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Rezumat
Realizarea investigaţiilor a permis obţinerea unei informaţii privind efectivul şi apreciată
dinamica populaţiei Ciconia ciconia în ultimele decenii. A fost evaluat potenţialul
reproductiv, particularităţile biologice şi cauzele creşterii sinantropizării speciei.
Rezultatele cercetărilor vor servi pentru elaborarea măsurilor de protecţie a păsărilor în
diverse condiţii ecologice, a habitatelor de reproducere şi de hrană.
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Introducere
În prezent procesul de sinantropizare a multor specii de păsări se intensiﬁcă
considerabil. Studierea mecanismelor acestui proces şi adaptarea organismelor la
modiﬁcările antropice ale habitatelor (şi pe fundalul schimbărilor climatice la nivel
global) devine deosebit de important elaborarea măsurilor de protecţie a animalelor
sălbatice.
Necesitatea evaluării stării actuale a speciilor model – indicatori ai calităţii
ecosistemelor acvatice, ţine de importanţa problemei conservării biodiversităţii în
condiţiile actuale, cât şi de faptul existenţei tendinţei de declin a populaţiei speciilor.
Însă din mulţimea de factori antropici (modernizarea construcţiilor, instalarea liniilor
electrice de tensiune înaltă fără izolare ce conduc la electrocutarea juvenililor etc.),
care au o inﬂuenţă negativă indirectă asupra populaţiei de barză albă (Ciconia ciconia),
desecarea luncilor şi reducerea zonelor umede, provoacă declinul cel mai rapid al
efectivului speciilor model.
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Materiale şi metode
Pentru realizarea lucrării s-au efectuat trimestrial expediţii, care au cuprins zonele
umede a bazinelor Nistrului, Prutului şi Ialpugului. În cadrul investigaţiilor populaţiilor
de Ciconia ciconia au fost utilizate următoarelor metode de cercetare:
a) metoda transectelor [1];
b) metoda estimării în puncte [1];
c) metoda cartograﬁcă;
d) metoda înregistrării fotograﬁce.
Sondajul (Chestionarea) este încă un instrument important pentru studiile
populaţionale ale multor specii comune de animale. În ceea ce priveşte specia model
Ciconia ciconia, sondajul a permis să rezolvăm o serie de probleme. În primul rând,
procesul de colectare a datelor prin realizarea anchetelor acoperă suprafeţe mari.
Folosind chestionarul obţinem informaţii privind distribuirea unei anumite specii de
animale în întreaga republică. În al doilea rând, acoperirea largă a teritoriului republicii
noastre permite evidenţa posibilelor particularităţi regionale a indicilor populaţionali
ai speciei, condiţionate de amplasarea geograﬁcă a habitatelor şi a unor caracteristici
locale. Astfel, noi în trecut am identiﬁcat particularităţile regionale în utilizarea de
specia barza albă a tipuri diferite de suport pentru cuiburi, cauzate de comportamentul
stereotipic al grupărilor regionale, raportul dintre numărul de suporturi “favorit” în
diferite zone, precum şi atitudinea populaţiei locale, tradiţia existentă de atragere a
speciilor la cuiburi. În legătură cu aceasta, analiza modalităţii de amplasare a cuiburilor
de barză albă pe diferite tipuri de suporturi este recomandabil să se efectueze prin
chestionar, şi anume cu o acoperire largă a teritoriului republicii. În al treilea rând,
metoda anchetei a fost utilizată pe scară largă anterior întru a determina parametrii
populaţionali pentru un număr mare de specii.
Astfel, recensământul berzei albe s-a desfăşurat în Moldova pe la sfârşitul anului
1950. Din această cauză, folosind aceleaşi canale de colectare a informaţiilor şi o reţea
de corespondenţă similară, ca şi mai înainte, avem capacitatea de a analiza şi de a
compara datele curente cu cele anterioare privind efectivul speciei. În cazul estimării
pe transecte a perechilor cuibăritoare de barză albă se foloseşte metoda fotograﬁcă a
cuiburilor, ouălor şi puilor în cuiburi, precum şi stabilirea coordonatelor geograﬁce ale
cuiburilor localizare prin GPS, care permite asocierea cu datele pentru a crea bază de
date în GIS sistemul ARC.
Studiul particularităţilor distribuţiei, reuşitei reproductive, factorilor limitativi
existenţi şi potenţiali pentru populaţia de barză albă în perioada de reproducere a fost
efectuat prin estimări pe traseu prin intervievarea locuitorilor din diferite zone ale
Moldovei.
Colectarea parametrilor populaţionali a fost realizată conform metodologiei
internaţionale, utilizate în mod tradiţional pentru studiul speciei [17,13].
Abrevierile:
HPa

