


Proprietăţile decorative ale penelor păsărilor au atras 
oamenii de milenii. Speciile colorate frumos, au fost 

crescute nu pentru avantajele economice, ci, pur şi simplu, 
pentru frumuseţea penajului. Fiind mai atractive, păsările, au 
fost colecţionate de mulţi iubitori ai naturii. Cu timpul ele au 
constituit piesele de bază în „cabinetele de curiozităţi”, iar mai 
apoi în marile muzee de ştiinţele naturii din lume.

Colecţia de păsări a Muzeului „Grigore Antipa” cuprinde 
11500 de exemplare şi aproximativ 10 000 de resturi de hrană 
(ingluvii şi stomacuri) şi poate fi divizată în două părţi: una 
expusă, care poate fi vizitată şi colecţia ştiinţifică. Expoziţia 
publică cuprinde peste 1200 de exemplare, din 1100 de specii 
din fauna mondială, cu păsări din toate continentele. Restul de 
9 700 de exemplare alături de cele 10 000 de resturi de hrană 
formează colecţia ştiinţifică, alcătuită din păsări naturalizat-
montate, balguri, păsări în alcool, schelete, cranii, cuiburi, 
continuturi stomacale, ingluvii.

Muzeul posedă cea mai importantă şi completă colecţie 
de păsări din fauna României, 310 specii şi peste 5500 de 
exemplare, din care numeroase rarităţi sau chiar unicate 
naţionale. Principalii colecţionari au fost ornitologii care au 
lucrat în muzeu, vânători, iubitori ai naturii atât din România 
cât şi din străinătate, în total peste 100 de nume, care au făcut 
donaţii. Catalogul acestei colecţii a fost publicat în 1986-1987 
în revista muzeului, Travaux du Muséum national d’Histoire 
naturelle“Grigore Antipa”. În cele 50 de volume, au fost 
publicate peste 170 de lucrări de ornitologie. Printre piesele 
preţioase, din punct de vedere ştiinţific, sunt 2 exemplare, 
mascul şi femelă de Tetrao urogallus rudolfi, neotip, donat 
Ştefan Khol  şi aproximativ 120 de specii din fauna mondială, 
care sunt pe Lista Roşie (kiwi, păsările paradisului, etc.), iar 
dintre speciile dispărute Raphus cuculatus. 

Primul director al muzeului, pictorul Carol Wahlstein 
(1837-1859), era un pasionat ornitolog. Piesele colectate şi 
observaţiile sale au stat la baza primei lucrări originale de 
ornitologie românească “Elemente de ornitologie dupe proprii 
observaţii locale chiar în Ţara Românească” tipărită în 1853 
la Tipografia Sfintei Mitropilii din Bucureşti. În anii cât a 
condus muzeul a efectuat numeroase expediţii de colectare şi 
a iniţiat primele schimburi de material zoologic cu Cabinetul 

Imperial de Istorie Naturală din Budapesta, când în schimbul 
unor păsări autohtone a obţinut păsări exotice (1848).

Urmaşul său, Carlo Ferreratti (1859-1867) a îmbogăţit 
colecţiile de păsări cu piese colectate din Valahia, sau obţinute 
la schimb cu alte muzee din străinătate. A călătorit mult şi în 
timpul directoratului său obţine prin schimburi numeroase 
piese ca cele de la Muzeul din Genova şi de la Muzeul din 
Torino.

Au urmat apoi importante donaţii ca cele ale medicului 
român Hilarius Mitrea, cu păsări din Indonezia, colectate 
în perioada 1878 -1894, expuse şi azi în vitrinele muzeului. 
În cei 25 de ani cât a lucrat ca medic în armata olandeză în 
arhipelagul indo-malaez a colecţionat numeroase specii de 
vertebrate şi nevertebrate pe care le-a donat muzeului din 
Bucureşti în 1882 şi 1895. 

În 1894 colecţiilor existente li se adaugă cele din donaţia 
lui Emil Holub (1847-1902), aduse din Africa de Sud, din 
celebrele sale expediţii. Aceste piese sunt expuse şi astăzi în 
vitrinele muzeului. 

Prinţul Dimitrie Ghika–Comăneşti, (1839-1921) 
împreună cu fiul său Nicolae Ghika–Comăneşti (1875-1921), 
donează muzeului din Bucureşti, la 14 octombrie1896, 
piesele colectate din expediţia lor în Africa între 1895-1896. 

Multe specii au fost cumpărate după anul 1894 de Grigore 
Antipa de la firme specializate din Germania. În cei 50 de ani 
cât a condus muzeul, a primit donaţii de la numeroşi exploratori, 
vânători şi naturalişti, români sau străini: Theodor Bray (păsări 
din Africa de Sud) şi G. Ed. Fleck (păsări din Africa de Sud); 
dr. A. Brinkmann (păsări din Danemarca). Mihail Şutzu (păsări 
din Africa); Elena Cantacuzino, donează muzeului de zoologie 
câteva păsări, din Insula Spitzberg, în 1906. 

În 1913 muzeul primeşte o colecţie de 35 de păsări din 
America de Sud donată de abatele Foucher, conservator la 
Muzeul Institutului Catolic din Paris. 

Din 1895 şi până în 1916, a lucrat la muzeu ca ornitolog 
şi taxidermist Robert Ritter von Dombrowski, care a colectat 
şi a preparat pentru colecţiile muzeului păsări din România. 
Totodată studiază această colecţie şi sintetizează observaţiile 
sale în volumul “Ornis Romaniae” (apărută la Bucureşti în 
1912), lucrare de referinţă pentru ornitologia românească. 

După plecarea lui Dombrowski, muzeul nu a avut 
specialist în ornitologie până în 1950. În această perioadă, 
colecţia de păsări a sporit cu puţine exemplare colectate de 
Nicolae Semen, Mihai Băcescu şi alţi angajaţi ai muzeului. 

Preocupările ornitologice ale lui Mihai Băcescu, renumit 
oceanolog şi carcinolog, directorul muzeului în perioada 1965-
1988, s-au concretizat într-o lucrare unică în felul ei, care pune 
în lumină geniul şi preocupările empirice ale poporului român 
pentru zoologie, „Păsările în nomenclatura şi viaţa poprului 
român”, 1961.

