
Liziera de Lac



Vecinii de la Liziera de Lac



De câte ori nu ne legăm cele mai dragi amintiri din copilărie și din adolescență de vecini? De culesul fructelor 
din copacii vecinilor, de mâncărurile savuroase ale vecinelor generoase, de obiceiurile amuzante, de mașinile care 
se reparau pe stradă și de spiritul de comunitate în care creșteam alături de cei cu care locuiam. 
Vecinii nu sunt doar cei cu care împărțim locuri, ci sunt cei care devin parte din cine suntem și din poveștile noastre 
pe care le vom ține aproape de suflet toată viața. Vecinii sunt condimentul locului și martori ai transformărilor 
noastre, de la năzbâtii, la reușite, de la mic, la mare. 

De aceea, noi, la Liziera de Lac, ne-am gândit să sărbătorim această relație specială care leagă comunități și 
să mergem un pas mai departe. Pentru că la Liziera de Lac trăiești înconjurat de natură, vei avea surpriza să 
descoperi că avem vecini dintre cei mai talentați tenori, pescari, vânători și maeștri ai camuflajului, pentru că la 
noi e un mic univers în care cele mai fascinante păsări și cele mai simpatice și jucăușe căprioare, pisici sălbatice, 
vulpi și bursuci împart același cod poștal cu tine. 

Ai pădurea la o plimbare distanță și poți să descoperi habitatele animalelor care ne fascinează și ne învață, de 
fiecare dată, că avem o responsabilitate imensă față de natură și față de cei cu care împărțim acest sanctuar al 
biodiversității. 

Ai lacul aproape de tine și te poți bucura de spectacolul păsărilor grațioase care vin și pleacă odată cu trecerea 
anotimpurilor. De la boboci de nuferi, la boboci de rațe sălbatice, vei putea să fii martor al frumuseții naturii cu 
care ai oportunitatea de a fi vecin. 

Acest album este un manifest pentru a ne cunoaște vecinii mici și necuvântători și pentru a le descoperi cuiburile 
și a învăța cum putem să îi protejăm și cum putem să trăim în armonie unii cu ceilalți. 

Manifest
pentru Vecinii de la Liziera de Lac



Prima mea întâlnire cu lacul Tătaru a avut loc în urmă cu câțiva ani, când în acest loc era doar o amenajare 
piscicolă lângă o pădure complet sălbatică. Digurile ce despărțeau lacurile erau complet pustii, iar liniștea locului 
era tulburata de trilurile ascuțite ale chirighițelor ce vânau prin picaj la doi pași de mine.  Apoi am văzut pe dig 
o găinușă de baltă neînfricată și am conchis – ăsta e locul unde pot fugi când nu am timp să merg în Deltă!

Și acesta a fost începutul unei frumoase prietenii cu lacul Tătaru.  An de an am revenit să observ și să fotografiez 
speciile care își au habitatul aici. 

Încă de la primul contact cu Liziera de Lac vei fi fermecat de fauna și flora zonei, o oază de natură la doar câțiva 
kilometri de București. Aici poți vedea de la berze, rațe și egrete până la iepuri, arici și chiar pelicani! Sute de 
specii sălbatice, majoritatea păsări acvatice, se concentrează în zona lacului, astfel că orice plimbare poate fi un 
prilej de întâlnire cu ei și o ocazie de a te imersa în natură și a te deconecta de la stresul cotidian.

Introducere
Texte și fotografii de Doru Panaitescu



Făcând parte din bioregiunea stepică, climatul este unul specific zonei de câmpie a bazinului dunărean. O imensă 
zonă de drenare a unei foste mări, umplută cu material sedimentar adus de agenții externi și acoperit cu soluri 
fertile - așa se prezintă biotopul Lizierei de Lac. 

Structura diversă, mozaicată a locului și deranjul minim au făcut ca fauna tipică silvostepei să fie bine conservată, 
în ciuda distanței relativ mici față de București. Este incredibil ce mini-sanctuar natural poți găsi la doar 15 
minute de inelul de centură al Capitalei. Fauna este dominată de specii de păsări acvatice. Luciurile de apă, 
cordoanele de stuf, malul împădurit și prezența unor exemplare seculare de stejar și alte foioase creează un 
mediu pe placul multor animale sălbatice.

Zona lacurilor este principalul magnet pentru sumedenia de specii ce pot fi observate aici. Unele sunt ușor de 
văzut pentru că folosesc luciul apei drept loc de adăpost, cuibărire sau hrană. Altele sunt adepte ale ascunzișurilor 
în stuf, ceea ce face foto-vânătoarea cu atât mai captivantă. Iar altele apar ocazional, în migrație. 

Aceste lacuri sunt înconjurate de zone agricole, dar și terenuri necultivate - un alt punct de atracție pentru 
speciile sălbatice. Multe specii de păsări de stepă sunt prezente pe terenurile vecine cu lacurile de mai jos de 
terasă, dar și sus, în apropierea pădurii.  

