţă aripile late şi coada lungă dungată de-a
curmezişul, ambele caracteristici ale speciei. Cuibăreşte prin copacii din
mijlocul pădurilor de la şes şi până la munte. Iarna numărul uliilor păsărari
creşte întrucât populaţiei autohtone i se adaugă un număr apreciabil de
exemplare venite din nordul continentului.
Pasăre exclusiv carnivoră, arétele, ulieşul, uliacul, bodâgaşul, cobăţul sau
cobiţul (în Banat), uliul-vrăghiilor, ulişorul, purtător încă şi a unei alte duzini de
denumiri, mănâncă pradă vie, în special păsărele mici dar şi rozătoare.
Deseori se aventurează în oraş profitând de aglomeraţie pentru a
surprinde păsările neatente, ocazie cu care poate fi văzut prin parcuri în zbor
fulgerător printre ramuri joase sau în altă alternativă, planând la mare
înălţime, zbor-plutit întrerupt rar de câteva bătăi repezi din aripi.
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Şorecar comun – Buteo buteo
Este cea mai comună şi mai uşor de observat pasăre dintre toate speciile
prădătoare din Europa. Coloritul este variabil în funcţie vârstă sau regiune.
Cel mai adesea putem observa forma întunecată, deci cu penaj maroniuînchis pe spate, cu partea ventrală striată pe fond deschis. Coadă este
rotunjită, aripile late şi nu foarte lungi. Ceea ce se vede limpede când pasărea
planează sunt cele două câmpuri deschise la culoare spre extremităţile
aripilor; această particularitate o face uşor de recunoscut între răpitoare.
Pentru a-şi găsi hrană pândeşte răbdător de pe un suport (stâlp, claie de fân
ori movilă) sau planează în cercuri. Vânează cu predilecţie şoareci – de unde şi
numele pe care şi l-a câştigat - dar prinde şi păsări terestre sau pui încă
nezburători. Nu este un prădător feroce care să atace animalele de casă;
complet excepţionale sunt atacurile asupra găinilor din gospodăria
câmpeanului, de unde uneori îşi atrage ocara ţăranilor îngrijoraţi de soarta
orătăniilor din ogradă.
Putem observa şorecari în zona limitrofă a oraşului. Iarna, ca urmare a
sosirii exemplarelor nordice, populaţia de şorecari creşte semnificativ,
aproape în fiecare pâlc de copaci înalţi găsindu-şi refugiu şi odihnă câte unul.