O sporire rapidă şi substanţială a colecţiilor de păsări, 
cuiburi, ouă, etc. a fost posibilă prin activitatea celor doi 
ornitologi pasionaţi ai muzeului, Aurel Papadopol şi Matei 
Tălpeanu, care au adunat în cei peste 40 de ani de activitate 
în muzeu mii de piese. Concomitent ei au realizat numeroase 
schimburi cu alte muzee din lume: SUA (Michigan), Cuba 
(Havana), Germania (Berlin), Italia, China.

Recent au intrat în colecţiile noastre, păsări colectate din 
Indonezia aduse de Expediţia zoologică organizată de Muzeul 

“Grigore Antipa” în perioada 16 februarie-21 iunie 1991 în 
colaborare cu Muzeul de Zoologie din Bogor (Indonezia).

În anul 1994, Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti 
organizează o expediţie în Brazilia în colaborare cu 
Universitatea Santa Ursula, iar membrii expediţiei, specialişti 
din muzeu, au colectat şi păsări. 

În 1999 şi 2002 muzeul achiziţionează colecţia de lucru a 
ornitologului Dimitrie Radu alcătuită din 89 de păsări şi 193 
de ouă, iar în iulie 2004 Maria Paspaleva, ornitolog, donează 
muzeului 28 de balguri, din Bulgaria.

An de an în această colecţie se adună preparate noi, 
cercetate de ornitologii din ţară şi străinătate. De asemenea, 
ea este disponibilă oricui doreşte să se informeze, să cunoască 
mai mult despre acest grup. Trebuie numai să vizitaţi Muzeul 

“Grigore Antipa”, care de 100 de ani, neîntrerupt, are porţile 
deschise în clădirea de la Şosea.

                     Dr. Angela Petrescu
                              Ornitolog, cercetător ştiinţific
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ORD. STRUTHIONIFORMES
FAM. APTERYGIDAE

KIWI
Apteryx owenii (Gould, 1847)

Păsările kiwi, alcătuiesc o singură familie, Apterygidae, 
cu cinci specii, astăzi extrem de rare. Patru din aceste specii 
sunt în  colecţia Muzeului “Grigore Antipa”.

 Sunt răspândite numai în Noua Zeelandă şi Insula 
Stewart. Penajul de culoare închisă, are aspect păros, deoa-
rece penele nu au hiporahis. Sunt păsări terestre cu picioare 
puternice cu patru degete. Aripile sunt rudimentare, ca nişte 
cioturi, care abia dacă se zăresc de sub penaj. Au dimorfism 
sexual vizibil în talia diferită a sexelor: femela are 2,5 kg, iar 
masculul 1,5 kg. 

O curiozitate deosebită este mărimea oului, care repre-
zintă 1/5 din greutatea femelei (450 g). 

Au simţul mirosului dezvoltat, caz rar întâlnit la păsări, 
iar nările sunt aşezate în vârful ciocului, folosit pentru 
detectarea hranei de pe sol. Mănâncă viermi, larve, alte 
nevertebrate care trăiesc sub frunze ori pe solul moale. Sunt 
păsări nocturne. Kiwi este pasăre poliandră, adică o femelă 
se împerechează cu mai mulţi masculi. Masculul cloceşte, 
3- 4 ouă, 75-80 de zile.

Apteryx owenii



ORD. CRACIFORMES
FAM. CRACIDAE

GĂINA PENELOPĂ 
Penelope jacquacu orienticola
(Todd, 1932)

Genul Penelope cuprinde 11 specii şi sunt puţin mai 
mici decât cocoşii hoccos. Penajul lor este închis la culoare, 
predominând cea brună şi verde măsliniu. Cele două sexe se 
aseamănă. De obicei au o suprafaţă de piele netedă, în jurul 
ochilor şi în jurul gâtului. Penajul de pe spate are reflexe 
metalice. Sunt păsări arboricole gregare, care în afara sezo-
nului de reproducere se adună în cârduri mari şi se hrănesc 
cu fructe. Din ce în ce mai rare, o parte din speciile de 
Penelope sunt ocrotite, la fel şi găina penelopă.

Penelope jacquacu orienticola



COCOŞII 
HOCCO

Crax fasciolata 
(Spix, 1825) 

Crax rubra 
(Linnaeus, 1758)

Acest grup cuprinde 7 specii şi 
au talia cea mai mare 
dintre toţi reprezentanţii familiei 
Cracidae, răspândită în 
America intertropicală, între Texas şi 
Argentina.

Sunt cei mai frumoşi reprezen-
tanţi. Masculii au corpul negru dorsal 
şi burta albă. Pe cap au un moţ de pene 
creţe. Ciocul este galben sau portocaliu, 
iar pe frunte au o 
protuberanţă. 
În America de Sud se numesc şi „păuni-
de-munte”. Femelele au un penaj brun, cu 
acelaşi moţ creţ pe frunte. Au o carne de-
licioasă, asemănătoare cu cea a curcanului, 
însă cresc şi se reproduc greu în captivitate. 
Pot fi domesticiţi şi trăiesc în captivitate 
numai dacă sunt lăsaţi liberi să zboare.

Crax fasciolata

Crax rubra



ORD. GALLIFORMES
FAM. NUMIDIDAE

BIBILICA VULTUR
Acryllium vulturinum (Hardwicke, 1834)

Bibilicile sălbatice trăiesc numai în Africa şi Mada-
gascar. Sunt 7 specii şi cinci genuri (Phasidus, Agelastes, 
Numida, Acryllium, Guttera), dar dintre toate se remarcă 
bibilica vultur, Acryllium vulturinum, cu penajul ei albas-
tru, culoare mai rar întâlnită la păsări. Se presupune că 
au fost domesticite de greci şi romani în antichitate, care 
le-au adus din Africa şi le-au numit păsări de Numida, de 
unde şi numele ştiinţific a familiei. Rasele domestice au 
dispărut la începutul erei creştine. Au rămas necunoscute 
europenilor din Evul Mediu până când navigatorii portu-
ghezi, în sececolul al XV-lea, s-au aventurat de-a lungul 
coastelor occidentale ale Africii şi au reintrodus bibilica 
moţată (Guttera edouardi). Au o fecunditate scăzută şi o 
mare poftă de mâncare. Bibilicile sălbatice sunt gregare, 
trăiesc în stoluri. Se aleg în perechi numai în perioada de 
reproducere. Deşi sunt mai mult terestre, pot zbura. Dorm 
în copaci şi conservă acest obicei şi în captivitate. 