Pădurea este al treilea element cheie pentru biodiversitatea bogată a Lizierei de la Lac. Este adăpost pentru 
o sumedenie de mamifere tipice zonelor silvostepice, dar și loc de cuibărit pentru multe păsări de talie mică și 
medie. Colonia mixtă de stârci cenușii, egrete mici și cormorani mari este și ea un beneficiar important al pădurii 
de foioase amestecate, iar răpitoarele diurne și nocturne întregesc tabloul speciilor ce profită de prezența pădurii 
din apropierea lacurilor. 

Aceștia sunt doar câțiva dintre vecinii din Liziera de Lac. Te invit să-i descoperi pe toți în paginile următoare, să 
afli mai multe despre habitatul lor, biodiversitatea zonei și cum poți conviețui cu ei în armonie.



Acvatic 1



06 Chirighiță cu obraz alb



Chirighiță cu obraz alb

Chlydonias hybrida
Una din cele mai spectaculoase 
păsări de pe baltă, chirighița cu obraz 
alb se remarcă prin plonjoanele 
spectaculoase după pește, pe care 
îi prinde din picaj, după un zbor 
staționar în prealabil. Puii sunt 
complet diferiți în primul an. În 
stânga un exemplar adult. 

07



Podiceps cristatus
Corcodelul mare este un pescar 
iscusit, care prinde peștele prin 
scufundare, cum fac si cormoranii, 
cufundarii sau ferestrașii, cu care 
este adesea confundat. Vara poate 
fi văzut cum vânează pești și îi 
oferă puilor, care sunt tărcați. În 
penaj nupțial, cordodelul mare are o 
creastă de pene vizibilă de la mare 
distanță. inconfundabilă. În iernile 
blânde câteva exemplare rămân aici, 
pe bălțile de sub Lizieră.

Corcodel mare08



Calidris pugnax

Bătăușul este o pasăre de țărm de 
talie medie, de talia unui porumbel, 
cu picioare lungi, care poate fi 
văzută la noi de primăvara devreme 
până toamna târziu. Poate prezenta 
diferențe mari de penaje între 
masculi.

09Bătăuș



Actitis hypoleucos
Una din speciile de țărm mereu 
prezente pe baltă. Folosește 
pontoanele de pe lacurile deschise 
pescuitului pentru odihnă, hrănindu-
se pe malurile apelor, unde e mai 
greu de reperat datorita camuflajului 
excelent.

Fluierar de munte10



Gallinula chloropus

O apariție elegantă, constantă, 
alegând să rămână și iarna, dacă nu 
sunt geruri mari. Coloritul intunecat 
cu culori aprinse pe cioc dau o notă 
aparte, elegantă, acestei păsări de 
talie mică, vizibil mai mică decât o 
lișiță.

Găinușă de baltă 11



Microcarbo pygmaeus
A doua specie de cormoran prezentă 
la lizeră, cormoranul mic este de talie 
mult mai redusă, dar are un apetit la 
fel de mare ca al cormoranului mare. 
Capul este închis la culoare, cu irizații 
roșcate pe gât și ceafă. Poate fi văzut 
tot timpul anului.

12 Cormoran mic



Unul din cei mai mari pescăruși de 
la noi, acastă pasăre cu o anvergură 
impresionată a aripilor survolează în 
permanență lacurile, indiferent de 
anotimp.

Pescăruș cu picioare galbene 13

Larus michahellis



Phalacrocorax carbo
Cormoranul mare este un excelent 
scufundător, mâncător de pește și 
alte animale acvatice, ușor de văzut 
pe lacurile de la Lizieră tot timpul 
anului. Ciocul este lung și puternic, 
încovoiat la capăt, iar gușa este 
colorată în galben cu alb. 

Cormoran mare14



Anser albifrons
Unul dintre oaspeții de iarnă din 
Bărăgan și Câmpia Vlăsiei, gârlița 
mare poposește iarna în zonele 
cultivate pentru a se hrăni cu grâu și 
alte culturi însămânțate de toamna, 
în stoluri mari. Dorm pe lacuri, se 
hrănesc pe culturi. Primăvara pleacă 
spre nord, la cuibărit.

Gârliță mare 15



Cygnus olor
Cu un aspect elegant, lebăda de vară 
cuibărește în fiecare an pe bazinele 
mici ale complexului piscicol. Talia sa 
mare si aspectul grațios, cu gât lung, 
o plasează în topul preferințelor 
celor mari și mici. Nu este o specie 
sperioasă.

Lebădă de vară16



Riparia riparia

O specie insectivoră, excelentă 
zburătoare, își sapă cuib în malurile 
de loess ale Dâmboviței sau în alte 
terase abrupte. Lăstunii sunt specie 
gregară, cuibărind în colonii de sute 
de exemplare.  

Lăstun de mal 17



Alcedo atthis
Nu trebuie să mergeți până în 
Delta Dunării să-l vedeți la treabă 
pe Ivan Pescarul. Pescărașul 
albastru cuibărește în malurile 
lacurilor de sub Lizieră. Coloritul 
este spectaculos (verde sau azuriu 
sidefat, în funcție de lumină). Iarna, 
de nevoie, își modifică dieta, vânând 
și alte animale mici.

