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Abstract 
Our study began in the spring of 1999 till 2003, in the Prut River basin. We identified five breeding species of 

waders (Charadriiformes–Charadrii). Except the lapwing - Vanellus vanellus, which is a common species in Romanian 
fauna, in this area we found rare breeding species like: Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus and 
Charadrius dubius. In 2003, we met Limosa limosa like certainly breeding species in the middle basin of Prut River. 
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INTRODUCERE 

 
În �ara noastr� s-au realizat pu�ine studii privind p�s�rile charadriiforme limicole �i acestea apar�in în special 

lui A. PAPADOPOL, D. ST�NESCU (care realizeaz� �i primul studiu de etologie din �ara noastr�), P. WEBER (2000) (care 
semnalizeaz� 47 de specii de charadriiforme limicole prezente în zona Histria) �i J. B. KISS (1982) care comunic� pentru 
prima dat� în România prezen�a unor specii accidentale de p�s�ri limicole (Charadrius asiaticus (PALLAS, 1773), C. 
leschenaultii (LESSON, 1826), C. vociferus (LINNAEUS, 1758), Chettusia leucura (LICHTENSTEIN, 1823).  

În bazinul râului Prut, sunt realizate câteva studii referitoare la unele aspecte ecologice �i de r�spândire a 
p�s�rilor, în care sunt incluse �i date privind unele specii apar�inând subord. Charadrii - A. PAPADOPOL (1975), I. ION �i 
CARMEN GACHE (1993), N. ONEA (1992), A. PAPADOPOL �i ANA CODREANU (1996), N. ONEA (1996) �i CARMEN 
GACHE (2002).  

MATERIAL �I METODE 
 

Observa�iile noastre au început în martie 1999 �i s-au desf��urat pân� în prim�vara anului 2004, realizându-se 
deplas�ri frecvente în punctele H�lceni, Vl�deni, Bor�a, Larga Jijia, mla�tina Miletin, Pai�, Le�cani, Osoi (în special 
pentru unele aspecte referitoare la cuib�rit �i la comportament); de asemeni, au fost realizate deplas�ri în timpul 
perioadei în care se desf��oar� migra�ia de prim�var� �i toamn�, acoperind acumul�rile amenajate pe valea Prutului sau 
pe principalii afluen�i în jude�ele Boto�ani, Ia�i, Vaslui �i Gala�i. 

Cea mai des utilizat� metod� a fost metoda itinerariilor. În cele mai numeroase puncte de observa�ie am 
realizat inventarierea avifaunei unei suprafe�e acvatice, astfel încât deplasarea s-a f�cut pe cea mai lung� latur� a 
ele�teului, dar s-a realizat �i  înconjurul suprafe�ei totale de ap�. S-a folosit ca metod� de lucru observarea direct� cu 
binoclul sau luneta din punct fix, mai ales în coloniile de cuib�rit, precum �i metoda p�tratelor pentru suprafe�ele plane 
unde erau amplasate cuiburi ale p�s�rilor limicole. 

În perioada de studiu, am inventariat speciile de p�s�ri limicole care au cuib�rit în bazinul râului Prut, 
concentrându-ne aten�ia asupra urm�toarelor zone din bazinul mijlociu al râului Prut: H�lceni - mla�tina Miletin, 
ele�teiele Vl�deni �i terenul ml��tinit din spatele g�rii Vl�deni, balta Bor�a, Larga Jijia, Le�cani.  

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
Speciile limicole prefer� pentru cuib�rit malul apelor, teritoriile înierbate �i mla�tinile din apropierea 

ele�teielor sau fâne�ele �i terenurile agricole. În general, p�s�rile limicole  î�i amenajeaz� cuiburile în zonele nisipoase 
sau cu pietri�uri din apropierea apelor dulci, pe terenurile agricole, în zonele cu mla�tini, în zonele din imediata 
apropiere a luciului de ap� (locuri deschise, cu vizibilitate bun�), bogate în n�mol, terenurile s�r�turate din apropierea 
plajelor cu vegeta�ie redus�, specific� habitatelor amfibii cu specii de plante ca Juncus spp. �i Carex spp. Cuiburile sunt 
simple, pu�in c�ptu�ite cu material vegetal. Aici, ele depun, în general, patru ou� a�ezate în cruce cu vârfurile îndreptate 
spre centru, fiind bine camuflate datorit� coloritului. 

Prezen�a speciilor de p�s�ri limicole este influen�at� de vegeta�ie �i de diversitatea habitatelor, de aspectul 
bazinului hidrografic, de scopul în care au fost create amenaj�rile hidrotehnice, dar �i de nivelul presiunii antropice. 