Acryllium vulturinum



FAM. PHASIANIDAE

FAZANI-CU-CORNIŢE 
sau 
TRAGOPNI
Tragopan melanocephalus (Gray JE, 1829)
Tragopan satyra (Linnaeus, 1758)

Tragopan melanocehalus şi Tragopan satyra 
numiţi şi „fazani-cu-corniţe” trăiesc la altitudini mari, de 
3000- 4000 m, în Munţii Himalaia şi în munţii din India şi 
China. Au un corp greoi, rotunjior cu aripi scurte. Penajul 
este împodobit cu nuanţe feerice de galben, roşu şi albas-
tru, îmbinate cu pete albe conturate cu negru şi bineînţeles 
două corniţe firave pe creştetul capului. Dansul nupţial al 
mascului este neaşteptat şi amuzant. Ascuns după o piatră 
sau buturugă, apare brusc în faţa femelei, etalându-si 
plastronul albastru de sub guşă, înconjurat de pene roşii 
portocalii. Genul Tragopan este un grup de fazani arbori-
coli, care trăiesc şi îşi fac cuibul în arbori.

Tragopan melanocephalus

Tragopan satyra



FAZAN-ALBASTRU-URECHIAT
Crossoptilon auritum 
(Pallas,1811)

Răspândit în Mongolia, în centrul şi nordul Chinei, 
acest fazan are 90-100cm lungime şi o greutate de 1500-
2200 g. Coada poate atinge 60 cm lungime. Penajul este 
negru albăstrui, iar pasărea este împodobită cu un smoc 
de pene albe alungite, ca nişte urechi, de unde şi numele 
de „fazan albastru”.

Preferă pădurile de conifere şi cele mixte şi pajiştile 
alpine cu jnepenişuri. Se hrăneşte cu plante, peste 80% 
din dietă este vegetariană. Femela depune 6- 12 ouă, 
pe care le cloceşte în 24-28 de zile singură. Nu este 
ameninţat pe plan internaţional, cu toate că nu se cunosc 
prea multe amănunte despre efectivul populaţiei acestei 
specii. Este înrudit cu fazanul manciurian.

Crossoptilon auritum



Chrysolophus pictus

FAZAN AURIU
Chrysolophus pictus
(Linnaeus, 1758)

Fazanul auriu este 
originar din Asia, Mongo-
lia şi centrul Chinei. A fost 
introdus în Europa în secolul 
al XV-lea şi a fost descris de 
Linnaeus în 1766. Penajul 
masculului este deosebit de 
frumos. Podoabele cele mai 
alese sunt coroana aurie, care 
acoperă creştetul, un guler 
impresionant, pe care posesorul 
îl poate înfoia în 
timpul dansului nupţial pentru a 
impresiona femela şi o coadă lungă 
de aproape un metru. Georges Cou-
vier (1769-1832) arata că descrierea 
păsării Phoenix pe care o găsim la 
Pliniu cel Bătrân (23-79) este probabil 
cea a fazanului auriu. A fost foarte căutat 
pentru colecţiile din Europa în secolele 
trecute. 
Astazi este crescut în captivitate, unde pare 
să se fi adaptat foarte bine. Femelele tinere de-
pun până la 12 ouă într-o pontă, iar cele adulte 
pot fi stimulate să depună până la 40 de ouă, 
care pot fi incubate artificial. Incubaţia durează 
21 de zile.



FAZANUL DIAMANT
Chrysolophus amherstiae
(Leadbeater, 1829)

Răspândit în Asia, în sud-vestul Chinei şi Myanmar, 
fazanul diamant, trăieşte pe versanţii munţilor, între 2000- 
3000 m altitudine, iar în unele părţi din China ajunge 
şi până la 4500 m altitudine, unde preferă desişurile şi 
pădurile de bambus.

Penajul masculului este deosebit de frumos. Are un 
guler alb în jurul gâtului şi o coadă foarte lungă, ale cărei 
pene ornamentale pot ajunge până la un metru.

Femela depune până la 12 ouă, pe care le cloceşte 
22-23 de zile. Aceste păsări se hrănesc cu plante dar şi cu 
nevertebrate mici. Numele speciei a fost dat în onoarea 
contesei de Amherst, soţia guvernatorului  din Bengal, 
William Pitt Amherst, cel care a trimis primul exemplar 
viu din această specie la Londra, în 1828.

Chrysolophus amherstiae



FAZAN BIRMANEZ
Polyplectron bicalcaratum 
(Linnaeus, 1758)

Se mai numeşte popular şi „păun birmanez”. 
Această pasăre este o specie de fazan asiatic cu 
răspândire în Nord-estul Indiei, partea de est a 
Munţilor Himalaia, centrul şi sudul Chinei, nordul 
Vietnamului, Laos şi Burma, care preferă pădurile 
dese şi umede de la altitudini de 1300-1800 m. Se 
hrăneşte cu insecte, plante şi seminţe. Femela şi 
masculul au culoarea predominantă cenuşiu şi o 
greutate de 400-500 g. Coada are o lungime mică 
comparativ cu alte genuri şi specii din familia fa-
zanilor, dar prezintă două rânduri paralele de oceli, 
violet-albăstrui cu reflexe metalice. Femela este mai 
mică decât masculul şi are un plastron alb sub guşă.