–

HPm

–

numărul perechilor cuibăritoare – care au ocupat cuib nu
mai puţin de 1,5 luni: (HPa=HPm+HPo+HPx).
numărul perechilor cu reuşită reproductivă (cu pui zburători
din cuib).
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HPm – HPmх

–

HPo

–

HPo – %HPo
HPx

–
–

HPx – JZa

–

HPx – JZa – JZm

–

HPx – JZa – JZm – JZG

–

StD

–

Zoologia

perechile clocitoare cu număr necunoscut de pui ce au
supravieţuit din cuib.
numărul perechilor fără pui (care au ocupat cuibul, dar fără
pui zburători).
cota de perechi fără pui la numărul perechilor cu pui.
numărul de perechi cu reuşită reproductivă necunoscută.
numărul mediu al puilor zburători raportat la numărul total
de perechi cuibăritoare (HPa): JZa=JZG/(HP-HPx).
numărul mediu al puilor zburători raportat la numărul de
perechi cu pui (HPm).
numărul total al puilor zburători.
„densitatea berzelor”: numărul perechilor cuibăritoare
(HPa)/100 km2 suprafeţei totale.

Rezultate obţinute
Speciﬁcitatea peisajelor, activităţile umane şi condiţiile climatice din Republica
Moldova în mare măsură determină schimbările care au loc în fauna de vertebrate, în
special păsări, şi un anumit efect asupra numărului şi distribuţiei unor specii, inclusiv
barza albă (Ciconia ciconia L). Analiza efectivului populaţiei de barză albă în ultimele
decenii arată că numărul şi distribuţia speciei pe teritoriul ţării, precum şi în regiunile
învecinate, variază de la an la an.
Tendinţele actuale ale schimbărilor climatice, precum şi impactul negativ al
activităţilor umane asupra naturii, provoacă îngrijorare legitimă pentru viitorul
populaţiei de barză albă, deoarece pot duce la apariţia proceselor ireversibile, inclusiv
la dispariţia sa ca specie pe teritoriul nostru. Nu în zadar barză alba este inclusă în
ultima ediţie a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.
În secolul XX efectivul speciei Ciconia ciconia a suportat unele modiﬁcări
semniﬁcative [26]. În prima jumătate a secolului (în unele zone şi mai devreme) a
început declinul ei rapid în multe ţări europene. Până la sfârşitul anilor 40 ai secolului
XX în Europa Centrală efectivul speciei este redus aproape la jumătate. Recensământul
internaţional a berzei albe efectuat în 1934, 1958, 1974, 1984 a arătat o scădere constantă
a numărului de cuiburi ocupate. Dacă în 1907, în Germania, au existat 7-8 mii de perechi
clocitoare, apoi în 1984 numărul lor a scăzut la 649 în RFG [8] şi 2724 în RDG [5]. În
Olanda, în secolul al XIX-lea barza albă a fost una dintre cele mai comune păsări, cu
mii de cuiburi. Dar, deja în 1910 existau doar 500 de perechi cuibăritoare, numărul lor
a continuat să scadă: 209 perechi în 1929, 85 – 1950 şi doar 5 – în 1985 [9]. După 1991
nu au rămas nici o pereche “sălbatică”, cuibăreau doar păsări care au fost eliberate
din captivitate [15; 17; 34]. A încetat să se reproducă barza albă în Belgia, Elveţia,
Suedia, a ajuns la un pas de dispariţie în Franţa, Danemarca şi alte câteva ţări. Cea mai
vulnerabilă s-a dovedit a ﬁ populaţia vestică a berzei albe. Conform recensământului
internaţional din 1984 în doar 10 ani numărul acesteia a fost redus cu 20%, iar populaţia
din est cu 12% [12].
Cercetările expediţionale şi experimentale efectuate de ornitologi timp de mai
bine de cinci decenii au avut scopul de a evidenţia factorii care determină reuşita
reproducerii berzei albe pe teritoriul republicii. Experimentul de mărire a efectivului de
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barză albă, prin construirea suplimentară a cuiburilor, efectuat timp de mai mulţi ani în
zona Centrală a republicii, a arătat că perechile noi sosite erau izgonite cu înverşunare
de către perechea gazdă. Aceasta demonstrează că sursa de hrană din raza de 3-5 km de
la localitatea respectivă nu era satisfăcătoare pentru a doua pereche de berze. Despre
lipsa de concurenţă la cuibărit atestă prezenţa a cinci cuiburi, amplasate pe cupolele
unei biserici din sat, localizat în apropierea unei zone umede cu bălţi bogate în hrana
preferată a berzei albe. În cazul drenării unei zone umede din preajma unei localităţi,
perechea de berze a încetat să cuibărească.
În anii 2015 - 2016 indivizi de Ciconia ciconia au fost observaţi în prima decadă a
lunii martie, iar perioada de migraţie masivă s-a înregistrat în decada a doua şi a treia
a aceleiaşi luni.
Distribuţia cuiburilor de barză albă pe teritoriul republicii este neuniformă. Cea mai
mare densitate a populaţiei s-a înregistrat în zonele în care există o vastă reţea de râuri
mici şi iazuri, precum şi cu zone umede parţial.