19

Foto: Alexandru-Cornel Harju

Vânturel roşu – Falco tinnunculus
Este un şoim mic, de aproximativ 35 cm, la care masculul este cărămiziu cu
pete întunecate pe spate şi abdomenul gălbui-roşcat de asemenea maculat, mai are
o mică mustaţă neagră, o bandă neagră lângă vârful alb al cozii, negre fiind şi
vârfurile aripilor. Capul şi coada sunt cenuşii-albăstrui. Femela este complet
roşcată, pe spate cu benzi late negre care se continuă şi pe coadă. Ventral, deci
dedesubt, este colorată gălbui-roşcat, suprafaţă presărată cu pete lunguieţe; nu are
capul cenuşiu-albăstrui ca masculul dar are mustaţă, mică şi întunecată. Comun în
tot timpul anului, preferă mai recent şi oraşul ca habitat de cuibărit fixându-şi vatra
pe diversele platforme aflate la înălţime pe clădiri, turle de biserici şi şarpante. Prin
natura biologiei sale, specia este un comensal fabric sau altfel spus, nu îşi construieşte
singură un cuib ci le foloseşte pe cele părăsite ale altor păsări, de preferinţă ale
coţofenei sau ale cioarei-de-semănătură; ori de cele din urmă, oraşul nu duce lipsă.
Se hrăneşte aproape exclusiv cu şoareci de câmp pe care îi vânează într-o
manieră caracteristică speciei, zboară pe loc (adică „bate vântul”, de unde şi
numele de vânturél), deasupra zonelor în care detectează şoarecii şi la momentul
potrivit se prăvale asupra prăzii. Mai consumă cu plăcere şi insecte, reptile sau
păsări mici.
În oraş poate fi văzut tot timpul anului pe clădirile înalte, în zbor circumscris
locului de cuibărit sau staţionar pe creanga vreunui arbore mai răsărit, pe colţul
acoperişului ori vreo antenă din fier rămasă încă pe bloc. Sunetele stridente,
derulate în succesiune rapidă, inconfundabile, îl fac uşor de localizat „kii-kikiki”.
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Vânturel-de-seară – Falco vespertinus
Specie caracteristică stepelor şi terenurilor deschise, găseşte în regiunea
de Vest a României condiţii propice; în prezent numărul de perechi clocitoare
este relativ stabil. Masculul are penajul gri ca ardezia cu „pantaloni” şi
subcodale roşii-ruginii iar femela este cafenie pe piept, gri pe spate şi cu
„mustăţi” evidente. Atât masculul cât şi femela au picioarele şi ceara de la
baza ciocului colorate în roşu-portocaliu.
Ne vizitează ţara în anotimpul cald, cuibărind cel mai adesea în coloniile
de ciori-de-semănătură, dar şi izolat în cuiburi părăsite. Foloseşte cu succes
cuiburile artificiale special proiectate pentru această specie.
Fiind activ până târziu în amurg, vânturelul şi-a câştigat şi numele de
şoimuleţ-de-seară. Hrana sa este formată aproape în totalitate din insecte pe
care le prinde pândind de pe diverşi suporţi, consumă cu plăcere şi şoareci sau
păsărele, mai ales în perioada de creştere a puilor.
Poate fi văzut în oraş în timpul migraţiei, mai rar în timpul cuibăritului.
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Fazan – Phasianus colchicus
Pasăre sedentară, fazanul a fost colonizat din Asia la începutul secolului
al XVII-lea pentru vânătoare. Este o pasăre mare care zboară rar iar atunci
când se avântă, o face zgomotos şi pe distanţe scurte. Coloritul penajului
variază foarte mult la cele două sexe dar şi între vârste cum şi între tenebros,
formosan şi mongolic, trei rase întâlnite şi ele pe fondurile noastre de vânătoare.
La forma nominată, masculul este viu colorat: capul ca şi gâtul sunt întunecat
lucioase cu sclipiri metalice în puternic contrast cu gulerul alb; pieptul bronzroşcat se îmbină armonios cu auriul-brun al aripilor. Două excrescenţe
tegumentare de culoare roşie înconjoară ochii, formaţiuni care se măresc în
perioada de reproducere şi câştigă totodată în strălucire. Penajul femelei este
modest, şters, nuanţat castaniu, cu pete mai închise. Ambele sexe au coada
foarte lungă. Cuibăreşte direct pe pământ. Poligam, masculul se
împerechează cu mai multe femele fără a participa la îngrijirea puilor.
Se hrăneşte cu grăunţe din vegetaţia ierboasă, râme, larve sau insecte
uneori chiar şoareci, reptile sau amfibieni.
În Timişoara poate fi văzut pe unele terenuri intravilane mari cu
vegetaţie ierboasă înaltă sau pe străzile şi grădinile noilor cartiere de la
marginea oraşului.
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Găinuşa-de-baltă – Gallinula chloropus
Este o pasăre comună zonelor umede cu vegetaţie bogată. Rămâne în
ţară atunci când iernile sunt blânde. Ambele sexe au un colorit dominant
negru-cenuşiu cu aripi brune şi o dungă albă de-a lungul laturilor corpului.
Coada neagră, scurtă, ţinută vertical, contrastează puternic cu penele
subcodale albe. Picioarele, ca şi vârful ciocului, sunt verzi-gălbui iar restul
ciocului şi o mică prelungire a acestuia pe frunte, roşii. Cuibăreşte în vegetaţia
de la marginea bălţilor şi tot aici, uneori, în arbori. Foloseşte pentru depunerea
ouălor chiar şi cuiburi vechi de mierle ori gaiţe. De înotat, înoată cu mişcări
ritmice ale capului şi cozii căutând hrana formată din diverse grăunţe sau
plante acvatice dar se şi scufundă după larve de insecte, râme sau moluşte
mici.
Poate fi văzută dar mai des auzită prin glasul ei puternic: „corrr” (de
unde şi numele de córlă) venit din stufărişul râului Bega, alteori din vegetaţia
palustră, deasă. Este o pasăre sperioasă.
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Lişiţa – Fulica atra
Prezentă aproape în toate tipurile de ape cu stuf şi papură, este cea mai
comună pasăre în cuprinsul habitatelor acvatice. Coloritul ambelor sexe este
cenuşiu închis, aproape negru cu ciocul şi un mic scut frontal albe. Cuibăreşte
în mijlocul vegetaţiei înalte de pe mal, construindu-şi cuibul la o oarecare
înălţime deasupra apei.
Înoată foarte bine şi se scufundă după hrana formată din vegetale şi mici
nevertebrate acvatice.
Lişiţa, lisarca sau hóda poate fi văzută vara în perechi sau familii cu pui;
iarna devine gregară formând grupuri mari pe râul Bega sau pe diversele
bazine acvatice din apropierea oraşului.
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Pescăruş râzător – Larus ridibundus
Denumirea neaoşă a păsării este cea de carabás, mai târziu transformată
în carabas-râzător sau cum o întâlnim la mijloc de secol trecut în cărţile
ornitologului timişorean Dionisie Linţia, martin-râzător. Într-adevăr, sunetul
pe care îl emite această specie de pescăruş aminteşte de râsetul oarecărei
himere, altminteri cârâie strident şi repetat mai cu seamă atunci când
bănuieşte vreun pericol. Este cea mai răspândită giuşcă din ţara noastră,
prezentă atât vara cât şi iarna. Haina păsării variază în funcţie de sezon şi
vârstă. Vara, adulţii au penajul spatelui argintiu cu capul cafeniu-închis şi
vârful aripilor negre, restul corpului fiind alb. Iarna capul devine alb păstrând
doar o mică pată de culoare închisă în regiunea urechii. Picioarele şi ciocul
sunt brune vara; iarna devin roşii. Tinerii au penele de pe spate şi creştet
ruginii, picioare şi ciocul maro-gălbui. Cuibăreşte în colonii, uneori foarte
mari, pe lacuri şi mlaştini cu stufăriş, deseori în amestec cu alte specii.
Consumă aproape orice tip de hrană animală de la peşti, şoareci,
păsărele bolnave până la nevertebrate sau chiar alimente abandonate. Specie
cu tendinţe de antropizare, însoţeşte primăvara stolurile de ciori pe ogoare, în
urma tractoarelor, spre a se hrăni ca şi acestea cu larve de insecte, mai cu
seamă cu cele de cărăbuş.
Vizitează oraşul iarna în căutare de hrană, urmând firul Begăi.
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Chirighiţă-cu-obraz-alb – Chlidonias hybridus
Este o foarte bună zburătore, fapt trădat de construcţia aerodinamică a
corpului şi de aripile lungi şi înguste. Zborul este alert, acrobatic, survolând
adesea suprafeţele de apă sau smârcurile învecinate în căutarea hranei.
Penajul este variabil în funcţie de sezon. Vara pare albicios asemeni unui
pescăruş însă privit mai atent permite observarea pe partea ventrală a
corpului de nuanţe cenuşii. Calota capului păsării este neagră contrastând
puternic cu obrajii alb curat. Haina de iarnă este aproape albă, din calota
neagră de pe cap rămânând doar câteva pete închise, mai cu seamă pe ceafă.
Cuibăreşte de regulă în colonii prin vegetaţia bălţilor. Ne vizitează ţara numai
în sezonul cald când găseşte hrană din abundenţă: insecte sau peşti mici.
Timişorenii pot vedea această pasăre în preajma oricărui luciu de apă
care îi poate oferi hrană, formează cârduri gălăgioase, parcă grăbite, văzute în
treceri repetate, căutând hrană şi locuri de staţionare potrivite.
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Guguştiuc – Streptopelia decaocto
Este pasărea care acum 6 decenii a sugrumat într-un fel frecvenţa
turturicii (Streptopelia turtur) la noi în ţară printr-un proces natural şi rapid de
extindere a arealului dinspre sud-estul continentului (Turcia) spre nordnord-vest şi vestul acestuia. Penajul este cafeniu-cenuşiu cu penele aripilor
cenuşiu-închis. Pe partea din spate a gâtului are un guleraş negru. Se
deosebeşte de turturică prin coloritul mai puţin roşcat, coada de culoare
deschisă şi guleraşul negru care la turturică este format din trei benzi.
Cuibăreşte adesea în localităţi în cuiburi simple construite din crenguţe sau
sârme plasate în copaci sau pe diverse platforme.
Consumă diverse grăunţe sau chiar pâine.
Porumbelul turcesc, cum i se mai spune, este una din cele mai comune şi
numeroase păsări din oraş, întâlnită tot timpul anului în parcuri, cimitire,
grădini, pe margine de drum, staţionând pe stâlpi, balcoane şi nu arareori pe
praguri de ferestre dacă hrana pusă acolo de către vreun iubitor de păsărele
devine motivaţie stringentă.
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Cuc – Cuculus canorus
„Cucul se strigă singur pe nume” este pasărea cu una din puţinele
denominaţii unice din ţară şi nu numai. În universul culturii populare se bucură pe
deoparte de un renume deosebit ca pasăre plăcută Demiurgului, pe de alta cu faimă
ticăloasă căci „intră-n pădure cuc şi iese din ea uliu”. Această din urmă judecată se
trage din neştiinţa coexistenţei a două linii cromatice: una cenuşie, alta roşcată, de
unde văzând-o pe prima intrată în codru, pe-a doua ieşită din el, nepriceputul a
fabricat legenda. Apoi cucul, pasăre parazită, îşi depune ouăle, câte unul în alt şi
iarăşi alt cuib străin; puiul ieşit din găoace înaintea fraţilor săi vitregi, îi nimiceşte
aruncându-i din propria casă – motiv neîndoios de osândire. Când îi cântă omului
din faţă este a bine, viaţa-i va fi lungă; când glăsuieşte din spate, mai bine l-ar înghiţi
focul gheenei. Cu toate aceste nevrednicii din mintea insului cu duhul strâmt,
cântecul de început al cucului îl bucură pe om. Este vestea intrării în drepturi a unei
noi renaşteri în care speranţa de bine încolţeşte pretutindeni în straiul ei vernal.
Coloritul obişnuit al cucului este cel cenuşiu; pieptul şi abdomenul sunt
alburii cu bare orizontale întunecate, asemeni uliului. Aripile sunt la capăt ascuţite,
coada foarte lungă cu puncte albe şi rotunjită la vârf. Zboară drept cu bătăi repezi
din aripi. Înainte de a se aşeza, planează. Cântecul este cel ştiut însoţit uneori de un
final gutural asonic ieşit parcă din scrâşnetul a două pietre frecate între ele: se vrea
ocara masculului adresată altui mascul rătăcit cu sau fără voie în ogradă străină.
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Striga – Tyto alba
Striga este cuvântul latinesc pentru „vrăjitoare” aşa cum acelaşi a dat,
după Mircea Eliade, zicerea, în româneşte, de strigoi. De altfel, toate bufniţele
sunt farmazoance dacă este să le definim după termenul generic latin. Dintre
toate însă ciurezul-de-casă, deci tot striga, aduce cel mai mult la înfăţişare cu
năluca lumilor de dincolo, magice.
Statornică locului, specia este prezentă distinct în regiunile de şes cu
păduri luminoase dar mai cu seamă în preajma aşezărilor omeneşti, când se
aţine pe lângă hambare ori silozuri cu scopul prinderii de şoareci; cuibăreşte cu
precumpănire în turnurile de biserici, podurile clădirilor vechi sau şarpantele
acestora. Penajul este ocru-gălbui şi punctat pe partea superioară, coloritul
ventral variind între ocru şi alb. Forma de inimă şi coloritul deschis al penelor
feţei o fac uşor de recunoscut. Ochii sunt negri. Când stă drept, picioarele înalte
ieşind şi mai mult în evidenţă ca dimensiune, îşi pendulează capul aplecat întrun mod caracteristic, antrenându-l spre înainte şi înapoi.
Se hrăneşte aproape exclusiv cu rozătoare dar mai prinde şi insecte mari.
Zboară numai noaptea fiind greu de observat însă uşor de auzit: strigătul
este ascuţit, ascendent şi tremurat ori în altă ipostază, la cuib, aduce a sforăit.
O găsim în Timişoara prin cartierele mărginaşe, frecvent în podurile
neumblate.
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Cucuvea – Athene noctua
Cucuvaia, umbra-nopţii, cioanca, cobea, spaima babelor şi a celor mai tineri
cu eres băbăresc, a fost, dimpotrivă, în cultura greacă asemuită zeiţei
înţelepciunii, Athena. Care răsuciri medievale rămase şi până astăzi penibil
înrădăcinate în mintea necultivatului au înscris-o pe lista aducătoarelor de
moarte, rămân de neexplicat. Ca toate bufniţele este o pasăre de pradă activă
noaptea dar şi ziua. Are corpul îndesat cu capul mare şi creştetul lat, penajul
maroniu pătat pe aripi, pe cap, pe spate şi coadă, pieptul şi pântecele în
schimb sunt cafenii cu dungi longitudinale. Ochii îi are galbeni iar picioarele
lungi şi acoperite cu puf de culoarea abdomenului. Cuibăreşte în scorburi de
copaci, găurile din râpe şi ziduri, poduri, de regulă în apropierea locuinţelor.
Consumă rozătoare mici, păsărele, insecte sau râme.
Poate fi văzută în locurile mai retrase ale cetăţii, pe coşuri, bârne, stâlpi
de telegraf, pe creasta acoperişurilor.
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Huhurez mic – Strix aluco
Printre bufniţe, se poate spune, că este specia cea mai bine reprezentată
şi larg răspândită din ţara noastră. Ciuhurezul, ciurlicul, ţuvicul, buha-mică are o
variantă largă de nume în funcţie de interpretarea dată glasului său „hu-hu”
de către om. Deoarece îi lipsesc „corniţele”, după alţii „urechile”, se spune pe
alocuri că ar avea capul „cât al mielului” ori altfel „cap de mâţă”, că dacă
„fluieră” la margine de pădure se strică vremea şi iarăşi „de cântă în văi
aruncă vreme rea, când cântă la vârf i-a vreme bună”.
Huhurezul are într-adevăr capul rotund, ochii mari şi negri, tot corpul
fiindu-i învelit într-o haină de pene brun-roşcate sau cenuşii în funcţie de
apartenenţa individului la una din cele două varietăţi cromatice. Pe spinare
este stropit cu pete mai deschise la culoare, pe piept şi burtă marcat de dungi
mai întunecate; aripile şi coada sunt brăzdate de striuri întunecate.
Pasăre sedentară, cuibăreşte la noi în cuiburile vechi de cioară grivă sau
coţofană dar mai cu seamă în scorburile copacilor potrivite taliei sale. Se
hrăneşte cu şoareci. Locul vieţuirii sale sunt pădurile dar nu arareori îl găsim
prezent şi în parcuri ori poduri de case vechi.
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Ciuf-de-pădure – Asio otus
Pasăre nocturnă cioful, ciuhuretele sau ciufurezul trăieşte în zona de
câmpie şi deal unde-şi găseşte ascunziş şi hrană suficientă în pădure.
Culoarea de fond a penelor este crem-ruginie cu striaţii longitudinale
întunecate. Deasupra ochilor există două grupe de pene care formează aşanumitele „urechi” vizibile de la distanţă. Are ochii mari roşii-gălbui.
Picioarele sunt îmbrăcate în pene. Pierzându-şi complet obiceiul construirii
cuibului, foloseşte pentru depunerea ouălor şi clocit cuiburile vechi de cioară
sau de coţofană.
Se hrăneşte exclusiv cu rozătoare mici, motiv pentru care pasărea se
aţine în apropierea culturilor agricole. Cum Timişoara este o adevărată
enclavă într-un cuprins agrar, ciufii au ales ca loc de staţionare şi protecţie pe
timp de iarnă şi nu numai, inima oraşului. Grupuri de sute de exemplare, pot
fi observate atunci în copacii înalţi din incinta curţii Muzeului Banatului dar şi
în arborii care marchează exteriorul acestei instituţii de cultură. În serile de
iarnă, curiosul privitor al cerului oprit bunăoară pe scările Teatrului Naţional,
poate observa imaginea fantomatic luminată a siluetelor lor de zbor care
pentru câteva clipe alunecă peste bolta cu sau fără stele a lumii, spre margini
de urbe, către locuri promiţătoare în pradă şi vânăţie.
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Drepnea neagră – Apus apus
Drepneaua nu este neam cu rândunica chiar dacă reţinem din zborul
fugar al celor două păsări o oarecare asemănare a siluetelor lor. Lăstunul mare,
-negru, drăpneaua, lăstunul-de-biserică face parte din neamul lăstunilor
adevăraţi care în vremuri de mult trecute au fost tâlcuiţi drept veşnic
zburători, fără odihnă; înzestraţi cu asemenea deprindere, s-a conchis că
dorm zburând şi dacă o fac astfel, fără a zăbovi pe vreo creangă, obligat nu au
folosinţă de picioare pe care de altfel, în crezul observatorilor de atunci, chiar
nu le aveau. Finalul poveştii a fost acela, că toţi lăstunii au fost grupaţi în
gloata păsărilor fără picioare, desigur o aberaţie flagrantă, nume care s-a
păstrat însă în ştiinţa despre păsări - ornitologia, până astăzi.
Pasărea are coada scurtă, crestată, aripile lungi în formă de seceră –
profil care trădează însuşirea de excelent zburător. Bătăile din aripi sunt
scurte şi rapide generând o viteză de deplasare foarte mare. Penajul este în
întregime brun-negricios, ceva mai palid pe bărbie. În cursele lor grăbite,
stolurile emit sunete stridente care se aud mai cu seamă în perioada de
reproducere. Atunci când cuibăreşte în maluri sau stâncării, formează mici
colonii; îşi aşează însă cuibul şi sub streaşina caselor, în turnurile de biserici în
jurul cărora, realizează zboruri necontenite; Biserica Mitropolitană din
Timişoara, Domul din Piaţa Unirii, sunt o bună ilustrare în context.
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Pescăraş albastru – Alcedo atthis
Prezent tot timpul anului în apropierea apelor pescărelul albastru sau
vânăt, verde (la Rudărie), verzuliu (la Bozovici), pescuţ (la Dumbrăviţa) sau
pescari verde (nume oarecum comun în Banat), Ivan-pescarul (în Deltă) îşi
capturează peştişorii şi insectele acvatice slobozindu-se asupra lor din locul
de pândă sau din zbor.
Este una dintre cele mai frumos colorate păsări din ţara noastră.
Albastru-verzui pe spinare, cărămiziu-roşcat dedesubt, pe abdomen şi în
dreptul ochilor, alb pe guşă şi pe laturile cefei, are picioarele şi coada scurte,
ciocul mare şi puternic. Cuibăreşte în galerii săpate în maluri abrupte, lungi
chiar şi de doi metri, la capătul cărora se află vatra în care vor creşte puii, o
excavaţie mai largă şi încăpătoare.
Poate fi văzut de-a lungul râului Bega, râul Behela care străbate Pădurea
Verde sau pe la margine de heleştee. Este uşor de reperat după sunetele
stridente, scurte şi ascuţite pe care le produce în timpul zborului peste luciul
apei.
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Pupăza – Upupa epops
Uneori dezmierdată ca pupiţ, pupeză, pupezoi alteori, persiflată drept cucţigănesc, pupăza este de fapt o pasăre cu nume onomatopeic, pretutindeni
acelaşi în oricare parte din ţară. Intrat în literatură noastră ca ceas al Nicăi a
Petrei din ”Amintirile” lui Creangă, pupezoiul este privit nu tocmai cu ochi
buni că zice-se şi-ar face „cuibul din propriile necurăţenii”; desigur o judecată
fără cumpătare. Din toată ponegreala se desprinde totuşi o umbră de adevăr:
simţindu-se agresaţi, puii împroşcă cu propriile lăsături ochiul curiosului
aflat la hotar de scorbură, reacţie de apărare nu arareori întâlnită în lumea
reptilelor şi păsărilor. Pupăza este stăpâna luncilor, cu sălcii scorburoase în
care îşi poate găsi oricând loc de cuibărit, pasărea luminişurilor liniştite şi
nealterate de om. Desfăşurarea moţului în evantai trădează în funcţie de
amploarea răsfirării sale, gradul stării de conflict în care se află, indiferent că
manifestarea este rezultatul unei confruntări între congeneri sau
recunoaşterea unei componente străine în configuraţia locului, posibil pericol
ivit în preajmă.
Viu colorată în brun-deschis roşcat pe cap, piept şi partea anterioară a
spinării, în alb cu negru pe aripi şi coadă, cu moţul de pene portocaliu, pupăza
are zborul lent şi neregulat. Glasul este cel cunoscut: „uu-puuu-puup” ori
„puu-puu-puu”.
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Ghionoaie verde – Picus viridis
Ghionoaiele verzi, verdaicele şi vârdăriţele sunt ciocănitorile statornice
locurilor noastre, care, după cum o şi spune numele, poartă haină verde,
verde-gălbuie. Ghionoaia verde este roşie pe creştet şi ceafă, are negru în jurul
ochiului şi pe obraz masculul având, spre deosebire de femelă, pene roşii în
banda neagră de pe obraz. Pieptul şi burta sunt alburii. Talia aproximativă
este aceea a unei stăncuţe.
Spre deosebire de ghionoaia verde, cea sură (Picus canus) are penele din
mustaţă negre. Roşul de pe cap aparţine numai masculului, nu şi femelei; ca
statură este mai mică decât ruda ei. Amândouă speciile cuibăresc în scorburi,
sunt caracteristice pădurilor dar apar uneori şi în zonele verzi ale oraşului în
neobosita lor alergătură după hrană.
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Ciocănitoare neagră – Dryocopus martius
Specie cu areal discontinuu în pădurile bătrâne cu frunze căzătoare şi de
conifere, este cea mai mare dintre ciocănitorile de la noi, având talia unei ciori.
Coloritul complet negru contrastează puternic cu pata roşie de pe creştet. De
la această înfăţişare i se mai trage şi numele de negraică (Sviniţa). Masculul are
creştet complet roşu, femela doar partea din spate. Ciocul este deschis la
culoare, vârful cozii ascuţit şi „în furculiţă”. Zborul apare aproape drept, mai
puţin săltat ca la suratele sale. Cuibul cu intrare ovală şi-l sapă în trunchiuri, la
mare înălţime de sol. Se hrăneşte cu larve şi insecte pe care le scoate din
trunchiul copacilor lăsând în urmă găuri mari. Dintre ciocănitori este pasărea
cu cele mai multe şi variate nume date de popor: ciocănitoare-de-munte
deoarece cu un veac în urmă era întâlnită mai cu seamă în zonele muntoase cu
conifere, (horoi-de-brad, un alt apelativ) – în ultima vreme se observă tot mai
des apariţia ei în habitate atipice recunoaşterii iniţiale; chirioară, pe seama
sunetului de-a dreptul straniu pe care îl produce, ţipătoare, împăratul-pădurilor,
vârdare-neagră, ş.a.m.d.
Poate fi observată mar rar în parcuri, dar este nelipsită în Pădurea
Verde, apare uneori în cartierele mărginaşe în arbori înalţi şi bătrâni. Ca şi
celelalte ciocănitori, bate darabana foarte puternic.