În bazinul mijlociu al râului Prut sunt prezente 5 specii de p�s�ri limicole (figura 1), apar�inând subord. 
Charadrii, care, cuib�resc în diverse zone, în preajma unor ele�teie piscicole: 

1. Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758), specie clocitoare, destul de numeroas�, întâlnit� f�r� excep�ie în to�i anii, 
în diverse puncte din bazinul râului; 

2. Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786), întâlnit în to�i anii, î�i schimb� aproape în fiecare an zona de cuib�rit (în 
2000 �i 2001 a cuib�rit la Larga Jijia, în 2002 a fost prezent pe mla�tina Miletin, iar în 2003 �i 2004 în coada lacului 
H�lceni) �i este prezent cu efective foarte mici; 
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3. Limosa limosa (LINNAEUS, 1758), presupus� specie clocitoare în anii 2001 �i 2002, dar cert clocitoare în anul 
2003 în zona umed� Vl�deni (mla�tina din spatele g�rii, p��unea din apropierea b�l�ii Bor�a �i coada lacului H�lceni) cu 
un efectiv  de 11 perechi. De asemenea �i în anul 2004 a cuib�rit pe mla�tina Miletinului. 

4. Recurvirostra avosetta (LINNAEUS, 1758), specie cert clocitoare în anii 1999 �i 2000 cu câte o pereche în 
diferite puncte ale zonei de studiu, cu efective mai mari în anii 2002, 2003 când cuiburile au fost amplasate în coada 
lacului H�lceni (MULLER WALIE JOHANNA, CARMEN GACHE, 2003). În anul 2004, specia s-a instalat pentru cuib�rit pe 
mla�tina Miletinului. 

5. Himantopus himantopus (LINNAEUS, 1758), întâlnit� în fiecare an, dar cu efective foarte mici - una sau dou� 
perechi (MULLER WALIE JOHANNA, CARMEN GACHE, 2003).  
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Fig. 1. Dinamica num�rului de specii de p�s�ri limicole clocitoare în bazinul mijlociu al râului Prut în perioada 1999 – 2004. 

 The dynamic of the breeding waders species’ number in the middle Prut River basin between 1999 - 2004. 
 

Nagâ�ul - Vanellus vanellus este o specie frecvent întâlnit� în �ara noastr� nu numai în perioada de pasaj, dar �i 
ca efectiv al perechilor clocitoare. În bazinul râului Prut este prezent cu efective destul de mari �i cuib�re�te pe 
suprafe�ele înierbate din apropierea ele�teielor, pe terenuri agricole sau pe p��uni. Din p�cate, succesul reproductiv nu 
este totdeauna garantat, deoarece presiunea  antropic� în unele zone atinge cote foarte înalte. Iar dintre du�manii 
naturali, p�s�rile r�pitoare sau la coloniile de ciori, care produc pagube remarcabile.În timpul observa�iilor noastre, 
nagâ�ul (Vanellus vanellus) a fost întâlnit clocind pe suprafe�e înierbate din apropierea ele�teielor de la Osoi, în anii 
2000 - 2003 cu un efectiv de 10 perechi. Cuib�re�te la Vl�deni, pe suprafa�a din spatele g�rii, cu câte 12 perechi anual, 
dar �i pe ele�teiele r�mase f�r� ap�. În prim�vara anilor 2001 - 2003, au cuib�rit câteva perechi �i pe terenul înierbat 
aflat de partea opus� a b�l�ii Bor�a �i în zona inundabil� aflat� între localitatea Vl�deni �i Bor�a de-a lungul liniei ferate. 
Pe p��unea Le�cani, au cuib�rit câte 15 perechi în anii 2001 - 2003. În anii 2002, 2003 �i 2004, 5 perechi au cuib�rit pe 
mla�tina Miletin, în apropierea coloniei cu Recurvirostra avosetta, dar  în anii 2003 - 2004, au avut condi�ii de cuib�rit 
�i pe terenul ml��tinit din coada lacului H�lceni, unde am identificat 6 perechi, precum �i pe paji�tea de la Le�cani. 

Prund�ra�ul gulerat mic - Charadrius dubius este o specie, care în fiecare an r�mâne s� cuib�reasc� în bazinul 
râului Prut, chiar dac� în locuri diferite �i cu efective foarte mici. În anul 1999, au cuib�rit dou� perechi pe insula 
ele�teului EC3, din complexul piscicol Larga Jijia, într-o colonie cu dou� perechi de catalige �i zeci de perechi de 
sternide �i laride. Câte dou� perechi clocitoare de prund�ra� gulerat mic am întâlnit �i în anii urm�tori, 2000 - 2001, în 
acela�i loc �i aproape în aceea�i forma�ie, al�turi de perechile de Himantopus himantopus. O pereche a cuib�rit în anul 
2001, la Vl�deni, pe terenul nisipos al unui ele�teu r�mas f�r� ap�. În anul 2002, pe mla�tina Miletin la marginea 
coloniei cu cioc-întors (Recurvirostra avosetta), au cuib�rit dou� perechi de prund�ra� gulerat mic. Pe terenul din coada 
lacului H�lceni, care, datorit� secetei din anul 2003, a constituit un habitat adecvat pentru instalarea pontei, au cuib�rit 3 
perechi de Charadrius dubius, în vecin�tatea coloniei de cioc-întors. În anul 2004, s-au instalat doua pereche de 
Charadrius dubius pe mla�tina Miletin la marginea coloniei mixte de p�s�ri limicole.  