Polyplectron bicalcaratum Polyplectron bicalcaratum 



FAZANUL ARGUS
Argusianus argus
(Linnaeus, 1766)

În adâncul junglei din Malaezia, Sumatra şi Borneo 
se ascunde acest fazan uriaş care măsoară, cu coadă cu 
tot, între 180 cm-210 cm. La această specie remigele 
secundare sunt alungite, lăţite şi marcate în partea 
centrală cu nişte pete rotunde în formă de ochi. În timpul 
dansului nupţial masculul etalează remigele în dublu 
evantai aşa încât ascunde o parte din corp şi tot capul, în 
timp ce coada este ridicată vertical.

Penele evidenţiază un desen curios asemănător cu 
ochii.  Numărul mare al „ochilor” te duce cu gândul la 
Argus, personajul mitologic, care avea 1000 de ochi, de 
unde şi numele acestei specii, Argusianus argus. Spre 
deosebire de ceilalţi fazani, penajul acestuia nu este 
strălucitor, culorile dominante sunt cenuşiul şi maroniul. 
Este o pasăre timidă şi ascunsă, greu de observat. 

Argusianus argus



ORD. ANSERIFORMES
FAM. ANATIDAE

GÂSCA-CU-GÂT-ROŞU
Branta ruficollis
(Pallas, 1769)

Această gâscă este mai mică decât gâştele pe care le 
cunoaştem din fauna României, ca de pildă gâsca cenuşie 
(Anser anser). Are penajul negru, guşa şi gâtul roşu, iar 
pe obraji poartă o pată roşie încadrată de o margine albă. 
Ciocul este negru şi mic. Cuibăreşte în Peninsula Taimir 
din tundra siberiană. Acum un secol ierna în zona Mării 
Caspice. Exploatarea petrolului din această zonă a dus la 
distrugerea habitatului din arealul de iernare, iar gâsca-
cu-gât-roşu a ajuns să ierneze în Dobrogea, în România şi 
nord-estul Bulgariei. Întreaga populaţie a acestei specii, 
de peste 35 000 de exemplare, petrece iarna în această 
zonă. Se hrăneşte pe pajişti, din ce în ce mai puţine, pe 
trenurile agricole cultivate cu grâu de toamnă şi alte cul-
turi agricole. Din acest motiv nu sunt iubite de agricul-
tori, care uneori le otrăvesc. De asemenea sunt împuşcate 
de unii vânători pentru penajul lor deosebit de frumos. 
Pe lângă om mai are şi alţi duşmani naturali ca: vulpea, 
câinele enot, codalbul, etc. Cu toate că este o specie strict 
protejată prin legi internaţionale, cât şi naţionale, efecti-
vul populaţiei de gâsca-cu-gât-roşu continuă să scadă. Branta ruficollis



RAŢA-OCHI-DE-ŞOIM
sau RAŢA CAROLINĂ
Aix sponsa 
(Linnaeus, 1758)

Această raţă este răspândită în America de Nord şi 
Mexic pe coasta de vest. De obicei cuibăreşte în scorburi 
de copaci, aproape de apă. Foloseşte cuiburile artificiale, 
construite din cutii de lemn şi amplaste în zonele umede, 
unde specia are teritoriu de reproducere. Femela depune 
9-14 ouă într-o pontă. O caracteristică a acestei specii este 
şi tendinţa spre parazitism reproductiv, dacă spaţiul dintre 
cuiburi este foarte mic. Unele dintre raţe depun oul în 
cuibul vecin şi aşa ajung ca unele perechi să clocească câte 
20-30 de ouă!

Specie omnivoră, se hrăneşte cu plante, seminţe şi 
insecte. În America de Nord este migratoare. Exemplare 
rătăcite ajung uneori până în Europa. 

Penajul atractiv al masculilor a plasat-o în topul 
păsărilor căutate de vânători nu pentru carnea lor ci pentru 
penajul deosebit, ceea ce a adus-o la începutul secolului al 
XX-lea în pragul dispariţiei. Acum se înmulţeşte bine în 
captivitate, iar în unele ţări, ca Marea Britanie, exemplare 
evadate din captivitate au ajuns să trăiască în sălbăticie 
formând populaţii de cîteva mii de exemplare.

Aix sponsa



RAŢA MOŢATĂ
Aythya fuligula  
(Linnaeus, 1758)

Arealul acestei specii era acum 100 de ani limitat la 
Asia şi Europa septentrională şi nord- occidentală. 
De circa un secol această specie a început expansiunea în 
Europa occidentală şi Centrală. În timpul iernii ajung până 
pe coasta Atlanticului, Mediterana şi nordul Africii.

În ţara noastră iernează aproape de ţărmul Mării 
Negre, uneori este observată pe lacurile din Delta Dunării 
şi lagunele maritime în mii de exmplare. A fost găsită cui-
bărind în Dobrogea. Cuibul şi-l instalează într-o scobitură 
în sol, căptuşită cu iarbă şi fulgi. Aici femela depune 5-12 
ouă, pe care le cloceşte 25 de zile. Se hrăneşte cu neverte-
brate mici, mai ales moluşte. Migraţia de toamnă începe în 
septembrie, şi are punctul culminant în octombrie. Aythya fuligula



RAŢA-CU-CAP-ALB
Oxyura leucocephala
(Scopoli, 1769)

Această raţă cuibăreşte în număr mic în Spania şi 
nordul Africii, o mare partea a populaţiei cuibăreşte în 
Kazakhstan şi Federaţia Rusă şi iernează în Turcia.

Este o specie omnivoră, dar în hrana ei predomină 
vegetalele.

Raţa-cu-cap-alb este considerată în pericol din 
cauza reducerii drastice a efectivului populaţiei în ultimii 
ani. Vânătoarea, reducerea şi modificarea habitatului, 
alte specii introduse, otrăvurile, etc., reprezintă factorii 
principali care au contribuit la periclitarea acestei specii. 
În Europa, în ultimii ani au fost numărate câteva sute de 
păsări (până la 800 exemplare), iar ca femele cuibăritoare 
în jur de 100 exemplare. În Turcia este o populaţie de 
peste 10 000 de exemplare, incluzând pe cele care ier-
nează, iar ca perechi cuibăritoare  200-300. În România 
această specie cuibăreşte ocazional. A fost observată de 
câteva ori cuibărind la Agigea (1957) şi în Delta Dunării 
(1987). A mai fost observată în pasajul de toamnă sau 
primăvară în Dobrogea. Este specie ocrotită, cuprinsă în 
Lista Roşie.