37

Foto: Cosmin-Ovidiu Manci

Ciocănitoare-pestriţă-mare – Dendrocopos major
Ţâcâitoarea sau fără alte atribute: ciocănitoarea, este pasăre comună
pădurilor cu frunze căzătoare, celor de conifere, parcurilor de pretutindeni,
cimitirelor, livezilor ori grădinilor cu arbori, zăvoaielor, luncilor, pretutindeni
aşadar unde dăinuie arbori sănătoşi sau găunoşi de pe şi de sub scoarţa cărora
îşi dibuieşte hrana.
Penajul zburătoarei este tărcat, alb cu negru, cu roşu pe ceafă şi regiunea
subcodală. Seamănă foarte bine cu ciocănitoarea-de-grădini de care se deosebeşte
prin absenţa dungii negre de pe laturile gâtului până la ceafă. Cuibul şi-l
dăltuieşte în trunchiul copacilor lărgind scorburi deja existente ori şi-l ciopleşte
pur şi simplu, de-a dreptul.
Hrana este formată din diverse fructe ori larve de insecte xilofage, adică
mâncătoare de lemn, pe care le scoate de sub scoarţa pomilor. Iarna se hrăneşte
şi cu sâmburi, alune şi nuci pe care le sparge cu ciocul după ce le-a fixat printre
crăcane ori diferite crăpături ale lemnului.
Poate fi văzută în orice anotimp în parcurile noastre. Obişnuieşte să bată
darabana, ceea ce o face uşor de reperat, un mod specific de comunicare între
indivizi mai cu seamă în perioada de reproducere. Ritmul toboşarului este
specific şi practicat nu de pe orice fel de arbore ci doar de pe acel al cărui trunchi
are rezonanţa trebuincioasă. Ciocănitorile unei păduri cunosc aceşti copaci
executându-şi cadenţele doar de pe ei.
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Ciocănitoare-de-grădini – Dendrocopos syriacus
Este o specie al cărei areal s-a extins dinspre sud, statornicindu-se la noi
tot anul. Penajul este foarte asemănător cu cel al ciocănitoarei-pestriţe-mari,
deosebindu-se de al acesteia prin faptul că are obrazul şi gâtul albe, fără
dungă neagră între ele. Cuibăreşte în scorburi cu intrarea rotundă.
Adâncitura şi-o sapă singură, de obicei în trunchiul copacilor din parcuri
unde este o apariţie obişnuită dar nu atât de curentă ca a speciei precedente.
Hrana constă din diferite larve şi ouă de insecte dar şi din sâmburi.
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Ciocănitoare-de-stejar – Dendrocopos medius
Dintre ciocănitori este pasărea cu talia ceva mai mică. Alternanţa de alb
şi negru în penaj este asemănătoare cu cea a speciilor înrudite; diferenţa o
asigură pe de o parte pata roşie de pe frunte nemărginită cu negru, pe de alta
striaţiunile evidente de pe laturile corpului. Poate fi încurcată uşor cu juvenilii
celor două specii de mai sus. Cuibăreşte, ca şi celelalte ciocănitori, în
scorburile arborilor. Şi hrana este aceeaşi cu cea a suratelor sale.
Pasăre sedentară, poate fi văzută în aceleaşi locuri cu ciocănitoareapestriţă-mare sau ciocănitoarea-de-grădini. Bate darabana însă mult mai rar
şi mai slab.
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Ciocârlan – Galerida cristata
Specie particulară culturilor agricole, pajiştilor, ciobănaşul, ţârloiul sau
pasărea câmpului aleargă de-a lungul drumurilor de ţară, pe uliţele largi ale
satului de deal şi de câmpie, chiar la margine de oraş unde forfota este
domolită. Are penajul cafeniu cu pete mai întunecate, deosebindu-se de
ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis) prin moţul de pe creştet. Cuibăreşte pe sol
în locuri cu vegetaţie sărăcăcioasă.
Se hrăneşte cu grăunţe sau insecte pe care le ridică şi vânează la sol.
Adesea poate fi văzut alergând pe marginea de drum a cartierelor mărginaşe
învecinate cu locuri deschise, chiar şi prin grădini.
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Rândunica – Hirundo rustica
Pasăre de vară, soseşte la noi primăvara şi pleacă toamna. Corpul este
negru cu reflexii metalice, bărbia ruginie iar partea ventrală albă. Se aseamănă
oarecum cu lăstunul-de-casă, însă în zbor se evidenţiază coada mult bifurcată
şi lipsa albului de pe târtiţă. Cuibăreşte aproape exclusiv în localităţi, în
cuiburi pe care şi le durează din pământ, paie şi salivă, la încheietura peretelui
cu tavanul clădirilor. Cuibul de rândunică este complet deschis în partea
superioară.
Pasăre exclusiv insectivoră prinde insecte mici pe care le vânează din
zbor. Obiceiul de a evolua razant cu pământul înainte de ploaie se datorează
scăderii presiunii atmosferice, cauză care obligă în primul rând insectele să
zboare la altitudine mai mică. Bea apă în planare razantă cu suprafaţa lacului
şi are obiceiul de a se îmbăia.
În Timişoara este mai rară de cât lăstunul-de-casă, preferând satele.
Toamna formează stoluri mari în vederea migraţiei.
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Lăstun-de-casă – Delichon urbicum
Este oaspete de vară sosind primăvara şi plecând toamna. Corpul său
este puţin mai mic decât al rândunicii şi are penajul negru lucios cu târtiţa şi
partea ventrală albe. Coada apare mai puţin bifurcată. Zborul unui grup de
lăstuni, sau rândunele-de-casă, este însoţit de ciripituri caracteristice ce dau
„cetei” o notă de agitaţie veselă. Cuibul se deosebeşte de cel al rândunicii prin
faptul că este construit exclusiv din lut şi salivă şi este închis deasupra,
pasărea intrând în vatră printr-un orificiu oval. Adesea cuibăreşte în colonii,
la etajele superioare ale clădirilor. Consumă exclusiv insecte.
Lăstunul poate fi văzut în oraş în grupuri mai mult sau mai puţin răzleţe
care zboară în căutarea insectelor.
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Codobatura galbenă – Motacilla flava
Pasăre comună ţinuturilor joase: pajişti înierbate, terenuri agricole sau
mlaştini. Există o mare varietate de subspecii însă toate au partea ventrală
colorată galben intens, coada lungă, spatele verzui şi aripile cafenii.
Subspeciile codobaturii galbene sunt încă subiect de dispută între specialişti.
Cuibul este plasat pe sol într-o adâncitură mică, bine ascuns între
ierburi.
Consumă insecte şi larve pe care le prinde din zbor sau de pe sol.
Pasărea poate fi observată mai ales la marginea oraşului, în apropierea
terenurilor deschise cu vegetaţie ierboasă; toamna ne părăseşte pentru a ierna
mai la sud, chiar pe continentul african.
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Codobatura albă – Motacilla alba
Este o pasăre răspândită în toată ţara în apropierea apelor, mai cu seamă
în regiunile joase, dar urcă şi la munte. Coloritul este cenuşiu pe spate, negru
pe cap, piept şi coadă iar fruntea, obrajii şi partea inferioară a corpului sunt
albe. Coada lungă este mişcată („bătută” – de aici i se trage şi numele de
bâţâietoare) în permanenţă de jos în sus, ceea ce o face imposibil de confundat
cu alte păsări. Cuibul şi-l construieşte pe sol, printre ierburi, între pietre sau
cavităţi în ziduri.
Se hrăneşte cu insecte pe care le prinde alergând pe sol sau din zbor, prin
salturi scurte.
Toamna târziu migrează în nordul Africii însă vara poate fi văzută în
special de-a lungul râului Bega sau diferitelor acumulări de apă din oraş. În
iernile blânde poate rămâne în ţară.
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Pănţăruş (sau Ochiu-boului) – Troglodytes troglodytes
Este una dintre cele mai mici păsări din ţara noastră („nic, di n-ai ci vidé”
după o vorbă moldovenească aflată de M. Băcescu); cântăreşte 8-9 grame şi
preferă în general regiunile muntoase. Penajul este cafeniu-roşcat cu striuri
întunecate, fiindu-i caracteristică coada scurtă şi mereu ridicată. În anotimpul
rece coboară în zona de deal şi câmpie aţinându-se în apropierea localităţilor,
dar cuibăreşte mai cu seamă în regiunea montană. Cuibul este sferic cu intrare
rotundă, delicat şi bine ascuns, construit din muşchi şi licheni cu un pat de fire
din păr şi pene. Îşi desfăşoară traiul printre răgălii şi tufele cele mai încâlcite
ale pădurii cântându-şi melodiile sonore de dragoste, dar şi de prevenire ale
altor masculi asupra prezenţei sale ca stăpân al teritoriului, de pe înălţimea
vreunui ciot uscat.
Se hrăneşte cu insecte, larve sau cu ouăle acestora.
În anotimpul rece poate fi văzut frecvent în Timişoara, în şi printre
tufişurile dese din parcuri; pasăre extrem de precaută şi agitată, se trădează
prin sunetele de alarmă pe care le emite când este speriat, un ciripit liniar,
strident şi repetat.
Are peste optzeci de denumiri populare, felurite în funcţie de zona
geografică a ţării. Din Banat sunt cunoscute atributele de părăntúş, panciarúş,
spănţăruş, pănţăruş, curtubeş, craiul-păsărilor şi crăişor.

46

Foto: Lucian Pârvulescu

Măcăleandru – Erithacus rubecula
Măcăleandrul este o pasăre foarte comună pădurilor şi parcurilor noastre,
întâlnită de fapt pretutindeni şi întreg anul la noi. Penajul ambelor sexe este
cafeniu cu portocaliu-ruginiu pe piept, laturile gâtului, obraji şi frunte, maculă
mărginită de regulă lateral ori circumscrisă în perioada de reproducere de o
coastă de pene cenuşii; alb rămâne să fie doar abdomenul. Această pată
portocaliu-roşcată a generat în popor numele mai potrivit de guşă-roşie. „Este
absolut de mirare – spunea Mihai Băcescu - cum acest nume, comun în jumătate
din ţară, nu a fost identificat şi generalizat în locul grecescului macaleandru”.
Cuibăreşte în cavităţi, sub maluri sau trunchiuri căzute. Pe tot intervalul
perioadei de reproducere masculul este un aprig luptător şi apărător al
teritoriului său împotriva oricărui alt congener dar şi a prădătorilor tereştri sau
aerieni. Sunetele de alarmă emise au menirea de a atrage tot păsăretul din
preajmă spre a alunga duşmanul.
În sezonul cald consumă insecte, iarna ouă de insecte şi fructe.
Poate fi văzut şi auzit în interiorul oraşului în parcurile cu arboret bogat,
cântând mai mult dimineaţa devreme sau seara în amurg. Cântecul articulat
atât de mascul ca şi de femelă – caz excepţional în lumea păsărilor în care doar
bărbătuşii sunt emitenţi de melodii – este vibrant, modulat, adesea cu
improvizaţii şi uşor melancolic.