Ciocîntorsul - Recurvirostra avosetta este, o specie destul de rar întâlnit� în �ara noastr�, dar de-a lungul v�ii 
Prutului a fost identificat� clocind neregulat �i cu efective foarte mici în unii ani. În anul 1999, a fost semnalat� 
cuib�rind cu câte o pereche, pe un limb de p�mânt la marginea unui ele�teu al fermei Osoi �i în coada lacului H�lceni. 
În urm�torii ani, nivelul ridicat al apei �i presiunea antropic� nu i-a permis s� mai cuib�reasc� în aceste zone. În urma 
observa�iilor noastre, am ajuns la concluzia c� aceast� specie este foarte imprevizibil�, deoarece am constatat c� 
exemplarele care vin în timpul pasajului stau câteva zile �i apoi pleac�. Deci, nu putem spune c� r�mâne o pereche aici 
pentru a începe jocul nup�ial. La începutul lunii iunie, perechile vin gata formate, desf��oar� parada nup�ial� �i apoi 
depun ponta. Spre exemplu, în anul 2002, p�s�rile au ap�rut în zona umed� Vl�deni, la începutul lunii aprilie �i au 
disp�rut dup� câteva zile; pe data de 15.06.2002, erau prezente pe suprafa�a ml��tinit� cu vegeta�ie scund�, din zona 
mla�tinii Miletin cinci perechi de cioc-întors pe cuib, în cadrul unei colonii mixte. Dup� o s�pt�mân�, pe 21 iunie, 
situa�ia era aceea�i, p�s�rile î�i cloceau ponta în lini�te, al�turi de nagâ�i (Vanellus vanellus) �i chire de balt� - Sterna 
hirundo, (LINNAEUS, 1758). În luna iulie, p�s�rile aveau pui �i manifestau un comportament extrem de agresiv. 

În anul 2003, în coada lacului H�lceni, pe o suprafa�� de pe care se retr�sese apa �i era pu�in� vegeta�ie, a fost 
prezent� o colonie mixt�, unde au cuib�rit 15 perechi de cioc-întors, care au scos puii la sfâr�itul lunii iunie. În anul 
2004, datorit� precipita�iilor abundente, 10 perechi de Recurvirostra avosetta s-au instalat pe mla�tina Miletin, formând 
o colonie mixt� cu Limosa limosa, Himantopus himantopus, Vanellus vanellus �i Charadrius dubius. 

Sitarul de mal - Limosa limosa, de�i este o specie foarte numeroas� în timpul migra�iei, cuib�re�te foarte rar în 
�ara noastr�. Carmen Gache notific�, în anul 1997,  faptul c� o pereche de sitari de mal ar fi putut cuib�ri pe �esul din 



Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii �i comunic�ri. �tiin�ele Naturii. Vol. XXI / 2005             ISSN 1454-6914 
 

 180

partea vestic� a b�l�ii Bor�a, unde habitatul este favorabil. În urm�torii trei ani (1998, 1999 �i 2000), s-a verificat acest 
lucru, dar balta nu a mai fost umplut� cu ap� �i, din aceast� cauz�, afirma�ia conform c�reia p�s�rile limicole obi�nuiesc 
s� se întoarc� în locurile în care au cuib�rit în anii anteriori, nu a putut fi verificat� �i în acest caz.    

În anii 2001 �i 2002, o pereche de sitari (Limosa limosa) a încercat s� cuib�reasc� pe p��unea Le�cani, al�turi 
de nagâ�i (Vanellus vanellus), având habitate specifice, dar fie din cauza presiunii antropice foarte mari nu a mai depus 
ponta, fie ou�le au fost distruse ulterior de vitele care p��teau sau de c�tre copii. Perechea avea comportament specific 
perioadei de cuib�rit, având un teritoriu delimitat unde, dac� p�trundeai, manifest�rile erau caracteristice; în ciuda 
c�ut�rilor insistente nu am g�sit ponta, de�i locul de cuibar era destul de evident. 