Oxyura leucocephala



ORD. BUCEROTIFORMES
FAM. BUCEROTIDAE

PĂSĂRI RINOCER sau CALAO

Familia Bucerotidae are 45 de specii 
numite „păsări rinocer” sau „calao” ca-
racterizate prin ciocurile lor enorme 
şi aparent robuste, cu forme vari-
ate şi cu excrescenţe fanteziste. 
Deşi par greoaie, aceste ciocuri 
sunt foarte uşoare, pentru că 
în interior au o structură 
spongioasă, cu spaţii multe, 
pline cu aer. Trăiesc în 
pădurile din sud-estul 
Asiei, zona tropi-
cală, sau în brusa 
africană, la sud 
de Sahara. 

    Aceros undulatus
    (Shaw, 1811)

     din Sumatra şi Noua Guinee ca şi Aceros undulatus



Aceros cassidex
(Temminck, 1823),

din Borneo cuibăresc în scorburi mari, unde depun 
1-4 ouă, pe care femelele le clocesc 30-50 de zile. 
La unele specii masculii închid cu lut intrarea în 
scorbură, zidind femela în interior, dar lasă un orifi-
ciu mic prin care hrănesc mama câtă vreme stă pe 
cuibar. După ieşirea puilor din ouă, femela sparge 
zidul de la intrare, iese din cuib şi ajută masculul la 

hrănirea puilor. În tot acest timp, cât puii stau în 
cuib, ei sunt protejaţi de „musafirii nepoftiţi”, 

adică duşmanii lor, prin zidirea intrării. 
Când ajung mari, sparg crusta de lut şi 

părăsesc pe rând cuibul. 

Oxyura leucocephala



Ocyceros birostris
(Scopoli, 1786),

din India, are un cioc mai mic, dar ca toate păsările 
rinocer, este omnivoră se hrăneşte cu fructe, insecte, larve 
de insecte şi alte animale mici. Hrana preferată variază în 
funcţie de specie. Ocyceros birostris



ORD. CORACIIFORMES
FAM. BRACHYPTERACIIDAE

Atelornis pittoides
(Lafresnaye, 1834)

Este o specie endemică din Madagascar şi aparţine 
familiei Brachypteraciidae şi ea endemică în Madagascar. 
Ca mod de viaţă şi aspect seamănă cu genul Pitta, deşi nu 
sunt înrudite. Atelornis trăieşte în păduri tropicale şi 
subtropicale umede, la o altitudine cuprinsă între 
800-1600 m. În perioada de reproducere sapă un cuib 
în pământ, cu un tunel de 9-10 cm, care se termină cu 
o cameră de incubaţie, mai largă, pe care o căptuşeşte 
cu frunze moarte. Ponta conţine 2-4 ouă, pe care numai 
femela le cloceşte. Puii sunt hrăniţi de ambii părinţi. 
Deşi nu este ameninţată şi nu este protejată, această 
specie endemică din Madagascar trăieşte în situri 
protejate. 

Atelornis pittoides



FAM. ALCEDINIDAE

PESCĂRUŞ-ALBASTRU-CĂLUGĂR
Actenoides monachus
(Bonaparte, 1850)

Această specie este endemică în Insulele Sulawesi, 
cunoscute şi sub numele vechi de Celebes. 
Are două subspecii, Actenoides monachus monachus răspândit 
în nordul insuleleor şi A. m. capucinus din sudul 
Insulelor Sulawesi.

Pescăruşul-albastru-călugăr trăieşte în pădurile 
ecuatoriale de la ţărmul mării până la 900 m altitudine. Este 
sedentar. Se hrăneşte cu insecte. Este o specie tăcută şi solita-
ră. Biologia ei este foarte puţin cunoscută. Cuibul îl constru-
ieşte în cuiburile de termite din copaci.

PESCĂRUŞ-ALBASTRU-CU-CIOC-LAT
Melidora macrorrhina (Lesson, 1827)

Răspândit în vestul Noii Guinei, între 750-1200 m altitu-
dine, pescăruşul-albastru-cu cioc-lat, are numai 25 cm lungi-
me; greu de observat deoarece are viaţă nocturnă în pădurile 
tropicale. Cuibăreşte în termitiere, unde sapă un cuib caracte-
ristic, alcătuit dintr-un tunel de acces şi o cameră de incubaţie. 
Aici depune două ouă albe. Cei doi părinţi îngrijesc împreună 
puii.Se hrănesc cu nevertebrate mici, pe care le caută pe sol.

Actenoides monachus

Melidora macrorrhina



PESCĂRUŞ-DE-MĂTASE
Tanysiptera galatea
(Gray GR, 1859)

Se deosebeşte de toţi ceilalţi reprezentanţi ai familiei 
Alcedinidae prin nuanţele variate de culoare albastră-
turcoaz a penajului, împodobit cu străluciri metalice şi 
prin cele două pene lungi din coadă, numite „rachete”. 
Foarte greu de observat în pădurile tropicale mlăşti-
noase, unde trăieşte. Această specie este răspândită în 
Noua Guinee şi Insulele Molucce. Cuibăreşte în ter-
mitierele din arbori, unde sapă un tunel, la capătul 
căruia amenajează cuibul în camera de incubaţie, 
pe care, cu timpul, o tapetează cu resturi nedige-
rate regurgitate de adulţi şi de pui (oase de peşte, 
resturi chitinoase de insecte, etc.). Femela poate 
depune 4-6 ouă. Cei doi parteneri cuibăresc şi 
îngrijesc puii împreună.