47

Foto: Ioan Duma

Privighetoare roşcată – Luscinia megarhynchos
Oaspete de vară, se instalează în pădurile cu mult subarboret, în general
în ţinuturi joase, în parcuri. Penajul corpului este cafeniu uniform cu coada
maro-roşiatică, pe teren aproape imposibil de deosebit de privighetoarea-dezăvoi (Luscinia luscinia).
Cuibul şi-l instalează bine mascat pe solul înierbat, în spinării ori tufe
joase.
Se hrăneşte cu insecte, larvele şi ouăle acestora.
Privighetoarea poate fi auzită în parcurile şi grădinile cu tufărişuri şi
vegetaţie deasă de cu primăvara până vara târziu, mai rar însă văzută.
Cântecul caracteristic, foarte melodios şi cu numeroase intonaţii, poate fi
auzit atât ziua cât şi noaptea.
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Codroş-de-munte – Phoenicurus ochruros
Se întâlneşte din golul alpin până la câmpie, fiind frecvent în sat dar şi
oraş. Masculul este de culoarea cenuşei întunecate cu o pată albicioasă pe aripi
iar femela maronie; amândoi au coada roşcată şi obiceiul de a o face să vibreze
la aşezare. De aici i s-a tras şi numele de tremurici în rostirea oamenilor
celuilalt veac, de prin părţile Oraviţei. Cuibăreşte printre crăpături de stănci,
ziduri fisurate, pe grinzile de sub acoperişuri sau alte cavităţi artificiale.
Consumă insecte.
Oaspete de vară, din martie până în octombrie, poate fi văzut şi auzit
cântând de pe creasta acoperişului clădirilor mai mult sau mai puţin înalte,
stând pe coşurile de fum, pe antenele strâmbe şi vechi, margini de uluc sau pe
vârful verticalei vreunui par uscat uitat astfel din cine ştie care pricini într-un
fund ascuns de grădină.
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Mierlă – Turdus merula
Frecventă mai ales în pădurile de foioase, zăvoaie, tufărişuri, grădini şi
parcuri publice dar şi în păduri montane sau pe văile râurilor. Masculul este
negru cu ciocul portocaliu, femela cafenie. Se deosebeşte de graur prin
supleţea corpului, coada mai lungă, lipsa petelor deschise din penaj şi
culoarea ciocului. Cuibul, construit din rămurele şi lut, este plasat de obicei la
mică înălţime faţă de sol, în tufişuri sau la baza unei crăci mai groase.
Este insectivoră dar consumă cu plăcere şi fructe, mai ales în timpul
iernii.
Prezentă tot timpul anului, este în Timişoara cea mai frecventă pasăre ce
poate fi văzută în parcuri sau spaţiile verzi. Cântecul masculului este
melodios, emis de pe un suport înalt, de dimineaţa până în amurg, uneori şi
noaptea (acolo unde din întâmplare perechea s-a stabilit în preajma unei
lumini artificiale), din primăvară până în vară.
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Cocoşar – Turdus pilaris
Cocoşarul-de-mărăcine sau sturzul-de-iarnă, pasăre nordică, se află de
câteva decenii într-o continuă expansiune spre sudul şi vestul continentului;
în trecut apărea la noi în ţară doar iarna, de unde şi numele care i-a fost dat.
De-acum îl ştim ca pasăre neaoşă prin cuiburile şi puii puşi în viaţă prin
Moldova şi Transilvania. Are coloritul maro-castaniu pe spate, cenuşiu pe cap
şi târtiţă, brun-gălbui cu pete închise pe piept. Cuibul format din crenguţe,
lipit cu lut şi fire vegetale, este amplasat în tufişurile dese din liziera pădurilor
sau pe marginea drumurilor. Are obiceiul de a cuibări în grup.
Consumă cu aceeaşi plăcere insecte cât şi fructe.
În Timişoara sau regiunile apropiate urbei apare în număr foarte mare
doar în sezonul rece, când populaţiile nordice coboară mai spre sud. Poate fi
văzut iarna în parcuri sau la marginea oraşului, căutând fructele rămase în
copaci.
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Sturz cântător – Turdus philomelos
Alte nume: sturz-mic, sturz roşcat, sturz-de-vii, pasămite pentru
devastările ce le produce toamna prin vii, însă nu singur ci împreună cu
graurii; „cântător”, cum că ar grăi mai plăcut decât mierla. Trăieşte în păduri,
tufărişuri, parcuri şi grădini de la şes până la munte. Penajul dorsal este brunroşcat, pieptul şi burta albicioase cu pete mici întunecate mai dese pe partea
abdominală. În zbor se observă o pată galbenă care se întinde sub aripă de la
bază până la jumătatea ei. Cuibul este instalat la înălţimi nu prea mari, în
arbori şi arbuşti, având interiorul de forma unei cupe de consistenţa
cartonului (căuşul este confecţionat din lemn putred amestecat cu saliva
păsării). Ouăle sturzului sunt albastre cu macule nuanţate cenuşiu şi brun, icicolo cu infiltrări de negru punctiform, aspect care le oferă o estetică plăcută şi
deosebită.
Insectivor, consumă un număr mare de insecte şi de larve, mai ales în
perioada creşterii puilor iar în sezonul rece apreciază fructele.
În Timişoara este rar în timpul verii însă toamna, în migraţie, sau în
iernile blânde pot fi văzute numeroase exemplare în parcurile din oraş.
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Sturz-de-vâsc – Turdus viscivorus
Se întâlneşte în pădurile de deal şi de munte, fiind cel mai mare dintre
sturzii de la noi. Partea superioară a corpului este brun-cenuşie, pe piept şi
burtă penele sunt nuanţate cafeniu-deschis şi înzestrate cu pete rotunde, de
culoare închisă. Se aseamănă cu sturzul cântător la care însă petele de pe piept
sunt mai mici şi alungite; de asemenea partea de dedesubt a aripilor nu este
galbenă ci albă. Cuibăreşte la înălţimi variabile; cuibul fiind în formă de cupă
şi bine tăinuit cu muşchi şi licheni.
Consumă un număr mare de insecte şi de larve dar şi fructe, cu
precădere în sezonul rece. Numele de sturz-de-vâsc şi l-a câştigat urmare a
preferenţialităţii sale pentru boabele de vâsc pe care le înghite fiind alături de
mătăsari (Bombycilla garrulus), unul din vectorii răspândirii acestei plante
semiparazite.
În Timişoara apare în parcurile din oraş, prin grădini, numai în sezonul
rece, când îl poţi observa izolat, mai degrabă în cârduri mici sau amestecat
printre cocoşari, lioată hoinară şi flămândă, aflată în căutare de hrană.
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Lăcar mare – Acrocephalus arundinaceus
Lăcarul sau caracáteţul, pasăre palustră, îl ştiu mai cu seamă riveranii ca
prezent, fără abatere, vara, în regiunile joase de baltă cu stufăriş.
Dimensiunea, coloritul penajului brun-roşcat mai deschis pe partea
inferioară, sprânceana albă şi ciocul lung şi puternic, îl fac mai uşor de
recunoscut printre celelalte specii de lăcari. Cuibul şi-l clădeşte prins între trei,
patru, fire de stuf, deasupra apei.
Strict legat de mediul acvatic, se hrăneşte exclusiv cu insecte palustre şi
larvele acestora.
Vara poate fi văzut, dar mai cu seamă auzit, pe malul râului Bega, în
stufăriş, prins de verticala trestiei. Cântecul este foarte variat, cu diverse
tonalităţi şi improvizaţii, reputaţia de caracáteţ câştigată purtând în sine
onomatopeea glăsuirii sale: „car-car-car-cre-cre-cre-...cric-cric”.
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Silvie mică – Sylvia curruca
În ceea ce-i priveşte numele, sunt aceleaşi de spus ca mai sus. Cele neaoşe
ca purceluşă, scrofiţă, sunt ciudate şi legate mai degrabă de sunetele emise („ciccic-cic” potrivite chemării porcului de către om) decât de înfăţişarea speciei.
Pasărea apare la noi o dată cu migraţia de primăvară alegând ca staţie
estivală locurile cu tufărişuri dese şi crângurile tinere de la câmpie până la
munte. Penajul ei este cenuşiu cu slabă tentă cafenie, partea ventrală fiind
albicioasă. Se aseamănă foarte tare cu silvia-de-câmp care nu are însă obrazul
marcat de pene întunecate iar coada ceva mai lungă ca surata ei.
Cuibul este format din fibre vegetale şi căptuşit cu păr, cu lână, unite prin
fire culese din pânzele de păianjen. Este construit în tufişurile dese, la mică
înălţime.
Hrana constă din insecte mici, larve sau ouăle acestora, rar din fructe
moi.
Locurile dăinuirii sale sunt similare celor ale speciei precedente, în care
pusăciuni sălăşluieşte mai ascuns, ferită de ochiul curios al străinului şi totuşi
nu atât de sperioasă ca celelalte silvii. Sunetul ce-l emite este inconfundabil,
uşor deci de recunoscut, alcătuit dintr-un piruit scurt urmat de o prelungă
rulare-curgere a aceluiaşi ton, ca o flecăreală parcă fără sfârşit (curruca de la
latinescul curro, aici în sensul de curgere).
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Silvie-de-câmp – Sylvia communis
Numele acestei înaripate este contrafăcut ca şi sinonimul silvie-capcenuşiu. Pasăre mică, adesea doar auzită dar nu văzută, a fost nominată
moşnean doar în nordul ţării unde i se spune grielúş sau céceriţă. Cercetătorii
ornitologi, în graba comunicării, îi spun simplu silvie adăugând imediat
patronimului denumirea latină.
Silvia aşadar, se întâlneşte atât în regiunile joase de câmpie, cât şi în zona
montană, la altitudine medie, fiind o pasăre de vară care preferă vegetaţia
arbustivă. Penajul este pe spate cafeniu iar partea ventrală albicioasă.
Masculul are capul cenuşiu, femela cafeniu. Confuzii se pot produce cu silvia
mică, dominată de o cromatică brun-cenuşie. Silvia-de-câmp îşi construieşte
cuibul în desişuri, cuib alcătuit din fibre vegetale şi păr.
Hrana constă în insecte mici, larve sau ouăle acestora. Toamna consumă
şi fructe moi.
În Timişoara pasărea poate fi întâlnită, mai cu seamă auzită, în locuri cu
vegetaţie deasă, garduri vii, spaţii intravilane, tufărişurile de pe marginea
drumurilor, mai rar în parcurile cetăţii. Masculul cântă adesea stând la
înălţime pe o ramură uscată, dar şi pe vreun stâlp ori sârmă de telegraf de unde
se ridică în zbor prelung cu bătăi rare de aripi însoţindu-şi înălţarea de
melopeea caracteristică.
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Silvie-cu-cap-negru – Sylvia atricapilla
Este una dintre cele mai frecvente silvii de la noi, larg răspândită în
pădurile de şes, deal sau munte. Coloritul penelor este cenuşiu-brun cu
creştetul negru la mascul şi cărămiziu la femelă, ceea ce face specia uşor de
recunoscut dintre celelalte specii de silvii. Cuibăreşte în tufişuri şi arbuşti, în
cuiburi împletite din fibre vegetale şi păr, aşezate la oarecare înălţime.
Hrana se compune în special din insecte şi larve de insecte dar toamna
consumă şi fructe.
Mereu ascunsă, este prezentă în oraş în tufărişurile din apropierea
râului Bega, în parcurile cu subarboret des, remarcându-se prin cântecul ei
foarte puternic şi melodios.
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Pitulice sfârâitoare – Phylloscopus sibilatrix
Numele păsării se potriveşte cântecului pe care îl produce, o rostogolire
de silabe tot mai rapidă finalizată printr-un sunet scurt şi urcător. Cântă în
zbor aşa cum cântă şi prin coroana copacilor. Nu are alte apelative, probabil şi
pentru faptul că este greu de observat; chiar văzută fiind este prea puţin
diferită de celelalte neamuri de pitulici pentru a oferi un plus de detalii
deosebitoare. Mărimea este cumva mai accentuată faţă de cea a suratelor ei.
Gălbuie pe piept, guşă şi obraz, cu sprânceană galbenă distinctă, nuanţată
într-un amestec de verde-galben pe aripă şi spate, are doar abdomenul alb.
Printre pitulici este specia cea mai activă, în mişcare permanentă, deloc văzută
prin subarboret, orişicând în coroana arborilor înalţi.
Pasăre migratoare, poposeşte şi cuibăreşte la noi în jumătatea potolită a
anului.
Atenţi la cântecul păsărilor o putem lesne recunoaşte ca prezentă în
parcurile oraşului.

