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COMPORTAMENTALE DE MIGRAŢIE A PĂSĂRILOR ACVATICE ŞI
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Cojan C., Munteanu A.
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Pentru ornitofauna acvatică şi semiacvatică din cursul inferior al Prutului şi în
general pentru toate speciile migratoare putem vorbi de o migraţie a păsărilor migratoare
şi alta a păsărilor sedentare-parţial migratoare.
Republica Moldova este traversată de trei segmente de migraţie: Sarmatic, Pontic,
şi Est-Elbic, care formează una din principalele căi de migraţie Est-Europeană. Bazinul
Prutului inferior cuprinde toate aceste trei rute de migraţie care traversează ţara
noastră, ind astfel zona în care se înregistrează cea mai intensă migraţie din Rpublica
Moldova.
Cursul Inferior al Prutului, ind foarte aproape de Delta Dunării, concentrează aici
mari aglomerări de păsări, datorită polarizării în această zonă a drumului Est-Elbic,
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Pontic şi Sarmatic. De aici pleacă în evantai drumurile: Est-Elbic pe direcţia NV-SE;
Pontic pe direcţia NNE-SSV; Sarmatic, ce traversează spre Delta Dunării [5,6].
Rutele de migraţie urmăresc zonele favorabile pentru hrănire, odihnă şi zbor care
există între teritoriile de cuibărit şi cartierele de iernare.
Materiale şi metode
Cercetările asupra migraţiei au fost efectuate în perioada 1999 – 2009, în bălţile
din bazinul Prutului inferior (Crihana Veche, Manta, Vadul lui Isac, Iezer, Văleni,
Rezervaţia ştiinţică „Prutul de Jos”). A fost cercetată migraţia păsărilor în toate
aspectele avifenologice, atât în perioada de primăvară, cât şi cea de toamnă.
Dominanţa speciilor acvatice a fost stabilită pe baza axei statice interanuală (ASI)
după formula:
ASI = Emax / N
unde :
- Emax reprezintă efectivul maxim semnalat în cadrul unui grup sistematic pe
perioada de studiu;
- N reprezintă numărul speciilor observate din grupul sistematic respectiv;
Rezultate şi discuţii
În funcţie de deplasările sezoniere realizate de păsări în cursul unui an, se deosebesc
migraţii de toamnă şi de primăvară .
Migraţia de primăvară, numită şi prenupţială, se desfăşoară în intervalul cuprins
între a doua decadă a lunii ianuarie şi a doua jumătate a lunii aprilie. Limitele acestui
interval nu sunt stricte, ele putându-se deplasa în plus sau în minus cu un anumit număr
de zile sau chiar săptămâni, în funcţie de situaţia factorilor climatici [11, 6].
Pe parcursul acestui interval de timp, asistăm la migraţia multor categorii fenologice
de păsări, dar care, sintetic, le putem grupa în oaspeţi de iarnă, specii de pasaj şi oaspeţi
de vară.
De asemenea, considerând ca reper geograc cursul inferior al Prutului, deosebim
specii migratoare care pleacă (oaspeţi de iarnă) şi specii migratoare care sosesc (oaspeţi
de vară). Din acest punct de vedere, migraţia de primăvară poate  difugă (de plecare)
sau ană (de sosire). Direcţia de migrare este S-N. Ceea ce diferenţiază net cele două
tipuri de migraţie sau cartierele de iernare şi de cuibărire ale păsărilor. Pentru speciile
care efectuează migraţia de tip difug, cartierul de iernare este reprezentat de cursul
inferior al Prutului sau de zonele acvatice învecinate , iar cel de cuibărire găsindu-se
în nordul continentului european; pentru păsările care sunt cuprinse în migraţia de tip
an cartierul de iernare este cantonat în zonele din nordul sau sudul Africii, în timp ce
cartierul de cuibărire este reprezentat e de cursul inferior al Prutului, e de alte zone
învecinate.
Migraţia de toamnă, numită şi postnupţială, se desfăşoară în intervalul cuprins
între prima jumătate a lunii august şi prima jumătate a lunii noiembrie. Ca şi în cazul
migraţiei de primăvară, pentru migraţia de toamnă putem grupa păsările, în cele două
categorii fenologice, respectiv oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă şi de pasaj. Potrivit cu

103

apartenenţa fenologică a speciilor care efectuează migraţia şi în strânsă legătură cu
sensul în care se desfăşoară, migraţia de toamnă poate  şi ea de tip difug (plecare) şi
de tip an (de sosire). Direcţia de deplasare a păsărilor, pentru toate tipurile de migraţie,
este N-S. Încadrarea speciilor migratoare la un grup sau altul se face, de asemenea, în
funcţie de cartierul de iernare şi de cuibărire al acestora, precum şi de valenţele lor
ecologice [5].