Pescăraș albastru18



Piciorong 19

Himantopus himantopus
Piciorongul este o specie înaltă, cu 
picioare lungi, elegante. Cuibărește 
în zone deschise, aflate lângă zone 
inundabile. Picioarele roșii și lungi 
sunt vizibile de la distanță, inclusiv în 
zbor. Iarna coboară spre sud.



Recurvirostra avosetta
Ciocîntorsul este o specie distinsă, 
elegantă, cu picioare si cioc lungi, 
colorată contrastant (alb cu negru). 
Este prezentă în zone cu ape puțin 
adânci, folosind ciocul specializat, 
întors în sus (de unde și numele 
popular) pentru a căuta hrană în mâl 
sau aproape de mal.

Ciocintors20



Pelecanus onocrotalus
Cu o anvergură a aripilor de aproape 
3 metri, pelicanii sunt printre cele 
mai maiestuoase păsări acvatice de 
la noi. Pot fi văzuți ocazional și aici, 
în special primăvara și toamna, când 
opresc pentru a se hrăni și a se odihni 
în lungul lor drum de la locurile 
de cuibărit (în principal din Delta 
Dunării) la cartierele de iernare din 
Africa.

Pelican comun 21



Lăcar mare22



Acrocephalus
arundinaceus

Specie adaptată traiului în cordoanele 
de stuf. Cântecul său strident, ușor 
dizarmonic, o succesiune de chițăituri, 
este inconfundabil și se aude în 
mai-iunie pe toate digurile. Ușor 
de confundat cu alte specii de stuf 
(grelușei etc). 

Lăcar mare 23



Anas platyrhynchos
Cea mai abundentă și mai ușor de 
văzut rață europeană. Este prezentă 
aici tot timpul anului, iar efectivele 
cresc în sezonul rece, când balta 
adăpostește și exemplare venite din 
nord, la iernat.

Rață mare24



Aythya ferina

Una din rațele cuibăritoare de pe 
bălțile de sub pădure, rața cu cap 
castaniu poate fi văzută tot timpul 
anului. Iarna, suplimentar față de 
perechile cuibăritoare, se adaugă și 
alte exemplare venite din nord, care 
iernează împreună aici.

Rață cu cap castaniu 25



Aythya fuligula
Rața moțată este o rață frumos 
colorată în alb și negru (masculul, 
pentru că femela e mai ștearsă). Vine 
pe lacurile de la Lizieră doar iarna, 
amestecându-se cu alte specii de 
rațe, alături de care iernează.

Rață moțată26



Spatula clypeata
O rață frumos colorată (masculul, 
deoarece femela are un colorit șters), 
cu un cioc masiv, inconfundabil, care 
poate fi văzută tot timpul anului aici, 
la Liziera de Lac.

Rață lingurar 27
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Corvus cornix
Cioara grivă este o specie comună 
oriunde în România, inclusiv în 
localități, care se hrănește cu 
aproape orice, inclusiv cadavre. 
Aici, pe Lizieră, sunt specializate în 
furatul de ouă de lișiță și alte păsări 
acvatice. În perioada de cuibărit le 
puteți vedea zburând cu ouă în cioc, 
reaminitndu-ne de legile dure ale 
echilibrelor naturale.

Ciora grivă



Croicocephalus ridibundus

Pescărușul râzător este o specie de 
talie mică, care cuibărește într-o 
colonie mică aici. Iarna, capul devine 
alb cu o mică pată inchisă in spatele 
ochiului, dar vara, în penaj nupțial, 
capul este frumos colorat în cafeniu 
inchis.

Pescăruș râzător 29



Vanellus vanellus
Nagâțul este o pasăre de țărm, 
frumos colorată, care poate fi văzută 
de primăvara devreme până târziu 
în toamnă. Zboară cu mișcări bruște 
de direcție, caracteristic. Penajul, 
privit de aproape, este multicolor cu 
irizații metalice. Cuibărește pe sol, iar 
puii sunt tărcați, confundându-se cu 
solul.  

Nagâț30



Panurus biarmicus
Pițigoiul de stuf este strâns legat 
de planta ce îi compune numele. 
Trăiește de-a lungul cordoanelor sau 
întinderilor de stuf. În imagine, un 
subadult, în medalion un exemplar 
adult.

Pițigoi de stuf 31



Remiz pendulinus
Această pasăre mică este celebră 
prin cuibul pe care îl construiește, 
atârnat sub sălcii sau alti arbori din 
apropierea malurilor. În medalion, un 
mascul cântând.

Boicuș32



Podiceps nigricollis
Acest cordodel de talie medie 
impresioneaza prin penajul elegant. 
Vara este de culoare neagră, cu ochi 
roșii evidenți și un mic eventai de 
pene galbene în spatele ochilor.  Iarna, 
penajul devine gri murdar, iar penele 
aurii dispar. Iarna pot fi observate mai 
multe exemplare, care vin la iernat 
din nordul arealului.

Corcodel cu gât negru 33



Tadorna tadorna
Specie acvatică de talia unei rațe, 
dar cu aspect de gâscă mai degrabă, 
colorată cu alb, verde, caramiziu 
si negru, usor de recunoscut de la 
distanta. Masculul are un cucui roșu 
în perioada nupțială - vezi medalion. 
Câteva perechi cuibăresc constant în 
zonă.