PESCĂRUŞ-ALBASTRU- 
CU-CAP-CENUŞIU
Halcyon leucocephala
(Statius Muller, 1776)

Pescăruş albastru de mărime medie, atingând 20 cm lungi-
me, este răspândit în Arabia, în Africa,  la sud de Sahara şi 
în Insulele Capului Verde. Preferă pădurile, dar totdeauna 
pe lângă ape, ajunge şi până la 2400 m altitudine. Este spe-
cie migratoare intracontinentală, adică migrează numai în 
interiorul continentului şi numai noaptea. De aceea, în tim-
pul migraţiei, multe exemplare mor lovindu-se de clădirile 
moderne din sticlă şi beton. Trăieşte solitar sau în perechi. 
Construieşte cuibul în malurile râurilor. Masculii sunt teri-
toriali şi agresivi, de aceea apar des neînţelegeri între ve-
cinii  de pe un râu. Cuibul acestei specii este parazitat de 
păsările indicatoare (Indicator indicator). Este asemănător 
cu cel al altor specii de pescăruşi albaştri, alcătuit dintr-un 
tunel şi cameră de incubaţie unde femela depune 2-6 ouă. 
Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi. În perioada de înmulţire, 
culorile penajului în nuanţe de gri şi turcoaz sunt completa-
te de culoarea roşu intens a ciocului.

Tanysiptera galatea

Halcyon leucocephala



ORD. PSITTACIFORMES
FAM. PSITTACIDAE

PAPAGAL-BUFNITA sau KAKAPO 
Strigops habroptilus
(Gray GR,1845)

 
Kakapo este un papagal nocturn, solitar şi terestru răs-

pândit numai în Noua Zeelandă, destul de puţin cunoscut. 
Numele kakapo vine din limba maori şi înseamnă «papa-
gal nocturn». Numele ştiinţific aminteşte de asemănarea sa 
cu o bufniţă, deoarece are pe faţă un disc de pene faciale 
asemenea strigiformelor. Este un papagal de dimensiuni 
medii, de circa 60 cm lungime şi 3 kg cu penaj verde cu 
pete gălbui. Cuibăreşte în cavităţi pe care păsările şi le 
sapă sub rădăcinile arborilor sau în găuri de stânci. Femela 
depune un singur ou. Curtarea este complicată cu dansuri 
nupţiale executate de mascul. Este singurul papagal care 
are  arenă (lek) pentru dansul nupţial. Tritoriul  de hrănire 
este  mare, mascululul are un teritoriu de 15-30 ha, iar 
femela de 35-50 ha. In fiecare noapte străbat zeci de kilo-
metri prin acest spaţiu, pentru căutarea hranei.

Kakapo a fost descoperit de europeni în 1845. De 
atunci a fost vânat şi de om şi de animalele introduse de 
el (câini, pisici, şobolani, etc.) astfel încât în 1974 era 
în pragul dispariţiei. Din 1974 încep să se deruleze mai 
multe programe pentru salvarea papagalului bufniţă, iar 
astăzi populaţia are aproximativ 70 de exemplare. Pentru 
a fi salvate păsările au fost strămutate pe trei insule fără 
prădători: Codfish, Maud şi Little Barier. Un papagal 
kakapo trăieşte aproximativ 60 de ani.

Strigops habroptilus



Probosciger aterrimus CACADUU NEGRU
Probosciger aterrimus

(Gmelin, 1788)

Este un papagal mare, care poate 
atinge 50-70 cm lungime şi o greutate 

de 500-1000 g. Este complet negru, 
împodobit cu un moţ lung pe creş-

tet, iar pe obraji cu o pată roşie 
nudă, adică fără penaj. Ciocul 

este enorm şi adapatat să spar-
gă sâmburi tari şi nuci. Se 

hrăneşte cu fructe, seminţe, 
sâmburi, bace, insecte şi 

larve ale acestora.
Trăieşte în pădu-

rile tropicale umede 
din Noua Guinee 
şi nordul Austra-
liei solitar sau în 
cârduri mici de 
5-10 indivizi. 
Se reproduce la 
vârsta de 4 ani. 
Femela depune 
un singur ou. 
Cuibul este con-
struit întotdeauna 
în scorburile 

din trunchiurile 
copacilor bătrâni şi 

îl folosesc mai mulţi 
ani la rând. Oul este 

clocit alternativ de cei 
doi părinţi. Puii stau 

în cuib şi se bucură de 
îngrijirea atentă a părinţilor 

4 luni.
Acest papagal este foarte 

apreciat ca animal de companie, de 
aceea este crescut în captivitate, unde 

se reproduce foarte greu. De asemenea 
are reputaţia că poate ajunge la vârste înain-

tate, în jur de 90 de ani.



CACADUU ALB
Cacatua alba
(Statius Muller, 1776)

Cacatua alba face parte dintr-un grup distinct de 16 
specii de papagali mari , răspândiţi din Malaezia până 
în Australia. Toate aceste specii poartă pe creştet un moţ 
lung de pene albe, galbene, negre sau roz. Moţul are o 
mare mobilitate, de aceea poate sta ridicat sau pliat pe 
cap şi ceafă, în funcţie de starea unui individ, de iritare, 
apărare sau repaos.

Acest papagal măsoară 40-50 cm lungime. Apreciat 
ca animal de companie, la început a fost vânat şi comer-
cializat, iar apoi crescut în captivitate. Această specie, ca 
şi celelalte specii mari de papagali, are nevoie de voliere 
mari pentru o pereche şi de cuiburi de cel putin 50 cm, 
unde depun 2-3 ouă. În pădurile tropicale, cuiburile şi le 
construiesc în copaci scorburoşi cu trunchiuri  mari. Cacatua alba



PAPAGAL ECLECTUS
Eclectus roratus
(Statius Muller, 1776)

Este o specie originară din Insulele Solomon, Noua 
Guinee, Insulele Molucce şi N-E Australiei. Pasărea mă-
soară 30-40 cm lungime şi are o greutate de 300-600g.  
Acest papagal este renumit prin dimorfismul sexual 
deosebit de accentuat între mascul şi femelă. Masculul 
are penajul de culoare verde, iar femela roşu  cu un guler 
albastru, în jurul gâtului. Din cauza acestei diferenţe 
mari de culoare a penajului, ornitologii europeni au con-
siderat la început, cele două sexe, ca specii distincte. 