Figura 1. Repartiţia numerică medie a perechilor clocitoare pe teritoriul ţării în anii
1974 - 2016.
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După cum se poate observa din ﬁgura 1, cea mai mare densitate de cuiburi
de barză albă este în raioanele Teleneşti, Sângerei, Glodeni, Orhei, Drochia,
Donduşeni, Făleşti.
La recensământul perechilor de barză albă din anul 2016 s-a înfăptuit cartarea
cuiburilor prin înregistrarea coordonatelor cu ajutorul GPS. S-a reuşit acoperirea zonei
de sud şi nord, iar datele referitoare la numărul de perechi clocitoare, pe raioanele
republicii, sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1. Repartiţia numerică a perechilor clocitoare pe teritoriul republicii şi
principalii parametri populaţionali ai speciei Ciconia ciconia în Moldova.
Centru

Sud

Nord

Centru

Sud

Nord

Centru

Sud

Nord

Centru

Sud

2016

Nord

2015

Sud

1994

Centru

1984

Nord

1974

HPa

189

115

52

225

254

95

170

173

93

10

34

41

54

68

63

HPm

141

100

38

203

235

86

142

161

84

8

22

25

40

52

48

HPo

19

5

5

7

7

4

11

3

1

1

1

3

7

6

6

HPx

30

9

9

14

13

5

19

9

7

1

4

5

7

10

9

JZa

2,65

2,5

2,6

2,14

2,22

2,18

1,89

2,13

1,77

2,31

2,37

2,53

2,57

2,38

2,77

JZm

3,72

2,88

3,33

2,43

2,34

2,42

2,22

2,28

2,04

2,89

2,74

2,98

3,19

3,1

3,59

StD

2,13

1,02

1,48

2,21

2,45

1,39

1,84

1,75

1,54

0,44

0,4

0,66

0,64

0,66

1

Conform datelor din tabelul 1 se observă o scădere semniﬁcativă a numărului de
perechi clocitoare de barză albă în ultimele decenii. De asemenea, s-a remarcat şi o
scădere a efectivului populaţiei globale a perechilor reproducătoare ale acestei specii.
Declinul populaţiei se datorează, în primul rând, schimbărilor climatice prin
creşterea aridităţii.
În Moldova situaţia efectivului speciei barza albă, de asemenea, s-a schimbat foarte
mult în ultimele decenii. După cum se poate observa din tabelul 1, nu există doar o
modiﬁcare a numărului mediu de perechi de reproducere, dar şi densitatea totală a
acestei specii.
Reducerea indicilor medii ai perechilor clocitoare şi densitatea populaţiei de la nord
la sud este prezentată în ﬁgura 2. Diferenţa se datorează, în principal, condiţiilor ﬁzicoclimaterice între nordul şi sudul republicii şi, în consecinţă, dintre condiţiile troﬁce
pentru această specie.
Schimbările climaterice reprezintă un factor important ce inﬂuenţează asupra
biocenozelor, ce pot constitui o ameninţare pentru acestea, prin degradarea
biodiversităţii. Populaţiile multor specii se aﬂă deja în pericol sub interacţiunea
şi inﬂuenţa schimbărilor climaterice, combinate cu fragmentarea ecosistemelor
cauzate de factorul uman. Potrivit SIHM au avut loc schimbări climaterice regionale
recente (cum ar ﬁ creşterea temperaturii), cu un impact asupra ecosistemelor
acvatice şi terestre [31].
Acest lucru este valabil şi pentru populaţia de barză albă. Din cauza aridizării climei
s-au schimbat şi resursele troﬁce ale berzei albe în ultimii ani. Începând cu anul 1974
numărul de perechi clocitoare a crescut în 1984 şi 1994, iar apoi a început să scadă
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(ﬁg. 3). Odată cu modiﬁcările indicelui hidrotermic, cu scăderea indicelui Selyaninov
(HTC) se reduc şi indicii densităţii populaţiei de barza albă în Republica Moldova.