Călifar alb34



Plegadis falcinellus
Singura specie de ibis de la noi, 
asociată în mod normal cu Delta 
Dunării, dar prezentă și aici în mod 
constant, unde cuibăresc câteva 
perechi. Ciocul este lung și specializat 
în extragerea micilor animale 
acvatice din mâl. Toamna pleacă spre 
sud.

Țigănuș 35
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O specie tributară zonelor umede, 
barza albă poate fi văzută și în zona 
lacurilor, dar și pe câmpurile din 
împrejurimi, unde se hrănește cu 
animale mici. Cuibărește pe stâlpii 
din localitățile învecinate.

Barză albă

Ciconia ciconia



Motacilla flava
Nelipsită din zonele umede, 
codobatura galbenă este un oaspete 
de vară frumos colorat (predomină 
culoarea galbenă, cu negru pe cap). 
Poate fi văzută și auzită cântând și de 
pe fire de stuf, dar preferă să vâneze 
insecte pe malurile de apă. Toamna 
migrează spre sud. 

Codobatură galbenă 37



Ardea cinerea
Stârcul cenușiu este o pasăre de 
talie mare, timidă, dar prezentă aici 
tot timpul anului. Având un cioc 
puternic, pasărea reușește să vâneze 
animale mici cu lovituri precise de 
cioc. Poate înghiți și prăzi mai mari, 
inclusiv boboci de rață sau pui de 
iepure. 

Stârc cenușiu38



Ardea purpurea

O specie de stârc timidă, frumos 
colorată. Se hrănește cu pești și alte 
animale acvatice. Spre deosebire de 
stârcul cenușiu, ruda sa apropiată, 
stârcul roșu migrează iarna spre 
sud. În medalion, un stârc rosu la 
vânătoare pe câmp.

Stârc roșu 39



Ixobrychus minutus

Cea mai mică și cea mai elegantă 
specie de stârc de la noi. Acrobat 
desăvârșit, vânează din baza stufului. 
Specie sfioasă. Pe bălțile de la Liziera 
de Lac cuibăresc constant câteva 
perechi. Iarna migrează spre sud.

Stârc pitic40



Ardeola ralloides
Specie frecvent întâlnită în zone 
umede. Excelenți vânători, stau 
nemișcați pe vegetația acvatică și 
lovesc precis cu ciocul prada aflată în 
apă. Iarna migrează spre sud.

Stârc galben 41



Nycticorax nycticorax
Stârcul de noapte este o specie 
emblematică pentru Liziera de Lac, 
specia cuibărind aici. Mai greu vizibil, 
stă ascuns în desiș sau în locuri 
umbrite, mult mai mult decât alte 
specii de stârci.

Stârc de noapte42



Egretă mare 43

Ardea alba
O apariție elegantă, grațioasă, 
aproape de talia unei berze 
(anvergura aripilor este totuși mai 
mică), egreta mare este prezentă tot 
timpul anului în zona lacurilor. Ciocul 
lung, masiv variază de la negru în 
perioada de cuibărit la portocaliu 
intens iarna. 



Egretta garzetta
Egreta mică este prezentă de 
primăvara până toamna, la fel de 
grațioasă ca egreta mare, dar vizibil 
mai mică. Picioarele sunt negre 
cu gheare galbene, iar ciocul mai 
subțire ca al egretei mari 

Egretă mică44
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Cuculus canorus
Specie de zavoi care folosește cuibul 
altor păsări. Femela depune oul în 
cuiburi de lăcari, de silvii și alte specii 
de talie mai mică. Vine în aprilie și 
pleacă la început de septembrie, 
iernând în Africa.

Cuc



46 Lișiță



Fulica atra
O specie rezidentă în zona lacurilor. 
Iarna se strâng în aglomerări ce pot 
depăși 100 de exemplare. Vara, cu 
mult curaj, lișița scoate puii la hrănit 
încă din primele săptămâni de viață. 
Aceștia au capul roșu și acoperit cu 
puf galben.

Lișiță 47



Grelușel de stuf

Locustella luscinioides
Specie adaptată traiului în stuf, cum 
îi spune și numele. Cântecul său, un 
țârâit specific, se aude în mai-iunie 
pe toate digurile. Ușor de confundat 
cu alte specii de stuf (lăcari etc). 

Grelușel de stuf48



Acrocephalus scirpaceus
Specie adaptată traiului în stuf, cum 
îi spune și numele. Cântecul său 
este un tril puternic modulat, ce 
dureaza până la un minut, repetat 
timp de ore întregi în mai-iunie. Ușor 
de confundat cu alte specii de stuf 
(grelușei etc). 

Lăcar de stuf 49



Hirundo rustica
Rândunica este oaspete de vară, 
considerată vestitor al primăverii. 
Zborul său este rapid, inconfundabil, 
rândunica vânând insecte la distanță 
mică de sol. Cuiburile sunt amplasate 
inclusiv sub pontoanele de pe lacuri. 
În anii buni, cu multe insecte, scoate 
două rânduri de pui.