Ca orice papagal, Eclectus roratus se hrăneşte cu 
fructe, sâmburi, nuci, seminţe. Fructul preferat este rodia 
(Punica granatum),dar şi bananele, smochinele, cireşe, 
pepeni, pere, mere, etc. De multă vreme sunt crescuţi 
în captivitate, unde se reproduc foarte bine. Pentru a 
menţine intensitatea culorii penajului, au nevoie de mult 
betacarotin în alimentaţie. Cea mai mare populaţie de 
Ecletus roratus este în Noua Guinee, unde este consi-
derată chiar dăunătoare, deoarece consumă fructele din 
plantaţii.

Eclectus roratus



ORD. COLUMBIFORMES
FAM. RAPHIDAE

PORUMBEL URIAŞ sau DODO
Raphus cucullatus
(Linnaeus, 1758)

Pasărea dodo, sau Raphus 
cucullatus după numele ştiinţific, era un porumbel uriaş, 
terestru, greoi (22 kg), cu penaj de culoare cenuşie, aripi 
reduse cu rectrice atrofiate, coadă albă şi un cioc enorm.

 Pasărea Dodo a fost răspândită în Insula Mauri-
tius, din Oceanul Indian, situată la est de Madagascar, 
descoperită în 1513 de navigatorul portughez Pedro 
Mascarenhas. Tot ceea ce se ştie despre Dodo astăzi se 
bazează pe descrierile din jurnalele navigatorilor care 
au vizitat Insula Mauritius în secolul al XVI-lea şi al 
XVII-lea. El a dispărut înainte să fie cunoscut. Zoologii 
vremii l-au descris confuz considerându-l struţ. Ulterior 
el a fost încadarat în grupul porumbeilor, ordinul Co-
lumbiformes. Astăzi la câteva muzee din lume se găsesc 
schelete parţiale ale acestei păsări. Un exemplar viu a 
fost dus la Londra în 1638 pentru a fi expus. Din acesta 
au fost conservate în alcool numai două piese, un cap şi 
un picior, singurele de acest tip, acum în lume.

 Se presupune că Dodo a dispărut între 1681-1693, 
din cauza colonizării insulei Mauritius după 1644 şi a 
introducerii animalelor domestice.

Numele de dodo vine probabil din olandeză «dodo-
or», care înseamnă leneş, sau din portugheză “doudo”, 
care înseamnă prostuţ.



FAM. COLUMBIDAE

PORUMBEL-CU-COROANĂ
Goura coronata
(Pallas, 1764)

Porumbelul-cu-coroană este cea mai mare specie 
actuală de porumbel din lume,  răspândită în estul Noii 
Guinei şi pe insulele invecinate. Preferă pădurile tropicale 
umede, până la 600 m altitudine. Trăieşte în grupuri de 
două până la zece păsări, care caută hrana prin pădure. 
Mănâncă fructe căzute, seminţe, insecte, larve şi alte 
nevertebrate. 

Aceşti porumbei, a căror biologie este puţin cunoscu-
tă în sălbăticie, ating maturitatea sexulă în al doilea an de 
viaţă. Porumbeii cu coroană construiesc cuibul, asemenea 
unei platforme din beţe şi ramuri, în copaci, la peste 15 m 
înălţime. Femela depune un singur ou, mare şi alb, pe care 
îl clocesc ambii părinţi 28-30 de zile. Durata incubaţiei la 
această specie este mai mare decât la celelalte specii de 
porumbei. La ieşirea din ou puii sunt orbi, neputincioşi şi 
acoperiţi cu un puf rar. Părinţii hrănesc puii cu o substanţă 
produsă în guşa lor, numită „lapte de porumbel”

Specia este ameninţată şi ocrotită pe plan internaţio-
nal prin diferite legi şi convenţii.

Goura coronata



ORD. GRUIFORMES
FAM. OTIDIDAE

SPÂRCACIUL
Tetrax tetrax
(Linnaeus,1758)

 Spârcaciul face parte din Familia Otididae şi este sin-
gura specie a genului Tetrax. Cuibăreşte în sudul şi centrul 
Europei până în vestul şi centrul Asiei. Populaţia din sudul 
Europei este sedentară, dar alte populaţii sunt migratoare. 
Are un areal discontinuu. Habitatul său este distrus fără 
încetare.

Este o pasăre de 45 de cm lungime cu o anvergură a 
aripilor de 90 cm. În perioada de reproducere, masculul 
are un penaj deosebit, predominant brun şi alb cu pete gri 
şi albe. Se hrănesc cu semninţe, insecte şi alte animale 
mici. Femela depune 3-5 ouă într-un cuib, construit pe 
pământ în regiunea de stepă, în culturile agricole, ca cere-
alele păioase. 

Spârcaciul a cuibărit în România în secolul trecut în 
Dobrogea şi în Bărăgan. Efectivul populaţiei a început 
să scadă, iar între anii 1960-1970 a dispărut ca pasăre 
clocitoare din fauna ţării noastre. Astazi apar accidental 
exemplare în timpul migraţiei de primăvară.

Tetrax tetraxTetrax tetrax



FAM. GRUIDAE

COCOR-CU-COROANĂ
Balearica pavonina 
(Linnaeus, 1758)

  Cocorul-cu-coroană face parte din familia 
Gruidae şi trăieşte în savanele uscate din Africa, la sud 
de Sahara. Genul Balearica are două specii: Balearica 
pavonina şi Balearica regulorum, aceasta din urmă pre-
feră habitate mai umede pentru căutarea hranei. Numele 
de cocor-cu-coroană îi vine de la podoaba de pe creştet, 
un smoc de pene fine, aurii, ca un pămătuf, ce aminteşte 
de corona de aur a regilor şi împăraţilor.

Cocorul-cu-coroană are o înălţime de un metru şi o 
anvergură de peste 190 cm, deci este o pasăre majestoa-
să, dar a cărei greutate nu depăşeşte 3,5 kg. Femela de-
pune 2-5 ouă pe care le cloceşte 25-30 de zile, după care 
perechea îngrijeşte puii încă 100 de zile. Acest cocor, 
spre deosebire de celelalte specii cuibăreşte în copaci.