58

Foto: Lucian Pârvulescu

Pitulice mică – Phylloscopus collybita
Cea mai comună dintre pitulici, trăieşte la noi aproape în orice tip de
pădure. Penajul este verde-brun cu partea inferioară albicioasă, picioarele
fiind întunecate. Specia se aseamănă foarte bine cu ruda ei imediată pitulicea
fluierătoare (Phylloscopus trochilus) al cărei penaj este însă verzui cu flancuri
gălbui şi picioarele de culoare deschisă. Până şi cunoscătorii nu pot face o
diferenţă observându-le în libertate; doar cântecul lor este diferit, singurul
care permite o recunoaştere potrivită a celor două specii.
Se hrăneşte, ca toate speciile de pitulici, cu insecte, larvele şi ouăle
acestora.
Este una dintre primele specii de păsări migratoare sosite în Timişoara,
primii vestitori fiind exemplarele nordice care ne traversează ţara. Începând
cu luna martie poate fi auzit în parcuri ciripitul ei caracteristic, bisilabic, un
„cif-ciaff”, în repetare prelungită.
Toate pitulicile îşi trag numele de la obiceiul lor de a se ascunde, deci a se
pitula.
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Auşel-cu-cap-galben – Regulus regulus
Auşelul măsoară din vârful ciocului la capătul cozii un puţin mai mult de
nouă centimetri, performând doar cu şase grame în greutate. Cum se vede, este
cea mai mică zburătoare de la noi din ţară. Pasăre pe cât de măruntă, pe atât de
activă însă. Explorează coronamentul coniferelor la munte, unde de altfel este
la ea acasă, cercetează pe potrivă foliatura arborilor cu frunze la şes, ţinut în
care apare tot mai des spre sfârşitul toamnei şi iarna dar, nu numai.
Coloritul de fond este oliv cu o dungă galbenă, lată, pe creştet, mărginită
cu negru. Se aseamănă foarte bine cu auşelul sprâncenat (Regulus ignicapillus)
care însă apare ceva mai rar în câmpia Banatului şi care are o sprânceană albă
evidentă. Cuibul aproape minuscul este fixat, în pădurile de conifere, la
extremitatea unei crengi, şi este căptuşit cu licheni ceea ce îl face aproape
imposibil de observat.
Se hrăneşte cu insecte, larvele şi ouăle acestora, pe care le caută
neîntrerupt sub şi pe scoarţa ramurilor.
În Timişoara apare prin parcurile cu arbori numai iarna, ca parte
componentă a stolurilor mixte eratice alături de piţigoii de toate neamurile,
pănţăruşi, măcălendrii, mierle, chiar şi gaiţe, lioată gălăgioasă hoinărind
neostenită în căutare de hrană.
Fonemele produse de auşei sunt ca o şoaptă liniară, subţire, de frecvenţă
înaltă, atingând deseori pragul ultrasunetelor.
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Auşel sprâncenat – Regulus ignicapillus
Asemănător cu auşelul-cu-cap-galben, se confundă cu acesta şi în
privinţa obiceiurilor ori a sunetelor pe care le emite. Confuzia poate fi lesne
îndepărtată cu un plus de atenţie: coloritul general al auşelului sprâncenat
este mai intens cu spatele de un verde vizibil mai gălbui iar pe cap atât
masculul cât şi femela poartă o dungă albă peste ochi.
În Timişoara apare numai iarna, în stoluri mixte prin parcurile cu arbori
şi tufărişuri, primăvara îndreptându-se spre ţinuturi din zona montană.
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Muscar sur – Muscicapa striata
Oaspete de vară, se întâlneşte în pădurile luminoase, parcuri şi grădini.
Penajul este gri-maroniu cu striaţii de culoare închisă pe piept şi frunte.
Atunci când stă pe ramură are ţinută verticală. Cuibul şi-l instalează în
scorburi, crăpături de ziduri sau alte spaţii strâmte. Îşi depune ponta –
numărul de ouă făcute - şi în cuiburi artificiale.
Prinde insecte stând la pândă pe câte o creangă uscată de unde se
lansează în zbor scurt.
Pasăre foarte discretă, în Timişoara poate fi văzută în parcurile liniştite
cu arbori scorburoşi sau în curţile cu pomi ornamentali ori fructiferi.
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Piţigoi codat – Aegithalos caudatus
Pasăre destul de comună tot timpul anului în pădurile cu frunze căzătoare dar
şi de amestec, are spinarea neagră cu o brumă de roşcat, partea inferioară şi capul albe,
capul, ca adaos, zugrăvit peste ochi cu două benzi negre care ajung până la spate.
Coada, neagră cu penele marginale albe, are de două ori lungimea corpului. Iarna,
populaţia autohtonă sporeşte prin sosirea oaspeţilor nordici, care au capul complet
alb. Construieşte unul dintre cele mai spectaculoase cuiburi, împletit din fire de
păianjen, muşchi şi licheni de formă oval-rotundă, închis pe de-antregul şi fixat de
regulă în furca a două ramuri verticale. Intrarea abia vizibilă – şi ea rotundă - este
aşezată lateral, în treimea superioară a lucrării. Cum crengile copacului sunt
îmbrăcate în licheni, scoarţa aceluiaşi rugoasă, imaginea criptică a cuibului este şi mai
pregnantă ajutându-l astfel să dispară din cadrul percepţiei optice a posibililor
prădători. Într-un asemenea adăpost vor creşte până la faza de zbor uneori şi
doisprezece pui, care ajunşi mari şi de-acum înghesuiţi în spaţiul devenit strâmt, rup
pe-alocuri cuibul; prin spărturi iar cozile, vor privi spre exterior, solicitând uimirea
privitorului întâmplător.
Insectele, pupele, larvele sau ouăle acestora, formează hrana speciei.
Cum sunetul pe care îl produce este asemănător unui ţârâit scurt, coadă-lungă şia câştigat în unele părţi ale ţării şi numele de ţâr-ţâr.
Îl vedem în Timişoara hoinărind prin parcurile cu vegetaţie deasă şi subarboret,
mereu agitat în căutarea hranei; cuibăreşte în perimetrul Pădurii Verzi. Iarna se
integrează stolurilor hoinare (cosmopolite) polispecifice.
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Piţigoi sur – Parus palustris
Bâzlete, piţigánie, piţigoi puturos, piţigoi-cu-bărbiţă, -de-pădure, fumuriu,
vânăt, sunt doar o parte din numirile care au fost atribuite acestei păsări. Mic
de statură, îl găseşti în regiunea pădurilor cu frunze căzătoare şi de amestec,
cu desişuri viguroase şi frunziş bogat. Corpul este cenuşiu cu aripile şi coada
la fel dar parcă vag roşcate în timp ce capul şi bărbia sunt negru lucioase. Se
aseamănă foarte bine cu piţigoiul-de-munte (Parus montanus), care apare doar
accidental în regiunea de câmpie a Banatului.
Cuibăreşte în scorburi pe care le adânceşte uneori singur prin dăltuirea
lemnului putred.
Consumă frecvent insecte dar şi seminţe sau fructe; lipsit, ca mai toţi
piţigoii, de principialitate vis-a-vis de sursele de hrană, acceptă iarna
seminţeriile înecate în resturi de grăsimi menajere care îi sunt oferite în
hrănitori special amenajate ori pur şi simplu puse pe pervaz de geam ori
margine de balcon.
În oraş poate fi văzut mai cu seamă în anotimpul rece ca recrut al
stolurilor mixte, alături de piţigoii mari, albaştrii, codaţi, auşei şi ţicleni.
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Piţigoi-de-brădet – Parus ater
Piţigáne mică şi piţigánie puturoasă (în Banat) „pentru că-i mic şi-i miroase
cuibul”, este piţigoiul pădurilor de brad şi cel mai mărunt dintre toţi piţigoii.
Cenuşiu, cu capul negru, obrazul alb, o pată albă după ceafă, guşa neagră,
abdomenul alburiu, pe aripă cu două bare albe, personifică abilul explorator
al coniferelor, vânător dibaci al gângăniilor ascunse printre „ace”, iscoditor al
crăpăturilor din scoarţă, după ouă, după larve. Freamătul iscat de stolul
vagabond venit din înaltul bradului se vrea şi mai accentuat de zvonul scurt
dar nu prea apăsat al lioatei de acrobaţi ce îşi anunţă ici, colo, izbânda
prădălniciei: „ţiţiţi”.
Cuibăreşte ca toţi piţigoii, după felul neamului în scorburi. În lipsa lor,
se mulţumeşte şi cu gaura unei galerii de şoarece. Cuibul propriu-zis este o
combinaţie din muşchi şi iarbă, căptuşit în interior cu licheni peste care
odihneşte un pat din pene. Aici femela depune până la zece ouă pe care le
cloceşte singură.
Pasărea coboară spre sfârşitul toamnei, începutul iernii, la şes.
Parcurile Timişoarei nu sunt străine de prezenţa acestui piţigoi; acolo
unde se ridică răşinoasele, acolo sârguieşte şi el.
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Piţigoi albastru – Parus caeruleus
Perpedúşul, chiţigoiul-de-pădure sau vânăt ba chiar nemţesc este pasăre
comună în pădurile cu frunze căzătoare şi de amestec, parcuri şi grădini.
Creştetul capului este albastru, obrajii albi; o sprânceană de culoare închisă
trece peste ochi, coada şi aripile sunt albastre, spatele verzui iar pieptul şi
abdomenul galbene. Cuibăreşte în scorburi naturale, cuiburi părăsite de
ciocănitori sau diverse scobituri artificiale cu intrare mică.
Vara este insectivor consumând un număr mare de omizi pentru a hrăni
pe lângă sine şi cei 5 până la 10 pui, iarna caută printre rămurele larve, pupe şi
ouă de insecte, dar consumă cu plăcere şi fructe sau seminţe găsite aiurea sau
pe la hrănitori.
Poate fi văzut tot timpul anului dar mai uşor iarna, când se adună în
cârduri cu alţi piţigoi, auşei sau ţicleni. Cântecul de dragoste al masculului,
primăvara, uneori şi în restul anului când o geană de soare îl dispune la
asemenea mărturisire, este deosebit de melodios. Este o pasăre puţin
sperioasă.

66

Foto: Iosif Szabo

Piţigoi mare – Parus major
Cel mai cunoscut şi comun piţigoi, piţigoiul popesc, chiţivară, piţigoiu,
picigania (în Banat), sinţi-a-vară, ţuţundeiul, ţig-ţigoiul sau cum i se va mai fi
spunând, este prezent în pădurile joase dar şi montane, parcuri şi grădini. Îl
recunoaştem uşor după spatele măsliniu, aripile şi coada cenuşiu-albăstrui,
partea inferioară galbenă. Capul este negru-lucios cu obrajii albi. Pe piept
odihneşte o bandă neagră, care-i mai lată la mascul comparativ cu cea a
femelei. Cuibăreşte în scorburi, cuiburi părăsite de ciocănitori, crăpăturile
zidurilor, adesea în ţevile gardurilor metalice. Acceptă şi cuiburile artificiale.
Pe timpul verii hrana este formată din insecte, din fructe şi seminţe în
anotimpul rece. La hrănitorile artificiale este primul care se înfiinţează, pentru
ca după ce a prăznuit suficient să anunţe şi alte specii despre bogata desfătare.
Poate fi văzut în tot timpul anului; iarna mai sociabil, se apropie de
locuinţa omului, zăboveşte pe pervazuri, pe balcoane, în căutarea hranei.
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Ţiclean – Sitta europaea
Ţoi, ţiclean ori ţinţăruş, alteori scorţar şi, de ce nu, chiar zglibete este
acrobatul pomilor care, ţinându-se de scoarţă, aleargă în susul şi în josul ei cu
dibăcie, fără nici o rezervă, conştient parcă de asemenea însuşire hărăzită
numai lui din toată lioata păsărilor neaoşe. Ţicleanul este familiar pădurilor
de amestec, cu apăsare însă celor cu frunze căzătoare, din regiunea montană a
zonei fagului până spre coline, şi mai departe până în cele de la şes. Are partea
superioară a corpului cenuşiu-albăstruie, bărbia albă iar flancurile şi
abdomenul brun-roşcate spre ocru. Coada este scurtă, ciocul lung iar o bandă
neagră îi traversează ochii. Cuibăreşte în scorburile copacilor a căror intrare o
micşorează cu lut, pe măsura corpului său.
Se hrăneşte cu insecte, larvele şi ouăle acestora, dar şi cu fructe sau
seminţe pe care le fixează în diverse crăpături, pentru a le sparge cu ciocul.
„Ţicleanul face în dovleac o gaură mică, atât cât să se strecoare prin ea, şi-l
goleşte complet de sâmburi, deşi pe dinafară pare întreg” consemnează în
secolul trecut academicianul Mihai Băcescu observaţiile unor ţărani din
centrul ţării.
În oraşul nostru este obişnuitul tuturor parcurilor cu arbori bătrâni. Nu
bate darabana ca ciocănitorile dar poate fi auzit ciocănind cu zgomot pentru a
sparge sâmburii cu care se hrăneşte.