Rândunică50



Reptile și amfibieni 2
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Emys orbicularis
O specie emblematică a zonei, 
această reptilă cu carapace poate 
fi văzută sorindu-se pe cioatele de 
lângă malul ce dă spre pădure. Ochii 
sunt galbeni la femelă și roșiatici la 
mascul în perioada de curtare.

Țestoasă de apă 53



Coronella austriaca
Specie neveninoasă și neagresivă, 
acest șarpe de talie medie (nu 
depășește 75 cm în mod obișnuit) 
se hrănește cu gușteri și alte reptile, 
inclusiv alți șerpi. În anumite condiții 
poate manifesta comportament 
canibalistic, mâncând alți șepri de 
alun. Contrar numelui, nu stă doar în 
pădure sau în zone cu tufe de alun.

Șarpe de alun54



Natrix natrix
Cel mai comun șarpe din România 
este prezent și aici. Specie 
neveninoasă, neagresivă, se hrănește 
cu amfibieni (broaște, tritoni etc), 
ocazional și cu alte animale mici. 
Închis la culoare, ușor de recunoscut 
după petele deschise la culoare din 
zona capului (ca niște urechi).

Șarpe de casă 55
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Lissotriton vulgaris
Unul din cei doi tritoni prezenți aici, 
tritonul comun este o specie sfioasă, 
greu de văzut. Capul este vărgat, iar 
abdomenul pătat cu pete negre pe 
fond galben. Primăvara poate fi văzut 
în ape puțin adânci, iar la finalul verii 
intră în faza terestră, când poate fi 
găsit noaptea, pe sol sau sub pietre/
lemne etc.

Triton comun



Bufo viridis
Broască de talie medie, predominant 
nocturnă. Are un aspect rugos, dar 
nu transmite râia la om, așa cum e 
legenda din popor. Nu este specie 
acvatică, poate trăi în zone cu soluri 
afânate, departe de orice sursă de 
apă.

Broască rugoasă verde 57



Pelophylax ridibundus
Broaștele mari de lac, cea mai 
abundentă specie de amfibieni din 
zonă, sunt principalii cântăreți ai 
bălții în lunile de vară, dar și hrana 
multor specii de păsări acvatice. În 
zilele calde, se cocoață pe scândurile 
pontoanelor, de unde execută 
salturi spectaculoase spre siguranța 
luciului de apă.

Broască mare de lac58



Hyla orientalis
Singura specie arboricolă de broască 
din zonă, brotăceii răsăriteni sunt 
ușor de auzit noaptea, greu de 
văzut indiferent de ora zilei, datorită 
camuflajului excelent. Pot fi văzuți 
în arbuști și copaci, dar și pe firele de 
stuf.

Brotăcel răsăritean 59



Pelobates fuscus
Specie predominant nocturnă, 
broasca de pământ brună preferă 
solurile nisipoase, afânate, inclusiv 
în zone împădurite. Pupilele sunt 
verticale, așa cum le au toate 
broaștele de pământ. Este unul din 
cel mai frumos camuflate animale 
de la Liziera de Lac.

Broască de pământ brună60
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Bombina bombina
Una din cele mai interesante broaște 
din regiune, izvorașul cu burtă roșie 
mai este numit și buhai de baltă 
datorită zgomotului tipic, de buhai, 
pe care îl scoate, pe lac putându-se 
auzi uneori adevărate concerte.

Izvoraș cu burta roșie 61



Gușter

Lacerta viridis

Șopârla cel mai des întâlnită în 
apropierea Lizierei de Lac, gușterul 
este o specie de talie mare, masculii 
ajungând la 30 cm cu coadă cu tot.

62



Pădure 3



Luscinia megarhynchos
De departe, cea mai talentată 
pasăre cântătoare de pe Liziera 
de Lac. Trilurile privighetorilor se 
aud noaptea, în special în perioada 
aprilie-iunie, fiind inconfundabile.

Privighetoare roșcată64



65Pupăză

Pupezele sunt nelipsite din zona 
de cîmp adiacentă Lizierei de 
Lac. Frumos colorate, se hrănesc 
preponderent cu insecte și graminee, 
fiind văzute des pe sol.

Upupa epops



Lanius collurio
Specie de talie mică, iscusit vânător. 
Are o mască neagră pe ochi, 
caracteristică, iar culoarea generală 
este roșiatică, mai puternică la 
mascul. La femele și juvenili dunga 
de pe ochi este mai estompată, dar 
prezentă. Se hrănește cu insecte și 
alte animale mici pe care le vânează 
din tufe. Toamna pleacă spre sud.

Sfrâncioc roșiatic66



Lanius minor

Specie de talie mică, iscusit vânător. 
Culoare generală cenușie cu alb și 
negru. Are o mască neagră pe ochi, 
caracteristică abia ițită la păsările 
tinere, pe care le puteți observa 
în zonele deschise vara târziu. Se 
hrănește cu insecte, reptile și alte 
animale mici, inclusiv cu șoricei. 
Obișnuiește să înfigă prada în spinii 
din vegetație. Toamna pleacă spre 
sud.

Sfrâncioc cu frunte neagră 67



Sturnus vulgaris
Pasăre de culoare neagră, se 
hrănește cu insecte, fructe etc. Unul 
din cei mai grozavi cântăreți, prezent 
în zona livezii unde cuibărește. 
Toamna se adună în stoluri mari, care 
fac dansuri aeriene spectaculoase.