Figura 2. Valoarea medie a numărului de perechi clocitoare şi densitatea
speciei Ciconia ciconia în nordul, centrul şi sudul Moldovei.

Sub inﬂuenţa modiﬁcărilor antropice în habitatul speciei Ciconia ciconia din
Moldova, a existat o restructurare radicală a modalităţii de cuibărire şi de amplasare
a cuibului. La sfârşitul anilor 1960 în Moldova o parte semniﬁcativă a populaţiei de
barză albă cuibărea în copaci, pe acoperişurile caselor sau hambare [22; 23]. Aşa că, la
momentul respectiv, din 545 de cuiburi de barză albă 60,2% au fost plasate pe copaci,
24,6% – pe pilonii reţelelor electrice şi 14,7% – pe diferite clădiri.
În anii următori, natura dezvoltării aşezărilor umane se schimbă, ca urmare dispar
aproape complet acoperişurile din stuf, pe care berzele puteau construi cuiburi.
Se constată o creştere rapidă şi liniară a numărului de cuiburi amplasate pe pilonii
reţelelor electrice: în anul 1974 se înregistrau – 5,2%, în 1984 – 24,1%, 1994 – 44,3%,
2015 – 82,0%. Reducerea numărului de cuiburi pe case se datorează, în principal,
înlocuirii acoperişurilor vechi de stuf cu cele de ţiglă, precum şi schimbărilor arhitecturale
ale acestora, care au devenit diﬁcile pentru amplasarea cuiburilor. Tendinţă continuă şi
astăzi. Deci, construirea cuiburilor pe acoperişurile de ţiglă pentru berze este incomodă,
în plus, unii proprietari au început să trateze acest fapt negativ. Totodată, a crescut
gradual şi numărul de stâlpi din sate, amplasaţi de-a lungul drumului (ﬁg. 4). Pe de altă
parte, amplasarea cuibului pe pilonii reţelelor electrice este beneﬁcă pentru păsări, prin
deschiderea habitatului şi accesului la el.
Conform datelor înregistrate în ultimii zece ani cota de utilizare a copacilor de
către barza albă pentru amplasarea cuiburilor a scăzut în întreaga ţară de 8,3 ori: de la
38,1% în 1974 până la 4,6% în 2015 - 2016 (tab. 2). Modiﬁcarea cea mai semniﬁcativă
a avut loc la numărul cuiburilor situate pe acoperişurile caselor, de la 56,7% la 1,2%.
Frecvenţa de utilizare a pilonilor pentru construirea cuiburilor continuă să crească rapid
până la 82%. Frecvenţa de utilizare a turnurilor de apă de către specia Ciconia ciconia
pentru construcția cuiburilor în ultimii ani a scăzut uşor, din cauza reducerii numărului
turnurilor în urma restructurării economice.
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Figura 3. Inﬂuenţa indicelui de ariditate asupra numărului mediu de perechi
clocitoare (HPA) şi densităţii populaţiei (StD) de barză albă în Moldova.
Tabelul 2. Amplasarea cuiburilor de barză albă pe diferite suporturi (%).
1974