În anul 2003, ipoteza c� aceast� specie cuib�re�te în zona Vl�deni s-a confirmat, deoarece pe data de 30 aprilie, 
pe suprafa�a înierbat� �i înml��tinit� din spatele g�rii Vl�deni am g�sit 6 cuiburi de Limosa limosa. Cinci dintre cuiburi 
aveau ponta complet� (câte 4 ou�) �i unul avea doar 2 ou�. Urm�rindu-le zi de zi, am observat pe data de 10 mai apari�ia 
primilor pui, iar în urm�toarele zile au continuat s� eclozeze �i ceilal�i. 

În luna mai 2003, pe p��unea din zona opus� b�l�ii Bor�a, am descoperit înc� 3 cuiburi de sitar de mal care 
erau foarte expuse riscului de pr�d�torism, întrucât în apropiere se afla o stân� de oi, o colonie de ciori, precum �i 2 
perechi de Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758), care vânau în acest perimetru. În aceea�i perioad�, în coada lacului 
H�lceni, la o oarecare distan�� de colonia de Recurvirostra avosetta, am descoperit înc� 2 cuiburi de Limosa limosa.  

În iunie 2003, am descoperit pe p��unea Le�cani cuibul de sitar de mal pe care l-am c�utat în timpul 
observa�iilor din anii 2001 �i 2002, era instalat la oarecare distan�� de colonia monospecific� de Vanellus vanellus. În 
anul 2004, 3 perechi de Limosa limosa, au cuib�rit pe terenul înierbat de pe mla�tina Miletinului, participând la 
formarea coloniei mixte de p�s�ri limicole. În urma acestor observa�ii putem afirma c� specia Limosa limosa este cu 
certitudine oaspete de var� în România, respectiv, în bazinul râului Prut unde cuib�re�te. 

Cataliga - Himantopus himantopus este o specie destul de rar� în �ara noastr�, dar a fost semnalat� ca specie 
clocitoare în bazinul râului Prut, începând din anul 1999 la Larga Jijia, având instalate cuiburile pe insula de pe ele�teul 
EC3 din complexul piscicol Larga Jijia; în anii 2000 �i 2001, am întâlnit-o în acela�i loc în cadrul fermei piscicole, în 
colonia mixt� prezent� �i în anii anteriori, format� din p�s�ri limicole (Charadrius dubius �i Himantopus himantopus – 
2 perechi), Sterna hirundo �i Larus ridibundus (LINNAEUS, 1766). În anul 2002, credem c� nu ar fi putut s� cuib�reasc� 
aici, deoarece nivelul apei a fost foarte mare în iazuri �i nu avem date, deoarece ne-a fost interzis accesul cu barca la 
insul�, datorit� valurilor mari. În prim�vara anului 2001, dou� perechi de catalig� (Himantopus himantopus) au cuib�rit 
pe terenul din spatele g�rii Vl�deni, unde habitatele erau specifice acestei specii. Dup� spusele localnicilor, �i în anul 
2000, ar fi cuib�rit aici dou� perechi de catalig�, sosind în fiecare an în jurul acelea�i date - 15 aprilie. În anul 2002, 
p�s�rile, de�i veniser� în acela�i loc pentru a cuib�ri, au fost nevoite s� plece, datorit� nivelului ridicat al presiunii 
antropice (turme de oi, caii, p�s�ri domestice, dar cel mai important aspect credem c� îl reprezint� recoltarea pontei de 
c�tre localnici); probabil, una dintre perechi s-a mutat în coada lacului H�lceni, deoarece a fost v�zut� la sfâr�itul lunii 
iunie cu pui. 

În anul 2003, pe terenul înierbat, din spatele g�rii Vl�deni au cuib�rit dou� perechi de Himantopus himantopus, 
cuiburile fiind instalate la marginea coloniei de Vanellus vanellus. În anul 2004, dou� perechi de Himantopus 
himantopus, a cuib�rit în aceste zone, instalându-se pe mla�tina Miletin.  

În concluzie, din observa�iile noastre reiese c� patru specii de charadriiforme limicole au cuib�rit pân� acum 
regulat în bazinul râului Prut - Vanellus vanellus, care este destul de bine reprezentat numeric, Charadrius dubius, ale 
c�rei efective sunt în num�r mic �i oscileaz� de la an la an �i Recurvirostra avosetta, care cuib�re�te în fiecare an în 
zona lacului H�lceni �i mla�tina Miletin. De asemenea, Himantopus himantopus cuib�re�te în diverse locuri din bazinul 
râului Prut, dar cu efective foarte mici, deoarece este o specie foarte sensibil�, fiind influien�at� de nivelul crescut al 
presiunii antropice, dar �i de factorii climatici. Limosa limosa este specie nou clocitoare în bazinul Prutului �i va fi 
urm�rit� în urm�torii ani pentru a vedea dac� se întoarce pentru cuib�rit în zonele deja men�ionate. 
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