Graur68



Dendrocopos syriacus
Cea mai frecvent văzută ciocănitoare 
din zonă, ciocănitoarea de grădini 
este abundentă în zona Lizierei. 
Darabana sa (și la mascul, și la 
femelă) este scurtă (cam o secundă) 
și poate fi auzită tot timpul anului. 
Construiește anual cuib nou, ambii 
parteneri contribuind la excavarea 
acestuia.

Ciocănitoare de grădini 69



Sitta europaea
O pasare mică, frumos colorată. Stă 
cu capul în jos pe scoarța copacilor, 
unde vânează insecte. Poate fi 
vazută tot timpul anului.

Țiclean70



Asio otus
Una din cele mai simpatice bufnițe 
de la noi, cunoscută publicului larg 
pentru comportamentul său placid 
și aglomerările de indivizi din timpul 
iernii. Ciufii pot fi văzuți vânând aici 
tot timpul anului, fiind și câteva 
perechi cuibăritoare.

Ciuf de pădure 71



Muscicapa striata
O pasăre mică, de culoare gri, cu 
creștetul tărcat, neobosit vânător 
de insecte pe care le urmărește 
din locuri înalte, cu vizibilitate, fie 
crengi ale arborilor,  fie de pe garduri, 
stalpi etc. Specie teritorială, poate 
fi văzută în același loc tot sezonul. 
Toamna migrează spre sud, fiind 
complet dependentă de abundența 
insectelor.

Muscar sur72
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Emberiza citrinella
O pasăre pestriță, frumos colorată 
pe cap (masculul), ușor de deosebit 
de alte specii prin prezența unor 
pene roșiatice pe spate. Femeia este 
ștearsă, foarte greu de deosebit de 
femelele de vrabie de casă sau de 
femelele altor presuri. Prezentă tot 
timpul anului, mai abundentă iarna.

Presură galbenă



Pițigoi codat

Unul din pițigoii de talie mică de la 
noi. Coada este lungă, caracteristică, 
iar desenul este variabil, unele 
exemplare fiind deschise, altele 
închise la culoare. Mult mai ușor de 
observat iarna, când umblă în cete, 
dar câteva perechi cuibăresc în zonă.  

Carduelis cannabina
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Coccothraustes
coccothraustes

Iarna veți vedea și această pasăre în 
vârfurile copacilor. Dotată cu un cioc 
masiv care i-a dat și numele, poate 
sparge cu el sâmburi – mâncarea sa 
de bază în sezonul rece.  

Botgros 75



Stepă4



Pandion haliaetus
Specie accidentală, trece în migrație 
(de primăvara până toamna), 
poposind aici pentru odihnă și hrană. 
Se hrănește cu pești de talie medie 
sau chiar mare, pe care îi prinde prin 
plonjare, o vânătoare spectaculoasă.

Uligan PescarAcvilă țipătoare mică 

O acvilă de talie medie este mereu 
în căutarea prăzii. Specie accidentală, 
dar constant semnalată, această 
acvilă nu cuibărește aici, dar poate fi 
văzută în migrație, folosind liziera ca 
punct de odihnă și hrană.

Clanga pomarina
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Merops apiaster
Specie insectivoră, prigoria este una 
din cel mai frumos colorate păsări de 
la noi din țară. Se hrănește cu insecte 
pe care le prinde în zbor. În perioada 
de curtare, masculul oferă femelei 
insecte pentru a o cuceri. Toamna 
migrează spre Africa.

Prigorie78
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80 Cânepar

Specie de talie mică, poate fi văzută 
aici tot timpul anului. Masculul este 
mai frumos colorat, cu roșu evident 
pe piept. Ciocul este puternic, gros, 
fiind adaptat pentru a sparge coaja 
gramineelor cu care se hrănește.

Carduelis cannabina

Spinus spinus
O specie cântătoare mică, frumos 
colorată, mai ușor de observat 
iarna, când coboară de la locurile 
de cuibărit din Carpați. Hoinărește 
în stoluri de zeci de indivizi, uneori 
amestecându-se cu alte specii. 
Masculul are culori mai aprinse, 
femela este mai ștearsă, dar dungile 
verticale de pe abdomen și flancuri 
sunt caracteristice.

Scatiu



81Ciocârlie de câmp 

O specie mică, prezentă în zone de 
stepă, cunoscută publicului larg 
pentru trilurile sale efectuate în 
zbor, care e o suită de acrobații pe 
verticală.Ușor de văzut de primăvara 
până toamna pe drumurile dintre 
tarlale din zona Lizierei.

Alauda arvensis Emberiza calandra
O specie cu penaj șters, de camuflare, 
dar foarte bună cântăreață. Poate 
fi auzită de primăvara devreme 
până toamna târziu, trilul său fiind 
modulat, specific, care se aude de la 
mare distanță. Iarna poate fi văzută 
în zonă.