Se hrăneşte cu insecte şi vertebrate mici (reptile, 
şoareci, etc.). Este în pericol din cauza degradării şi 
distrugerii habitatului.

Balearica pavonina



ORD. PHOENICOPTERIFORMES
FAM. PHOENICOPTERIDAE

FLAMING ROŞU
Phoenicopterus ruber
(Linnaeus, 1758 )

Este o pasare de talie mare, care are între 120-145 cm 
înălţime; femela este mai mică decât masculul, iar greu-
tatea variază între 2- 4 kg. Ca toate speciile de flamingi, 
culoarea penajului variază şi este mai mult sau mai puţin 
intensă, în funcţie de dieta păsării, care trebuie să conţină o 
cantitate mare de pigmenţi carotinoizi, pentru ca penajul să 
fie viu colorat, adică roşu intens.

Această specie este răspândită pe continentul ame-
rican, între Antile, Florida, Bahamas, Galapagos, nordul 
Americii de Sud, Yucatan şi Caraibe. 

Regimul alimentar conţine larve acvatice, crevete 
mici, pe care flamingii le filtrează din noroi cu ciocul lor 
special, puternic curbat. 

Îşi construiesc cuiburile la marginea zonelor umede; 
păsările folosesc noroi şi resturi vegetale pentru construcţia 
cuibului. Acesta are 40-50 cm înălţime, formă de con, iar 
în vârful lui este amenajată o cupă în care femela depune 
un singur ou.  Incubaţia durază patru săptămâni. La ieşirea 
din găoace puii au corpul acoperit cu puf. Acest puf este 
înlocuit imediat, în întregime, de un penaj cenuşiu. Puii 
sunt hrăniţi cu mâncare regurgitată, adică digerată, numit 
“lapte” pe care părinţii îl varsă direct în ciocul puilor. Phoenicopterus ruber



ORD. PASSERIFORMES
FAM. PARADISEIDAE

PASĂRE PARADIS ROŞIE
Paradisea raggiana
(Sclater PL), 1873

Sunt 43 de specii de păsări paradis, endemice în 
regiunile împădurite din Noua Guinee, insulele Molucce şi 
nordul Australiei. Nu sunt migratoare. Păsările paradis din 
specia Paradisea raggiana sunt poligame şi au dimorfism 
sexual pronunţat. Masculul are un penaj elaborat şi frumos 
colorat, cu pene ornamentale puternic modificate. Feme-
lele au penaj închis la culoare. În perioada împerecherii 
masculii îşi apără un teritoriu bine stabilit, de obicei în 
copaci, numit arenă sau lek, în care execută parada nup-
ţială, prin care îşi etalează penajul superb colorat însoţit 
de strigăte şi vibraţii care atrag atenţia femelelor. După 
împerechere femelele construiesc cuibul şi îngrijesc puii 
singure. De obicei au două ouă într-o pontă. Se hrănesc cu 
fructe, seminte, cu artropode, moluşte, etc.

Paradisea raggiana



PASĂRE-PARADIS-CU-STINDARDE
Semioptera walaceii
Gray GR, 1859

Primul savant care a studiat păsările paradis în 
mediul lor natural şi a publicat observaţii asupra modului 
lor de viaţă a fost britanicul Alfred Russell Wallace care 
s-a înapoiat din Papua-Noua Guinee, după 1860. El a 
descoperit în Insula Batjan, unde nava lui Magellan a 
făcut escală cu 350 de ani în urmă, nişte paradiseide 
necunoscute, care îi poartă numele: Semioptera walaceii. 
Aceasta este o pasăre brună de talia unui sturz, care are 
un plastron în formă de V  sub gât, de un verde strălu-
citor. Pe spate poartă două pene albe lungi de 20 cm, ca 
nişte stindarde. Această specie de pasăre, pe care Wal-
lace a semnalat-o în 1862, a fost prima specie de pasăre 
paradis cae ajuns vie în Europa. Semioptera walaceii



PASĂRE-PARADIS-NEAGRĂ
Parotia sefilata
(Forster JR, 1781)

Parotia sefilata este pasăre paradis endemică în 
Indonezia, răspândită numai în pădurile de altitudine din 
Vogelkop şi din peninsula Wandemmen, în partea de vest a 
Noii Guinei. Se hrăneşte cu fructe. Masculul are un penaj 
negru catifelat, pe piept poartă un ecuson triunghiular ver-
de-galben cu reflexe metalice, iar pe cap câteva pene scurte 
argintii. Penajul este completat de pene lungi negre de o 
parte şi de alta a pieptului şi de trei pene decorative, lungi 
de o parte şi de alta a ochilor, pe care le etaleză în dansul 
nupţial. Femela are un penaj lipsit de pene decorative şi e 
de culoare maronie. Numai femela construieşte cuibul şi 
îngrijeşte puii.

Parotia sefilata



PASĂRE-PARADIS-GULERATĂ
Lophorina superba
(Forster JR, 1781)

Această pasăre paradis are talia unui graur, cu o lungi-
me maximă de 25 cm şi este răspândită în munţii Vogelkop 
şi Adalbert, Peninsula Wademmen şi Huon, din Noua 
Guinee. Remarcabil este penajul negru catifelat împodobit 
dorsal cu o coleretă din pene lungi, care se pot desface într-
un evantai negru deasupra capului. Pe guşă, are un plastron 
de pene cu sclipiri vezi metalice, care prin etalare se aran-
jează, completând „aureola” de deasupra capului. În această 
pâlnie, ca de catifea neagră, se zăreşte în timpul dansului 
nupţial al masculului numai pata verde-albastră de la bază 
şi două pete deasupra ca doi ochi albastri, imitând perfect 
o faţă care surâde. Toată această podoabă de pene este 
susţinută de muschi puternici, care îi permit posesorului 
să menţină  penele desfăşurate în timpul dansului nupţial, 
destul de agitat, în care masculul ţopăie într-o parte şi alta, 
ameţind femela. Femela este poligamă şi destul de preten-
ţioasă în privinţa dansului, pentru că acesta este crieteriul 
după care face alegerea mascului. Ulterior, rămâne singură 
să construiască şi să crească puii. Lophorina superba