68

Foto: Lucian Pârvulescu

Cojoaică-de-pădure – Certhia familiaris
Şi cojoacei i se mai spune scorţar deopotrivă ţicleanului, pasămite pentru
viaţa care şi-o munceşte fără osteneală pe scoarţa arborilor în căutare de hrană.
Pasăre mică, dibace în a se piti cu iuţeală pe partea opusă a copacului pe care ai
zărit-o, o poţi observa prin pădurile din toată ţara, inclusiv a celor de conifere.
Coloritul este brun-cafeniu, pe spate cu striuri mai luminoase, ventral virează
spre cenuşiu-albicioase, în timp ce pe cap iese în evidenţă o sprânceană de
nuanţă deschisă; ciocul este curbat spre în jos. Cromatica şi desenul hainei
asemănătoare scoarţei copacilor sunt de fapt ajutoarele grafic-criptice ale
păsării făcând-o greu de observat până şi privitorilor avizaţi. Se aseamănă
foarte mult cu cojoaica-cu-degete-scurte (Certhia brachydactyla) însă aceasta are
o sprânceană mai puţin distinctă, flancuri de culoare maroniu-deschis şi cioc
cu un puţin mai lung. Cuibăreşte în găuri mici din arbori sau sub scoarţa uşor
desprinsă a acestora.
Hrana preferată sunt insectele, larvele şi ouăle acestora, pe care le caută
sub scoarţa copacilor bătrâni. De altfel, ciocul lung ca o pensetă entomologică
trădează fără drept de tăgadă specializarea păsării pentru regimul trofic
insectivor.
Obişnuieşte să caţere pe copacii bătrâni din parcuri, în spirală, începând
de la baza trunchiului până în coronament, după care zboară spre baza altui
copac.
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Grangur – Oriolus oriolus
Oaspete de vară, trăieşte în regiuni joase urcând pe văile râurilor
montane, preferând arborii cu coronament des. Masculul este galben auriu cu
aripile şi coada negre, femela de un colorit verzui, cu coada şi aripile mai
întunecate. Cuibul construit din fire de lână, tort de cânepă, pânză de
păianjen, resturi de frunze, licheni amestecaţi cu pene, are forma unui hamac
prins la bifurcaţia capătului de creangă şi cu prudenţă mascat în frunziş.
Hrana este reprezentată de insecte şi larve.
Pasăre foarte sperioasă, poate fi greu observată în oraş pentru că trăieşte
mereu ascunsă în desişul din coroana arborilor. Este uşor de reperat datorită
sunetelor pe care le emite masculul, un fluierat modulat, ca de flaut. Tocmai
din acest motiv, pasărea are peste optzeci de nume populare legate de
formidabilul său cântec. Cel mai mărginaş şi ciudat este cel de zamfirói, după
cum a fost înţeleasă impostaţia în popor, un fel de chemare de întoarcere acasă
a nevestei zăpăcite, spre a hrăni puii flămânzi: „Zamfirouuuuuu, vin' acas' că
mor puiii de foame”. Celălalt nume de chişcă-n-floare sau pişcă-n-flori este legat
de staţionările mai dese ale grangurelui prin cireşii în floare după al căror
fruct, după cum a spus-o I. Simionescu în zoologia sa populară la începutul
secolului trecut, „umblă mort”.
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Sfrâncioc roşiatic – Lanius collurio
Pasăre caracteristică pentru regiunile joase, deschise, cu tufişuri.
Coloritul sexelor este diferit. Masculul este brun-castaniu pe spate şi aripi,
pieptul şi abdomenul roz-albicios iar creştetul şi ceafa cenuşii. Coada este
neagră precum şi o bandă ce trece peste ochi. Femela este maro, cu partea
ventrală mai deschisă şi striată. Cuibăreşte la mică înălţime de sol în tufărişuri
dese şi spinoase.
Este o pasăre insectivoră dar uneori prinde şi reptile mici sau chiar pui
de păsărele pe care le atârnă sau trage de-a dreptul în „ţeapă” în diverse
locuri, la margine de pădure, în tufele cu spini, mai cu seamă de porumbar, un
fel de depozit pentru zile mai puţin bogate în hrană. Cel puţin aceasta este
credinţa populară. În realitate, cu timpul, capturile intră în procese de
descompunere care permit acestei păsări ne-răpitoare să-şi consume hrana cu
un efort mult mai mic decât în caz contrar.
Berbecelul sau Capra-dracului poate fi observat(ă) la marginea oraşului, în
zone deschise cu tufărişuri şi lipsite de agitaţia urbană. Adesea stă pe stâlpi
sau garduri de lemn ori în vârful vreunui tufiş.
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Gaiţa – Garrulus glandarius
Gaiţa este de fapt o cioară şi anume „cioara vopsită” despre care vorbeşte
românul într-un anume context, pornind de la cele două realităţi comune păsării:
coloritul şi capacitatea de a induce în eroare prin imitarea sunetului vreunei alte păsări
sau mamifer. Este o zburătoare comună la noi tot timpul anului, de la câmpie la munte,
prezentă deopotrivă în păduri sau în apropierea locuinţelor omeneşti. Penele de pe
spate şi piept sunt nuanţate cafeniu-roşcat, mai întunecate pe spate mai limpezi pe
piept. De la colţul pliscului pleacă două dungi negre, negre sunt şi treimile de început
ale aripilor, penele cozii fiind în întregime negre. Bărbia şi târtiţa sunt albe. La
încheietura aripii apare o maculă albastră, dungată, formată din pene mici, trofeu
râvnit şi pus de vânători la pălărie. Penele de pe cap ridicate, trădează starea de agitaţie
a păsării. Cuibul şi-l construieşte din rămurele în copaci mari, la înălţime, de obicei
alături de trunchi sau la bifurcarea unei crengi mai groase.
Pasăre omnivoră, mănâncă aproape orice, de la fructe până la alimente
abandonate, alteori devastează cuiburi de păsări. Consumator înverşunat de ghindă,
îşi face provizii pentru iarnă, ascunzând (îngropând) sute, dacă nu mii, de ghinde în
pământ, având totodată şi o perfectă memorie a locului ascunzişurilor. Cum într-o
iarnă nu consumă întreaga provizie, din restul ghindelor îngropate răsar primăvara
stejari tineri. Răspândirea pădurilor de stejar în Europa după ultima glaciaţiune se
vrea aşadar opera acestei specii. Nu este de mirare, zicem, că al doilea nume dat gaiţei
este cel de ghindar.
Pasăre precaută, comună în oraş, este totuşi greu de observat. De obicei poate fi
văzută când hoinăreşte în căutarea hranei, zburând de la un copac la altul.
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Coţofana – Pica pica
Una dintre cele mai răspândite păsări, întâlnită în orice anotimp şi
aproape oriunde, exceptând zona alpină, este coţofana, ţarca, ciorcuşa, ciorobara
sau coţogârva, doar pentru a consemna câteva nume cu care a mai fost investit
acest neam de cioară. Penajul este negru lucios cu alb pe umeri şi piept,
inconfundabilă datorită cozii foarte lungi. Construieşte un cuib mare, sferic,
din rămurele şi spini, cu intrări laterale, întărit pe interior cu lut şi căptuşit cu
fire vegetale subţiri.
Pasăre omnivoră, mănâncă aproape orice, de la fructe până la alimente
abandonate, adesea devastând cuibul altor păsări.
Poate fi văzută în oraş acolo unde există copaci, cuibul mare plasat la
înălţime fiind vizibil de la distanţă. Adesea cuibul părăsit al coţofenei este
folosit de alte păsări: vânturei, ciufi, guguştiuci sau chiar vrăbii.
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Stăncuţa – Corvus monedula
Este o specie sedentară prezentă atât în regiunile joase cât şi în
stâncăriile munţilor. Coloritul este negru cu ceafă gri, fiind sensibil mai mică
de cât o cioară, cu care adesea este confundată. Ceaucă, stanca, porumbelul
ţigănesc cuibăreşte în scorburi, coşurile caselor, diverse ornamentaţii ale
clădirilor sau crăpături de ziduri.
Omnivoră, mănâncă aproape orice, de la fructe până la alimente
abandonate.
Poate fi văzută în oraş peste tot, adesea printre ciorile-de-semănătură.
De cu toamna până la începutul primăverii survolează cu regularitate oraşul,
dimineaţa şi seara, formând stoluri mixte cu celelalte corvide.
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Cioara-de-semănătură – Corvus frugilegus
Specie foarte comună în regiunile joase, trăieşte în grupuri mari atât
iarna cât şi în timpul cuibăritului. Penajul este complet negru cu reflexe
violacee, are ciocul negru cu o porţiune golaşă de culoare deschisă la bază,
care însă la tineri este acoperită cu pene negre. Cuibăreşte în colonii amplasate
în copacii înalţi; cuiburile sunt mari, durate din ramuri. Adesea în colonia de
ciori îşi găsesc loc de cuibărit şi unele specii de vinderei, ciufi sau chiar vrăbii.
Primăvara caută doar larve de insecte pe care le culege de pe arături, de
pe terenurile cultivate, dar poate consuma orice tip de hrană, obişnuind mai
puţin să prădeze cuiburile de păsărele.
Croncanul sau garoiul, cum i se mai spune, poate fi văzut în Timişoara tot
timpul anului atât în parcuri cât şi pe terenurile deschise. Iarna, oraşul este
străbătut dimineaţa şi seara de stoluri mari care se deplasează împreună cu
stăncuţele între locurile de înnoptat şi locurile de hrană. Vara în schimb, pot fi
văzute şi auzite în coloniile din plopii înalţi, colonii amplasate în diverse
puncte ale oraşului, păstrate mai mulţi ani la rând.
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Cioara grivă – Corvus cornix
Este frecventă în toată ţara, mai puţin în regiunea alpină. Corpul este
cenuşiu, capul, coada şi aripile, negre. Cuibăreşte în perechi izolate, pe arbori
în păduri, plantaţii sau la marginea şoselelor. Cuibul este format din crengi
cătuşit cu lână, bucăţi de hârtie, fire de păr şi nu este acoperit. În unele părţi ale
ţării este cunoscută ca cioară-fumurie sau cioară-vânătă.
Mănâncă variat, aproape orice, adesea prădând de ouă cuiburile altor
păsări.
În Timişoara este mai rară decât cioara-de-semănătura, este mai puţin
gregară, apare în parcuri, grădini, curţi sau în preajma pubelelor.
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Graur – Sturnus vulgaris
Grăuraşul are răspândire pe tot cuprinsul ţării, mai cu seamă în regiunile
joase cu arbori scorburoşi. Coloritul este negru cu pete deschise la penele
spatelui şi cu răsfrângeri verzi şi violacee pe cap şi piept. Vara petele deschise
devin mai estompate. Cuibăreşte în scorburi dar şi în găuri de ziduri, stâlpi de
beton sau sub ţiglele acoperişurilor.
Vara este insectivor vânând în aer şi pe sol însă toamna şi iarna consumă
fructele neculese, ca de pildă strugurii uitaţi în vii.
La timpul căderii frunzelor, apoi pe vremea zăpezii se adună în grupuri
mari hoinărind în căutare de hrană. În Timişoara poate fi văzut sau auzit vara,
în parcurile cu copaci bătrâni, stând pe stâlpii de beton în al căror interior
rotund îşi construieşte vatra, pe sârmele de telegraf ori războindu-se, din când
în când, cu vreo coţofană prădalnică ajunsă mult prea aproape de cuibul său.
Are o gamă variată de sunete printre care multe sunt imitaţii ale
glasului altor păsări, reproduce tot atât de bine întregi fraze cantabile din
melodiile devenite şlagăre, mai greu răcnetele şi ritmul anti-melosului
modern la modă.
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Vrabie-de-casă – Passer domesticus
Este una dintre cele mai cunoscute şi mai răspândite păsări, fiind
puternic legată de aşezările omeneşti. Masculul are penajul cafeniu-striat pe
spate, cenuşiu pe frunte, ceafa roşcată şi bărbia neagră cu „cravată” mai scurtă
sau mai lungă, în funcţie de vârstă. Masculul poate fi confundat cu vrabia-decâmp (Passer montanus) dar care este puţin mai mică, are creştetul roşcat şi o
pată închisă pe obraji. Femela este cafenie cu partea ventrală mai deschisă.
Oportunistă, cuibăreşte în cele mai diverse locuri: scorburi, cavităţi artificiale,
sub ţigle, pervazuri sau între crengile altor cuiburi mai mari, construindu-şi
cuib din paie, pene sau materiale textile.
Hrana este foarte variată fiind formată din insecte, larve, fructe, seminţe
sau alimente abandonate ori lăsate pe balcon sau pervazurile geamurilor.
În Timişoara poate fi văzută peste tot, în parcuri, grădini, pe trotuar, la
geamurile apartamentelor, de obicei în grupuri mai mult sau mai puţin
gălăgioase.
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Foto: Cosmin-Ovidiu Manci

Vrabie-de-câmp – Passer montanus
Specie caracteristică zonelor joase şi de deal, dar ajunge şi în regiunea
montană, fiind mai puţin antropizată. Penajul ambelor sexe este cafeniu
roşcat pe spate, maro-castaniu pe creştet, bărbia şi ea neagră, apoi o pată mică
de culoare închisă, pe obraji.
Cuibăreşte ca şi vrabia-de-casă. Se hrăneşte cu insecte, larve, fructe sau
seminţe.
Mai rară în oraş, poate fi văzută în grupuri iarna şi în perechi vara, în
parcuri, spaţii verzi mai frecvent în cartierele mărginaşe.
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Foto: Cosmin-Ovidiu Manci

Cinteză – Fringilla coelebs
Este răspândită în toate pădurile, de la cele cu frunze căzătoare până în
cele de conifere. Masculul este cărămiziu-roşcat pe obraji şi piept, cenuşiu pe
cap şi cafeniu închis pe spate, cu două benzi albe la baza aripii. Femela este
brună verzuie cu acelaşi desen al aripii. Cuibul şi-l construieşte prins de baza
unei crengi mai groase, camuflat cu muşchi şi licheni.
Se hrăneşte vara cu insecte, pe care le prinde alergând prin iarba, iarna
consumă fructe şi seminţe.
Toate numele care i-au mai fost date: céntiţă, cincidă, cinchiţă, finc, pinc,
ş.a. sunt derivate onomatopeice ale chemării cintezei: „cinc-cinc”, „pincpinc”, ori „cinci-cinci”, după desluşirea făcută pe-alocuri sunetului, de om.
Pentru Timişoara, ca şi pentru toate parcurile oraşelor ţării, este o
prezenţă obişnuită. Iarna se adună în grupuri mici care se risipesc din nou
vara.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Cinteză-de-iarnă – Fringilla montifringilla
Specie nordică, caracteristică pădurilor din taiga şi de mesteacăn, ne
vizitează periodic iarna, uneori în stoluri mari. Cromatica penajului variază în
funcţie de sezon; cea familiară masculului este dinspre cap, peste spate şi
coadă, neagră, aripile sunt cărămizii cu negru şi alb sub forma a două benzi,
pieptul are culoarea cărămidei arse iar cea a abdomenului este albă. Iarna
penele negre devin cărămiziu-roşcate. Femela poartă întreg anul o haină
asemănătoare masculului dar mai ştearsă. Nu cuibăreşte la noi în ţară.
Hrana preferată este jirul dar acceptă şi alte felurite fructe ori seminţe.
Ne întâmpină pe vreme de iarnă grea în parcurile cetăţii. Primăvara
devreme se întoarce la locurile de cuibărit din nord-estul Europei şi nordul
Asiei.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Cănăraş – Serinus serinus
Oaspete de vară, cănăraşul sau inăriţa verde ori galbenă, este înaripata
frecvent întâlnită de la câmpie până la munte, adesea în localităţi. Penajul este
verde-gălbui striat, cu pieptul de un galben mai intens la mascul. Seamănă
foarte bine cu scatiul (Carduelis spinus) însă la acesta masculul are creştetul
negru iar femela este mai puţin striată pe piept. Cuibăreşte de-a lungul văilor
montane, în arbori, la înălţimi variabile.
Se hrăneşte cu fructe, seminţe sau insecte pe care le prinde de pe sol.
În Timişoara îl întâlnim în sezonul de cuibărit, când soseşte în ţară din
regiunile sudice ale Europei. Masculul are obiceiul să cânte de pe un suport
înalt (stâlp, antenă, creangă uscată) de unde poate fi uşor zărit. Cântecul este
un ciripit lung, asemănător oarecum cu sunetul scos de sticla pisată.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Florinte – Carduelis chloris
Se întâlneşte frecvent în ţară, ca pasăre sedentară, în regiunile joase şi
deluroase, dar urcă şi pe văile luminoase ale râurilor montane. Penajul este
verde-măsliniu, de aici şi numele de verdéţi, cu tentă galbenă la mascul şi
brună la femelă; ambii au marginea penelor lungi din aripă, galbenă. Glasul
melodios face pasărea remarcată oriunde apare.
Cuibul are formă de cupă şi este construit la înălţime, în bifurcaţia unei
ramuri.
Consumă seminţe şi fructe dar uneori şi insecte. O putem vedea în oraş
tot timpul anului, iarna în grupuri mici, vara în apropierea cuibului.
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Foto: Luca-Andrei Dehelean

Sticlete – Carduelis carduelis
Treizeci şi cinci de nume sunt cunoscute din ţară, majoritatea plurităţi
ale rădăcinii sticlete. Spre deosebire de ele, în Banatul istoric i se mai spunea şi
turculeţ posibil după roşul ca de fes de pe frunte şi din jurul ciocului.
Pasăre comună în regiunile deschise cu arbori, parcuri sau grădini, este
frecventă în oraş şi împrejurimi. Ambele sexe au penajul cafeniu pe spate şi
piept, ceafa, aripile şi coada negre, obrajii, abdomenul şi târtiţa albe. Partea
anterioară a capului este roşie iar pe aripă aflăm o bandă lată galbenă. Suma
aceasta impresionantă de culori face din sticlete una din păsările de la noi cu
penajul cel mai frumos împestriţat. Cuibul şi-l construieşte în arborii nu prea
înalţi, de regulă între crengile dese; are formă de cupă şi este construit din
fibre vegetale, păr şi puf.
Se hrăneşte cu seminţe, fructe mai rar cu insecte.
Poate fi văzut tot timpul anului, iarna în stoluri rătăcitoare râvnite în a
dezghioca spinii şi scaeţii (de unde atributul de pasăre-de-scai, scaéte) iar vara
în perechi. Cântecul răsunător, melodios, se aude până departe.
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Foto: Iosif Szabo