Presura sura



Athene noctua
Cucuveaua este una din cele mai 
mici bufnițe de la noi. Este activă 
și ziua și noaptea, hrănindu-se 
cu insecte, șopârle, soareci mici 
etc. Poate fi văzută pe lizieră sau 
în zonele cultivate, adesea pe 
drumurile agricole, la înserat sau 
dimineața, indiferent de sezon.

Cucuvea82
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Streptopelia turtur
Pe nedrept confundată cu 
guguștiucul, turturica este ușor de 
văzut în spații deschise și liziere, 
inclusiv în zona terenurilor cultivate. 
Se hrănește cu graminee și insecte 
(ocazional), iar în sezonul rece 
migrează spre Africa, spre deosebire 
de guguștiuc, care nu migrează.

Turturică



Perdix perdix
O specie emblematică pentru zonele 
deschise, de stepă, potârnichile pot fi 
văzute în culturile agricole adiacente 
zonei lacurilor. Iarna se adună în 
familii de până la 20 de exemplare 
și sunt mai ușor de reperat.

Potârniche84
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Guguștiuc86

Streptopelia decaocto
Prezență constantă în zonele locuite, 
guguștiucul este ușor de văzut în 
zona Lizierei de Lac, indiferent unde 
vă uitați (pe câmp, în pădure sau 
spre lacuri). Ușor de confundat cu 
turturica, dar cu un colorit uniform, 
mai șters pe aripi.



Cioară de semănătură 

Ciorile de semănătură sunt un 
indicator de sănătate al zonelor 
de stepă. Spre deosebire de rudele 
lor grive (vezi pagina următoare), 
acestea se hrănesc cu mici 
nevertebrate și alte animale mici din 
sol, niciodată cu ouă și pui de pasăre 
sau stârvuri.  

Corvus frugilegus
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88 Vânturel roșu

Una din cele mai comune specii 
de răpitor diurn de talie mică de la 
noi, poate fi întâlnit oriunde în zona 
Lizierei de Lac, cuibărind inclusiv în 
zone de case. Execută zbor staționar, 
elegant, de unde se lansează în picaj, 
vânând șoricei, șopârle, insecte și 
alte animale mici. Prezent și iarna.

Falco tinnunculus



Mamifere 5



Mustela nivalis
O specie de mustelid de talie mică, 
cel mai mic mustelid de la noi. 
Vânător feroce, poate doborî prăzi 
ce îi depășesc talia. În imagine, 
vânase un șobolan cenușiu (Rattus 
norvegicus) în zona de sub pădure. 
Consumă și ouă de păsări, păsări și 
alte prăzi mici.

Nevăstuică90



Pisică sălbatică

O prezență discretă, care profită 
de abundența de păsări și alte 
animale mici din zona lacurilor. 
Noaptea poate fi văzută pe diguri, la 
vânătoare. 

Felis silvestris
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Sus scrofa
Mistreții sunt prezenți în zonă, uneori 
în turme de zeci de exemplare. Acest 
mascul alerga de pe un dig pe altul, 
căutând restul turmei, intrată deja în 
pădure. 

Mistreț92



Iepure de câmp

Iepurii de câmp par să se simtă bine 
în această zonă cu puțin deranj. Mai 
ușor de observat după asfințitul 
soarelui, când devin mult mai activi. 
Prezenți și în zona împădurită, și pe 
câmp, între culturi.

Lepus europaeus
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Erinaceus roumanicus
Acest animal predominant nocturn 
este ușor de văzut pe diguri și pe 
liziere. Se hrănește cu insecte, melci, 
reptile mici, șerpi și fructe. Iarna 
hibernează, în special în anii cu 
zăpezi abundente.

Arici94
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Acvilă țipătoare mică
Arici

Aușel cu cap galben
Aușel sprâncenat

Barză albă
Barză neagră

Bătăuș
Becațină comună

Bizam
Boicuș

Botgros
Broască de pământ brună

Broască mare de lac
Broască rugoasă verde

Brotăcel răsăritean

Clanga pomarina
Erinaceus roumanicus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Calidris pugnax
Gallinago gallinago
Ondatra zibethicus
Remiz pendulinus
Coccothraustes coccothraustes
Pelobates fuscus
Pelophylax ridibundus
Bufotes viridis
Hyla orientalis

Brumăriță de pădure
Călifar alb

Cănăraș
Cânepar

Capîntortură
Caprimulg

Căprior
Cerb lopătar

Chiră de baltă
Chirighiță cu obraz alb

Cicadă
Cinteză

Cinteză de iarnă
Cioară de semănătură

Cioară grivă
Ciocănitoare de grădini

Ciocănitoare de stejar
Ciocănitoare neagră

Ciocănitoare pestriță mare
Ciocănitoare pestriță mică

Ciocârlie de câmp
Ciocîntors

Ciuf de câmp
Ciuf de pădure

Ciuș
Cocoșar
Codalb

Codobatură albă
Codobatură de munte

Codobatură galbenă
Codroș de munte
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Cormoran mare
Cormoran mic