1984

1994

2016

Piloni

5.2

24.1

44.3

82

Clădiri

56.7

15.2

16.7

1.2

Arbori

38.1

60.7

38.9

4.6

Ar trebui remarcat faptul că asupra populaţiei de barza albă din Republica Moldova
au inﬂuenţat negativ mai mulţi factori, dar cei mai mulţi dintre ei sunt strâns legaţi de
activitatea umană. În ultimii ani a existat o mare pierdere, în special, a păsărilor tinere
pe liniile electrice de înaltă tensiune, dar atunci situaţia a fost parţial corectată prin
amplasarea unor instalaţii speciale pe stâlpi [25; 27; 28; 29; 30].
În plus, s-a observat moartea berzelor prin distrugerea cuiburilor de către oameni,
lupta între indivizi şi formarea stolurilor înainte de a migra, din cauza condiţiilor
meteorologice nefavorabile şi a intoxicaţiilor cu pesticide, din cauza coliziunii cu
vehicule, din cauza bolilor. O mică parte din păsări sunt ucise de prădători. Astfel,
precum rezultă din literatura de specialitate, din numărul total de indivizi morţi, doar
18,4% mortalitate nu este cauzată de activitatea umană [29; 32]. Potrivit acestor autori,
cei mai mulţi dintre pui mor din cauza infanticidului parental, atunci când părinţii
omoară puii sau îi aruncă afară din cuib (41,9%).
Deşi barza albă este inclusă în Cartea Roşie a Moldovei, pentru protecţia speciei
este necesar de a îmbunătăţi condiţiile de cuibărire, de a organiza evenimente speciale,
deoarece există cazuri de distrugere a locurilor de reproducere şi împuşcarea ilegală.
Este necesar să se respecte cu stricteţe interdicţia privind vânarea speciei. Dar cel mai
important este de a menţine zonele umede în întreaga republică drept resursă de hrană
pentru barza albă. Nu trebuie să se permită distrugerea ilegală a habitatului speciei,
drenarea oricărui bazin acvatic fără permisiunea expresă a Ministerului Mediului. Ar
trebui ca drenarea oricărui bazin acvatic să ﬁe ghidată de experţii de mediu, având în
vedere multitudinea beneﬁciilor acestora pentru fauna şi ﬂora locală, precum şi pentru
menţinerea regimului hidrotermic în condiţiile aridizării.
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Figura 4. Repartiţia numerică (%) evolutivă a modalităţilor de amplasare a
cuiburilor de barză albă pe diferite suporturi.

În zonele de cuibărire a speciilor-model este necesară organizarea de măsuri regulate
sezoniere de conservare a naturii, cu un regim de protecţie specială, reglementată de
caracteristicile biologice ale speciei. Este necesar să se identiﬁce ariile de reproducere
şi formare a stolurilor periodice ale speciilor model şi să se interzică în ariile protejate
activitatea economică, ceea ce duce la modiﬁcarea regimului hidrologic al bazinelor
de apă, distrugerea apelor de coastă şi a vegetaţiei acvatice. Efectuarea monitorizării
efectivului speciilor.
Ca rezultat al anchetării populaţiei în 2015 – 2016, pe teritoriul republicii s-au
înregistrat 185 de perechi de reproducere de barză albă. Compararea datelor din
recensământul naţional şi anchete au arătat că numărul de perechi clocitoare pe
parcursul anilor 1974 - 2016 periodic s-a schimbat de la maxim de 574 de perechi în
1984 la un minim de 185 de perechi în 2016. Pot exista unele supraestimări ale acestor
indicatori la chestionare şi subestimarea - privind recensământul pe traseu ale acestor
păsări. Densitatea perechilor clocitoare, care au fost calculate separat pentru ﬁecare
zonă, iar apoi totalizate pe întreaga republică, arată că aceasta a scăzut până în 2016
(2.45 - 1 pereche la 100 km2). Atunci când se calculează suprafaţa totală a republicii este de aproximativ 350 de perechi clocitoare.
Concluzii
Asupra populaţiei de barza albă din Republica Moldova a inﬂuenţat în mod negativ
aridizarea climei din ultimii ani, prin reducerea suprafeţei zonelor umede şi scăderea
abundenţei amﬁbienilor, reptilelor şi insectelor, sursa principală de hrană.
S-a evidenţiat redistribuirea locului de amplasare a cuibului la specia barza albă,
de la acoperişurile caselor, arbori spre pilonii liniilor electrice (1974 – 5,2%, 1984 –
24,1%, 1994 – 44,3%, 2015 – 82,0%).
Din cauza micşorării zonelor umede, a bazei troﬁce, în ultimii ani s-a observat
reducerea numărului de perechi la cuibărit şi de pui zburători la specia Ciconia ciconia,
(7,8% din cuiburi au fost cu 4 pui zburători, 57% din cuiburi au fost 3 pui, 28% - 2
juvenili şi 5,2 % - 1).
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Abundenţa medie a berzei albe în Moldova este de 1,0 per/ km2. Reuşita reproductivă
în medie a fost de 2.62 pui pentru 1 pereche. În total, în 2016 au fost înregistrate
aproximativ 185-200 de perechi clocitoare.
Cercetările au fost realizate în cadrul proiectului 15.820.18.02.07/B, în comun cu
Institutul de Zoologie al AŞ Belarus (Contract de ﬁnanţare nr.07/B din 01 iulie 2015).
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