Scatiu – Carduelis spinus
Specie sedentară, îl întâlnim vara în zona montană, iarna coboară în
zonele joase străduit în aflarea hranei. Masculul are penajul verde-gălbui cu
pieptul galben, creştetul şi bărbia negre iar aripile negre cu galben. Se
deosebeşte de cănăraş (Serinus serinus) prin creştetul negru la mascul,
marginea cozii şi penele lungi din aripă tivite cu galben, la ambele sexe.
Cuibăreşte în zona montană, plasându-şi cuibul la capătul unei crengi, la
mare înălţime.
Se hrăneşte cu seminţe sau fructe, mai rar cu insecte.
În Timişoara poate fi observat numai în sezonul rece, în stoluri eratice, în
căutare de hrană.
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Foto: Iosif Szabo

Mugurar – Pyrrhula pyrrhula
Iată o pasăre numită şi căldăraş, botroş ori gimpe(l), care după cei
pricepuţi în zoomitologia noastră moşneană întruchipează metamorfoza
unui băcan leneş şi hoţ - de la acesta a moştenit capul mare şi culoarea roşie de
pe burtă, urmă a sângelui supt de la sărmani (cum spunea Marian prin 1885) nimic comun însă, la această necuvântătoare cu spiţerul adunător de datorii
dar urmăritor până şi-n gând pe platnicul muncit de drumul dintre cârciumă
şi casă, ce-ntro sclipire 'naburită de tării, năşi zburătoarea nevinovată, cu gând
ascuns, răzbunător: botroş.
Mugurarul este pasărea de drept a pădurilor montane unde vieţuieşte
tot anul. Spre toamnă, apoi iarna, coboară la şes fluierându-şi prezenţa timid
din vârful arborilor. Dacă şti să-l îngâni, îl poţi aduce aproape de tine,
ademenit de curiozitate şi dornic de întâlnirea cu un alt nat. Culoarea
penajului este puternic saturată, la mascul cenuşie pe spate, roşie pe burtă,
neagră pe cap, aripi şi coadă, în timp ce a femelei este întocmai, doar pe burtă
lipsind roşul mutat aici în cafeniu.
Consumă frecvent fructe şi sâmburi pe care le sparge cu ciocul scurt dar
puternic. Vara prinde şi insecte sau larve.
Poate fi văzut în parcurile din Timişoara doar în anotimpul rece.
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Foto: Iosif Szabo

Botgros – Coccothraustes coccothraustes
Cu ciocul său puternic, scurt şi robust, cireşarul, cirişiérul, sâmburarul,
clonţarul, cioc-gros – iată în câte feluri mai potrivite i se spune - sparge
sâmburele de cireaşă într-o clipă spre a se bucura de gustul boabei ascunse.
Trăieşte în pădurile cu frunze căzătoare şi de amestec cu subarboret
bogat. Ambele sexe au penajul cafeniu-roşcat cu guler cenuşiu şi o bandă albă
lată peste aripa ale cărei pene de zbor sunt negre şi lucioase cu sclipiri de oţel.
Cuibăreşte în arbori şi arbuşti, în păduri luminoase, uneori şi în parcuri.
Se hrăneşte cu sâmburii de cireaşă dar şi cu seminţele de ulm, paltin sau
carpen.
Îl putem vedea în oraş din primăvară până-n iarnă zburând dintr-o
coroană a unui arbore înalt în alta, adesea prezenţa fiindu-i trădată de
sunetele stridente, aspre, emise din coronament .
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Presură galbenă – Emberiza citrinella
Pasăre sedentară, comună în regiuni deschise cu tufărişuri şi arbori rari,
luminişuri din păduri sau ţinuturi cultivate, se remarcă prin variabilitatea
cântecului ei, particular locului în care a văzut lumina zilei. Masculul are
spatele cafeniu-roşcat cu pete întunecate iar capul şi partea ventrală galbene.
Femela are un colorit mai şters cu tentă cafenie şi striaţii pe piept. Cuibăreşte
în tufişuri joase sau în ierburi, aproape de sol.
În sezonul cald consumă insecte dar hrana de bază este formată din
diferite feluri de seminţe.
Poate fi observată mai ales la marginea oraşului, în apropierea
terenurilor deschise cu tufărişuri, iarna în cârduri mici.

88

Foto: Cosmin-Ovidiu Manci

Presură sură – Miliaria calandra
Puţin mai mare ca vrabia, are culoarea predominant cafenie. Ciocul este
gros şi de culoare galben-murdar. Capul şi partea superioară a corpului sunt
sur-cafeniu-deschis cu dungi longitudinale închise, brune. Aripile şi coada
sunt cafeniu-închis cu marginea penelor tivite mai deschis. Femela e
asemănătoare masculului.
Pasăre sedentară, este numeroasă în toată ţara. Numărul indivizilor creşte
în timpul iernii, când se asociază cu presurile galbene (Emberiza citrinella)
vr ăbiile-de-câmp ( Passer montanus ) ori cintezele -de-iarnă ( Fringilla
montifringilla), formând cârduri mari care ajung până în sate şi oraşe.
Obişnuiesc să trăiască pe câmpii fără arbori sau cu vegetaţie ierboasă înaltă. Din
cauza corpului greoi, zborul acestor păsărele este zgomotos şi săltat în
înaintare. Cuibul şi-l face liber, de obicei pe pământ în culturile de lucernă, în
lanurile de cereale şi fâneţe sau mai rar, atârnat la o mică distanţă de sol, prin
tufişuri. Cuibul este construit din frunze uscate, fire de iarbă şi muşchi.
Cântecul masculului este plăcut.
Hrana constă primăvara şi vara din insecte, melcişori şi seminţe de plante
sălbatice, acestea din urmă formând în timpul iernii principala ei hrană.
Nu putem spune că este o pasăre frecventă în oraş dar poate fi observată
în zonele de margine, Pădurea Verde, ori grădinile circumscrise cetăţii. Apare
uneori la hrănitori pentru seminţele pe care le găseşte aici.
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Ocazional mai pot fi văzute în Timişoara sau în imediata apropiere:
Corcodel mare - Podiceps cristatus
Cormoran mare - Phalacrocorax carbo
Lopătar - Platalea leucorodia
Stârc roşu - Ardea purpurea
Stârc galben - Ardeola ralloides
Egretă mare - Egretta alba
Stârc-de-noapte - Nycticorax nycticorax
Stârc pitic - Ixobrychus minutus
Buhai-de-baltă - Botaurus stellaris
Barza neagră - Ciconia nigra
Gârliţă mare - Anser albifrons
Raţa cârâitoare - Anas querquedula
Raţa mică - Anas crecca
Raţa fluierătoare - Anas penelope
Raţa lingurar - Anas clypeata
Raţa-cu-cap-castaniu - Aythya ferina
Raţa roşie - Aythya nyroca
Raţa sunătoare - Bucephala clangula
Pescăruş mediteran - Larus michahellis
Chirighiţă neagră - Chlidonias niger
Chiră-de-baltă - Sterna hirundo
Prundăraş-gulerat-mic - Charadrius dubius
Nagâţ - Vanellus vanellus
Piciorong - Himantopus himantopus
Becaţină comună - Gallinago gallinago
Sitar-de-pădure - Scolopax rusticola
Sitar-de-mal - Limosa limosa
Culic mare - Numenius arquata
Bătăuş - Philomachus pugnax
Fluierar-de-munte - Actitis hypoleucos
Fluierar-cu-picioare-roşii - Tringa totanus
Fluierar-cu-picioare-verzi - Tringa nebularia
Fluierar-de-zăvoi - Tringa ochropus
Fluierar-de-mlaştină - Tringa glareola
Cristel-de-câmp - Crex crex
Cresteţ pestriţ - Porzana porzana
Cârstei-de-baltă - Rallus aquaticus
Potârniche - Perdix perdix
Prepeliţă - Coturnix coturnix
Porumbel-de-scorbură - Columba oenas
Porumbel gulerat - Columba palumbus
Turturică - Streptopelia turtur
Acvila-ţipătoare-mică - Aquila pomarina
Uliu porumbar - Accipiter gentilis
Şorecar încălţat - Buteo lagopus
Codalb - Haliaeetus albicilla
Erete vânăt - Circus cyaneus
Şerpar- Circaetus gallicus

Viespar - Pernis apivorus
Şoimul rândunelelor - Falco subbuteo
Şoim-de-iarnă - Falco columbarius
Ciuş - Otus scops
Ciocănitoare-pestriţă-mică - Dendrocopos
minor
Ghionoaie sură - Picus canus
Capântortură - Jynx torquilla
Caprimulg - Caprimulgus europaeus
Dumbrăveancă - Coracias garrulus
Prigorie - Merops apiaster
Muscar gulerat - Ficedula albicollis
Muscar negru - Ficedula hypoleuca
Muscar mic - Ficedula parva
Silvie-de-zăvoi - Sylvia borin
Lăcar mic - Acrocephalus schoenobaenus
Lăcar-de-mlaştină - Acrocephalus palustris
Greluşel-de-stuf - Locustella luscinioides
Frunzăriţă galbenă - Hippolais icterina
Pitulice fluierătoare - Phylloscopus trochilus
Sturzul viilor - Turdus iliacus
Pietrar sur - Oenanthe oenanthe
Mărăcinar mare - Saxicola rubetra
Mărăcinar negru - Saxicola torquata
Privighetoare-de-zăvoi - Luscinia luscinia
Codroş-de-pădure - Phoenicurus
phoenicurus
Brumăriţă-de-pădure - Prunella modularis
Sfrâncioc-cu-frunte-neagră - Lanius minor
Sfrâncioc mare - Lanius excubitor
Boicuş - Remiz pendulinus
Piţigoiul-de-stuf - Panurus biarmicus
Mătăsar - Bombycilla garrulus
Lăstun-de-mal - Riparia riparia
Cânepar - Carduelis cannabina
Forfecuţă - Loxia curvirostra
Presură-de-grădină -Emberiza hortulana
Presură-de-stuf - Emberiza schoeniclus
Pasărea omătului - Plectrophenax nivalis
Ciocârlie-de-câmp - Alauda arvensis
Ciocârlie-de-pădure - Lulula arborea
Fâsă-de-pădure - Anthus trivialis
Fâsă-de-câmp - Anthus campestris
Fâsă-de-luncă - Anthus pratensis
Fâsă-de-munte - Anthus spinoletta
Fâsă roşiatică - Anthus cervinus
Corb - Corvus corax
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Putem ajuta păsările?
Pe timp de iarnă sau primăvara - momentul începerii reproducerii păsărilor omul poate acţiona benefic în favoarea lor punându-le la dispoziţie pe de o parte
hrănitori, pe de alta cuiburi artificiale, construite în concordanţă cu modul de viaţă al
zburătoarelor cărora sunt adresate.
Materialul folosit în construirea hrănitorilor şi cuiburilor artificiale.
Condiţia de început, importantă şi direct răspunzătoare de reuşita lucrării
noastre, este ca la construirea hrănitorilor şi cuiburilor artificiale să nu se întrebuinţeze
materiale prefabricate de tipul PAL, PFL, carton presat, etc. Practica a demonstrat sugerată nu întâmplător şi de literatura preocupată în a face cunoscute modalităţile
concrete de venire în sprijinul păsărilor - că utilizarea lemnului de brad, pin sau molid
este cea mai indicată (scândurile să fie de 20 mm grosime); sunt materiale, chiar dacă
fabricate de om, care îşi păstrează încă o bună parte din particularităţile naturale, pe de
o parte însuşiri mai uşor acceptate de orice fel de sălbăticiune, pe de alta dând
construcţiei soliditate şi viaţă infinit mai lungă în confruntarea permanentă cu factorii
de mediu (soare, vânt, ploaie, ceaţă, burniţă, îngheţ, etc) faţă de aceeaşi întocmită din
fragmente lemnoase consolidate prin lianţi. Mai reţinem totodată ca lemnul să nu fie
geluit ci aspru, aşa cum rezultă din tăierea brută. Cuiburile artificiale şi hrănitorile pot
fi tot atât de bine lucrate şi din scânduri de 10 mm grosime; în proiectele prezentate
aici, am plecat de la această dimensiune. După asamblare, construcţiile urmează să fie
protejate împotriva învechirii precoce prin pensulare cu firnis, lac incolor pentru
ambarcaţiuni sau lac de protecţie a şarpantelor.
Pentru a se evita la hrănitorile suspendate prăbuşirea prin ruginirea a cuielor,
acestea vor fi tratate în prealabil cu deruginol. Acolo unde constructorul găseşte de
cuviinţă ca atârnarea să fie făcută prin găuri practicate în lemnul hrănitoarei, orificii
prin care se introduc sârmele de susţinere, este bine ca deschiderea respectivă să fie
dublată de un manşon din tablă spre a evita tăierea lemnului, degradare care mai
devreme sau mai târziu se va produce din cauza pendulărilor provocate de vânt.
De utilizat sunt şi conurile de brad (din anul precedent, „desfăcute”, golite
aşadar de seminţe) cum şi vârfurile detaşate prin tăiere ale brazilor de Crăciun; varga
obţinută, nu mai lungă de 30-50 cm, este trecută prin apertura unui ghiveci de flori din
pământ ars de mărime mijlocie; atât conul cât şi ghiveciul, primul încărcat prin
scufundare într-o pastă (amestec de grăsime şi seminţe) încălzită pe flacără şi încă
lichidă al doilea umplut cu aceeaşi, lăsate apoi să se răcească, pot fi oferite păsărilor,
prin suspendare de orice suport fie că este colţul unei şarpante, braţul pergolei ori
creanga copacului din grădină, parc sau pădure.
Hrănitori şi hrana oferită păsărilor pe timp de iarnă.
Trebuie să ţinem cont de faptul că speciile de păsări care vor beneficia de
ajutorul nostru aparţin la trei grupe trofice: insectivore (consumatoare de insecte),
granivore (consumatoare de seminţe) şi omnivore (cu regim de hrană mixt).
Insectivorele sunt mari consumatori de grăsimi (animale sau vegetale); lor li
se vor oferi amestecuri de seminţe de in sau mei, preferabil însă in, seminţe înecate în
seu topit şi turnat în ghivece construite după modul deja explicat mai sus şi schiţate în
figura 1 sau hrănitori simple (planşa 1); în acelaşi amestec încă fierbinte pot fi
înmuiate şi conurile de brad. După învârtoşarea grăsimii, dispozitivele se atârnă de

91

crengi, în faţa geamurilor, etc. Vor fi vizitate de toate neamurile de piţigoi, auşei dar şi
de ciocănitori care uneori pot distruge întreaga structură prin frecvenţa şi vehemenţa
exploatării ei. O simplă bucată de slănină atârnată de o ramură sau pusă pe o bucată de
scândură proptită într-un vârf de par, are acelaşi efect.