Coțofană
Cuc

Cucuvea
Drepnea neagră
Dumbrăveancă

Egretă mare
Egretă mică

Erete de stuf
Erete vânăt

Fâsă de câmp
Fâsă de luncă

Fâsă de munte
Fâsă de pădure

Fazan
Florinte

Fluierar cu picioare verzi
Fluierar de mlaștină

Fluierar de munte
Fluierar de zavoi

Frunzăriță galbenă
Găinușă de baltă

Gaiță
Gârliță mare

Ghionoaie verde
Grangur

Graur
Grelușel de stuf

Guguștiuc
Gușter

Huhurez mic
Iepure de câmp

Izvoraș cu burta roșie
Lăcar de stuf

Lăcar mare
Lăcar mic

Lăstun de casă
Lăstun de mal

Lebădă de iarnă
Lebădă de vară

Lișiță
Lopătar

Măcăleandru
Mărăcinar mare

Mărăcinar negru
Mierlă

Mistreț
Mugurar

Muscar gulerat
Muscar mic

Muscar negru
Muscar sur

Nagâț
Napârcă

Nevăstuică
Pănțăruș

Pelican comun
Pelican creț

Pescăraș albastru
Pescăruș cu picioare galbene

Pescăruș mic
Pescăruș negricios

Pescăruș negru
Pescăruș pontic

Pescăruș râzător
Pescăruș sur

Piciorong
Pisică sălbatică
Pițigoi albastru

Pițigoi codat
Pițigoi de stuf

Pițigoi mare
Pitulice fluierătoare

Phalacrocorax carbo
Microcarbo pygmaeus
Pica pica
Cuculus canorus
Athene noctua
Apus apus
Coracias garrulus
Ardea alba
Egretta garzetta
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Anthus campestris
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Phasianus colchicus
Chloris chloris
Tringa nebularia
Tringa glareola
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Hippolais icterina
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Anser albifrons
Picus viridis
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Locustella luscinioides
Streptopelia decaocto
Lacerta viridis
Strix aluco
Lepus europaeus
Bombina bombina
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
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Delichon urbicum
Riparia riparia
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Fulica atra
Platarea leucorodia
Erithacus rubecula
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus
Turdus merula
Sus scrofa
Pyrrhula pyrrhula
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Ficedula hypoleuca
Muscicapa striata
Vanellus vanellus
Anguis colchica
Mustela nivalis
Troglodytes troglodytes
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Alcedo atthis
Larus michahellis
Larus minutus
Larus fuscus
Larus marinus
Larus cachinnans
Croicocephalus ridibundus
Larus canus
Himantopus himantopus
Felis silvestris
Cyanistes caeruleus
Aegithalos caudatus
Panurus biarmicus
Parus major
Phylloscopus trochilus
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Pitulice mică
Pitulice sfârâitoare

Porumbel gulerat
Potârniche

Prepeliță
Presură cu cap negru

Presură de grădină
Presură de stuf

Presură galbenă
Presură sură

Prigorie
Privighetoare roșcată

Prundăraș de sărătură
Prundăraș gulerat mic

Pupăză
Racul de râu 

Rădașcă 
Rândunică

Rață cârâitoare
Rață cu cap castaniu

Rață cu ciuf
Rață fluierătoare

Rață lingurar
Rață mare
Rață mică

Rață moțată
Rață pestriță

Rață roșie
Rață sulițar

Rață sunătoare
Șacal

Șarpe de alun
Șarpe de apă

Șarpe de casă
Șarpe de stepă

Scatiu
Șerpar

Sfrâncioc cu frunte neagră
Sfrâncioc roșiatic

Silvie cu cap negru
Silvie de câmp

Silvie mică
Sitar de mal

Sitar de pădure
Șoim călător

Șoimul rândunelelor
Șoimuleț de iarnă
Șopârla de câmp

Șorecar comun
Șorecar mare

Stăncuță
Stârc cenușiu

Stârc de noapte
Stârc galben

Stârc pitic
Stârc roșu

Sticlete
Strigă

Sturz cântător
Sturz de vâsc

Țestoasă de apă
Țiclean

Țigănuș
Triton comun

Triton cu creastă
Turturică

Uligan pescar
Uliu păsărar

Vânturel roșu
Vidră

Viespar
Vrabie de câmp
Vrabie de casă

Vulpe

Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Columba palumbus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Emberiza melanocephala
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Merops apiaster
Luscinia megarhynchos
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Upupa epops
Astacus leptodactylus
Lucanus cervus
Hirundo rustica
Anas qurquedula
Aythya ferina
Netta rufina
Mareca penelope
Spatula clypeata
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Aythya fuligula
Anas strepera
Aythya nyroca
Anas acuta
Bucephala clangula
Canis aureus
Coronella austriaca
Natrix tessellata
Natrix natrix
Dolichophis caspius
Spinus spinus
Circaetus gallicus

Lanius minor
Lanius collurio
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Limosa limosa
Scolopax rusticola
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco columbarius
Lacerta agilis
Buteo buteo
Buteo rufinus
Coloeus monedula
Ardea cinerea
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Ixobrychus minutus
Ardea purpurea
Carduelis carduelis
Tyto alba
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Emys orbicularis
Sitta europaea
Plegadis falcinellus
Lissotriton vulgaris
Triturus cristatus
Streptopelia turtur
Pandion haliaetus
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Lutra lutra
Pernis apivorus
Passer montanus
Passer domesticus
Vulpes vulpes
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