F i g 1: Hrănitori simple. Ghiveciul pentru flori sau jumătatea de nucă de cocos sunt
umplute în amestecul de grăsime şi hamei; conul de brad este încărcat.

Hrănitoarea specială (planşa 2), este destinată cojoaicelor, păsări mai rar de
observat dar frecvente în parcurile şi pădurile noastre, insectivore fără echivoc.
Deoarece biologia lor presupune explorarea unei nişe trofice înguste - scoarţa mai
mult sau mai puţin rugoasă a arborilor - hrana şi-o procură numai de aici şi mai cu
seamă din locurile dosite şi ferite de ochii oricui. Din acest motiv, hrănitoarea hărăzită
cojoaicelor, aplicată pe trunchiul arborelui, are ascunsă hrana (grăsime fără alte
adaosuri) între lăteţii (trapezoidali în secţiune) ancoraţi de placa A care priveşte spre
exterior.
Granivorele şi omnivorele sunt în aceeaşi măsură consumatori de seminţe. Ca
şi mai sus seminţele preferate sunt cele de in, mai puţin mei, floarea soarelui decorticat
ori nu, grâu, dar sub nici o formă porumb. Seminţele sunt oferite neamestecate sau în
amestec, în funcţie de preferinţe dar şi de tipul de funcţionare al hrănitoarei.Astfel la:
Hrănitoarea pe picior tip 1 (planşa 3), seminţele sunt date în amestec.
Platforma C este cea pe care va fi oferită cantitatea cea mare de hrană, platforma J
(vezi planşa 4) folosind doar ca platformă de momeală; aici vom pune doar puţine
seminţe. Acest tăpşan este totodată şi o piedică de escaladare pentru pisici, având ca
atare rol de protecţie împotriva prădătorilor;
Hrănitoare pe picior tip 2 (planşa 4), ca în cazul precedent;
Hrănitoare automată, suspendată (planşa 5). La această hrănitoare este bine
a se folosi doar sămânţă de in dacă este posibil cânepă. Sămânţa se toarnă prin
ridicarea capacului F al hrănitoarei, în spaţiul obturat de planul înclinat D. Cantitatea
oferită este de peste un kilogram. Pe măsură ce hrana va fi consumată (în decurs de mai
multe zile) de pe platforma E, nivelul seminţelor scade, golirea fiind uşor observată
prin geamul I. O reumplere la momentul potrivit nu este astfel împiedicată.
Suspendarea construcţiei se face prin practicarea în pereţii laterali a unor ancore sau
după buna apreciere şi imaginaţie a constructorului, în nici un caz prin folosirea
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acoperişului F al hrănitoarei care trebuie să rămână mobil pentru a facilita reumplerea
la nevoie cu seminţe.
Baza hrănitoarei, fără a fi o regulă necesară, poate fi obturată cu o plasă din
sârmă cu ochiuri de diferite dimensiuni, după specia căreia îi destinăm accesul la
hrănitoare; pentru o intrare adecvată piţigoilor dar nu şi vrăbiilor vom alege plasa cu
ochiurile de 3.5 – 4 cm.
Hrănitoare (mare) suspendată (planşa 6), ca mai sus. Cantitatea de
seminţerii oferită în acest caz este dublă. Accesul este deschis tuturor speciilor
granivore şi nu numai.
Hrănitoare suspendată selectivă (planşa 7) este o hrănitoare închisă, de
dimensiuni mari, accesul păsărilor petrecându-se prin orificiile pereţilor laterali A.
Din cauza masivităţii şi greutăţii ei poate fi suspendată doar de crengile mai solide ale
arborilor prin ancore puternice. Si în acest caz sursa de hrană oferită sunt seminţele.
Este o hrănitoare selectivă deoarece practicarea orificiilor în funcţie de diametru
permite pătrunderea în spaţiul din interior, deci la hrană, doar a păsărelelor pe care
dorim să le protejăm (ø 2.7-2.8 cm pentru piţigoiul albastru, -de-brădet şi sur; ø 3.2 –
3.4 cm pentru capîntortură, piţigoi mare, ø 4 cm pentru ţiclean).
Cuiburi artificiale.
Cuiburile artificiale sunt de multiple tipuri, mai complicat sau mai simplu
alcătuite, nu întotdeauna însă cu eficienţa scontată. Ele sunt destinate în special
păsărilor care cuibăresc în scorburi, adică piţigoilor, ţiclenilor dar şi muscarilor,
codroşilor, graurilor, ori chiar vrăbiilor, care împânzesc parcurile urbei pe vreme de
primăvară.
Prezentăm mai jos două moduri de construire a căsuţelor de cuibărit.
Căsuţa cu protecţie împotriva pisicilor (planşa 8). Graţie modului în care este
concepută, cu ieşindul proximal înzestrat cu un orificiu de pătrundere F împins mult
în faţă, nici un prădător felin nu poate ajunge la cuibul propriu-zis al păsării. Ceea ce
este important este şi faptul că peretele frontal C este mobil; într-un nou sezon de
cuibărit volanţa plăcii permite o prealabilă curăţare a locului de vechiul material din
care precedenta pereche de păsări şi-a construit cuibul, fapt care va permite unei alte
familii sau specii să ocupe locul în anul curent. Lipsa debarasării, a curăţării de către
om a locului, face nefolosibilă construcţia.
Un alt factor care concură la succesul ocupării cuibului artificial, este modul
cum este înţeleasă amplasarea sa pe trunchiul arborelui. Înălţimea medie favorabilă
este de trei, patru metri. Pentru grauri locul montării poate fi şi la opt metri deasupra
solului sau în vârful coroanei arborelui. În ceea ce priveşte însă fixarea sa şi înclinarea
care se va da cuibului, mai cu seamă aceasta din urmă, sunt importante. Verticalitatea
nu este optimă (vezi planşa 8). Logica aserţiunii vine din felul în care îşi amplasează
pasărea cuibul propriu în cuibul artificial. Dacă este înclinat spre în spate, respectând
orizontala, ouăle vor fi cantonate în apropierea peretelui posterior al construcţiei
noastre. În clipa în care pasărea depăşeşte orificiul de întrare pentru a cloci ouăle
execută un salt. Conform stării descrise, aterizarea cu picioarele se face pe ouă, ceea ce
poate duce la spargerea lor. Dimpotrivă dacă orientarea căsuţei artificiale este spre
înainte (dar cu o înclinare nu foarte mare) atunci ponta se va afla aproape de peretele
din faţă iar aterizarea adultului se va petrece în spaţiul din spatele acesteia fără
posibilitatea unei oarecare afectări.
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Modelul universal de cuib artificial (planşa 9). Uşor de construit, modelul
poate fi multiplicat în serie. În acest caz curăţărea cuibului se poate face prin ridicarea
capacului care trebuie sa stea bine prins în lăcaşul său pentru a evita căderea şi astfel
accesul prădătorilor în cuib. Dacă practicăm orificii de diferite diametre putem destina
cuibul speciei pe care o preferăm (pentru dimensiuni vezi hrănitoarea suspendată
selectivă; acestora le mai adăugăm: ø 3.4 cm pentru muscari, ø 4.5 cm pentru codroş, ø
4.5 cm pentru graur, ø 6.7-7.0 cm pentru pupăză şi cucuvea, ø 8.5 cm pentru
porumbelul- de-scorbură sau gulerat, ø 12 cm pentru huhurez).
Dacă placa frontală este montată invers, cu orificiul de intrare jos, atunci
cuibul artificial poate fi populat de mamifere insectivore nocturne, liliecii.
Nu recomandăm plasarea de materiale în cutia cuibului, cuplul de păsări
apreciind doar propriul pat contruit cu delicateţe din materiale atent alese; plasarea
diferitelor materiale aşa-zis „călduroase” poate da impresia de cuib deja locuit sau
chiar speria potenţialii locatari.
Cât priveşte grija pentru celelalte specii necuibăritoare în scorburi, deci a
celor care îşi construiesc cuiburile între crengi, hotărâtor este modul cum este tunsă
tufa sau coniferul ornamental (Buxus, Thuya); tăierea trapezoidală (în secţiune), cu
baza mai lată faţă de planul superior, facilitează alegerea locului pentru amplasarea
cuibului de către pasăre.
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Date tehnice pentru construirea hrănitorilor şi cuiburilor artificiale
Toate piesele componente ale construcţiei sunt executate din lemn de brad
cu grosimea de 1 cm. Valorile sunt date în cm.

Planşa nr. 1 - Hrănitoare simplă, suspendată, pentru piţigoi şi alte specii de
insectivore
piesa
A

buc.
1

lungime

laţime

30

înălţime

Ø 5-6

observaţii
lemn scobit

Planşa nr. 2 - Hrănitoare specială pentru cojoaice
piesa
A
B
C

buc.
1
1
10

lungime
50
70
22.5

laţime

înălţime

observaţii

50
5
4

1
1
2

trapez

Planşa nr.3 - Hrănitoare pe picior (tip 1) pentru toate speciile de paseriforme
granivore şi insectivore.
piesa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

buc.
4
8
1
4
1
4
4
4
1
4

lungime
20
62
30
28
20
18
39
75
140
10

laţime
4
4
30
4
20
4
4
53/53
7
7

înălţime
4
4
1
1
1
1
4
1
7
2

observaţii

vezi *
vezi **
isoscel
stâlp
vezi ***

* placa are practicat în centru un spaţiu de 7/7 cm prin care trece bara verticală de susţinere (I) a întregii construcţii;
piesa este corespondentul celei notate cu H în proiectul hrănitorii pe picior tip 2.
** piesa este corespondentul celei notate cu I în proiectul hrănitorii pe picior tip 2.
*** piesa este corespondentul celei notate cu D în proiectul hrănitorii pe picior tip 2.
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Planşa nr. 4 - Hrănitoare pe picior (tip 2) pentru toate speciile de paseriforme
granivore şi insectivore.
piesa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

buc.
2
2
4
4
2
2
2
1
4
1
4
1

lungime
60
54
31
10
65
10
60
25
23
20
18
140

laţime
4
4
4
7
55
8/8
42/42
25
4
20
4
7

înălţime
4
4
4
2
1
1
0.3
1
1
1
1
7

observaţii

geam

vezi*
stâlp

* cu fereastră centrală de 7/7cm

Planşa nr. 5 - Hrănitoare automată, suspendată, pentru toatespeciile de piţigoi cu
posibilitate deselecţie pe specie.

piesa
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
J’

buc.
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

lungime
20
18
18
18
18
24
18
18
12
22
32

laţime
1
1
1
0.3 (0.5)
0.5 (1)
1
1
1
0.3
1
1

înălţime
30
30
30
20
6
24
1
1
9
13
13

observaţii
vezi *

geam **
vezi ***
vezi ***

* piesa are practicată o deschidere de 12/9 cm, loc în care va fi plasat geamul I.
** grosimea geamului poate fi aleasă după bunul plac al constructorului.
*** J si J' sunt componentele aceluiaşi brâu de protecţie împotriva pisicilor; dimensiunile diferite rezultă din înspşi
construcţia întregii hrănitori.
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Planşa nr. 6 - Hrănitoare(mare) suspendată pentru toate speciile de piţigoi.

piesa
A
A2
C
D
E
F
G
H
I

buc.
1
1
2
2
2
2
2
2
1

lungime
29
29
20
18
24
24
34
22
23

laţime
20
20
22
7
22
18
1/1
8

observaţii
vezi *
vezi **
vezi ***

geam

* piesa are practicată o deschidere pentru geamul I de 23/8 cm.
** planul înclinat pentru sprijinirea acoperişului are laturile lungi de 12-12 cm
*** planul înclinat pentru fixarea acoperişului are laturile lungi de 18-18 cm

Planşa nr. 7 - Hrănitoare suspendată selectivă – de dimensiuni mari – pentru toate
speciile de piţigoi.
piesa
A
B
D

buc.
4
1
1

lungime
50
30
55

laţime
28
30
55

înălţime
1
1
1

observaţii
trapez fig.1

50
18
28
*Orificiile de intrare pentru păsări au diametrul de 3.4 cm (vezi planşa).
**Fixarea capacului se face prin foraibere, iar suspendarea prin patru sârme de ancorare (la colţuri).
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Planşa nr. 8 - Căsuţă de cuibărit pentru speciile care îşi depun ouăle în scorburi
protejată împotriva prădării prin pisici.
piesa
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K

buc.
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

lungime
26
14
17
26
25
17
13
17
10
45

laţime
16
13
13
13
19
7
6
9
2
4

înălţime
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Observaţii

vezi dimens. fig.1

perete mobil

orif. Ø 3.3 cm

7
6
26
17

16

Planşa nr. 9 - Model universal de căsuţă de cuibărit pentru păsări şi lilieci.
piesa
A
B
C
D
E
F
G

buc.
1
1
2
1
1
1
3

lungime
25
25
25
45
24
16
14

laţime
16
16
16
4
21
14
2
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înălţime
1
1
1
2
1
1
1

observaţii
orificiu ø 3.5

Planşa 1

Planşa 2

Planşa 3

Planşa 4

Planşa 5

Planşa 6

Planşa 7

Planşa 8

Planşa 9
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