Un tip aparte de migraţie, realizează şi speciile sedentare - parţial migratoare,
desfăşurată în perioada lunilor de iarnă.
Factorul care declanşează migraţia speciilor sedentare - parţial migratoare este
scăderea temperaturii sub - 0°C şi formarea podului de gheaţă pe suprafaţa bălţilor,
care împiedică hrănirea şi odihna păsărilor. Odată ce stimulul limitativ este recepţionat
ca factor de stres, are loc deplasarea spre sud a speciilor sedentare - parţial migratoare,
în grupuri mai mari sau mai mici. Nu există o eşalonare sau o perioadă calendaristică
anume în acest interval al lunilor de iarnă care să poată  desemnată ca reper pentru
începutul sau sfârşitul acestei migraţii atipice de iarnă. O iarnă blândă, fără scăderi bruşte
de temperaturi ale aerului, oferă condiţii prielnice de staţionare a păsărilor sedentare
- parţial migratoare în zonă. Dintre speciile sedentare - parţial migratoare, înregistrate
în cursul inferior al Prutului, amintim: Cygnus olor, Anser anser, Anas platyrhynchos,
Aythya ferina, Fulica atra, Larus ridibundus, Alcedo atthis, Rallus aquaticus, etc.
Migraţia de primăvară. Cercetările au demonstrat că nu toate speciile de păsări
acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior îşi încep migraţia în acelaşi timp.
Există, astfel, în principal două mari valuri de migraţie de primăvară. Păsările ale căror
cartiere de iernare sunt reprezentate de sudul Europei, sau chiar de nordul Africii şi
Orienrtul Apropiat, sunt cele care sosesc în primul val. Astfel, în a doua jumătate a lunii
februarie, începutul lunii martie îşi fac apariţia specii precum Anser anser, Cygnus olor,
Anas platyrhynchos, Aythya ferina, Anas querquedula, Anas crecca, Ardea cinerea,
Egretta alba, Limosa limosa, Numenius arquata, Tringa totanus, etc. Speciile de păsări
ale căror cartiere de iernare sunt situate la sud de Sahel sau în Orientul Mijlociu şi
Îndepărtat ajung mai târziu în teritoriul Prutului inferior, constituind al doilea val de
migraţie. Printre speciile ce constituie migraţiile mai întârziate, amintim: Plegadis
falcinellus, Platalea leucorodia, Egretta gerzetta, Anas strepera, Calidris minuta,
Calidris ferruginea, Gallinago gallinago, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, etc.
Există variaţii şi în ceea ce priveşte perioada din zi, când păsările se deplasează
în timpul pasajului. Astfel, în general, gâştele şi lebedele preferă să migreze noaptea,
deşi în mod normal sunt păsări diurne. Avantajele migraţiei nocturne nu sunt sucient
elucidate, însă teoriile nu lipsesc. Printre cele mai plauzibile cauze se numără cele care
ţin de ziologia păsărilor. Pe timpul nopţii, temperaturile sunt mai scăzute, păsările
ind astfel protejate de supraîncălzire şi, implicit, deshidratare. De asemenea, aerul
ind mai rece, deci mai dens, şi de obicei fără vânt, consumul de energie în timpul
zborului se reduce. Un alt avantaj îl constituie acela că în timpul zilei, păsările au timp
pentru a se hrăni şi a-şi îngriji penajul. Alternanţa: noaptea – zbor, ziua – hrănire, oferă
posibilitatea parcurgerii unor distanţe mari în timp relativ scurt. Neajunsurile acestei
teorii reies din cercetările ce arată că migraţia nu este un proces continuu, păsările
oprindu-se din când în când în diferite puncte de popas, pentru hrană şi odihnă. O altă
teorie susţine că avantajele zborului nocturn rezultă din faptul că păsările sunt ferite
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de prădători, însă atacurile prădătorilor asupra stolurilor mari sunt reduse, dată ind
dicultatea capturării (rareori un prădător atacă şi prinde păsările dintr-un stol mare),
prin urmare nici această teorie nu răspunde pe deplin întrebărilor referitoare la migraţia
nocturnă.
În aspectul prevernal pot  observate în teritoriul studiat, specii aparţinând
ordinelor : Charadriiformes - 25 specii, Anseriformes - 14 specii, Ciconiiformes - 12
specii, Podicipediformes - 4 specii, Pelecaniformes - 2 specii. În unii ani, spre sfârşitul
lunii februarie, păsările oaspeţi de iarnă părăsesc cartierele de iernare, orientându-se
spre nord unde vor cuibări. Acest fenomen, nu este obligatoriu, deoarece în anii 2001,
2003, 2005, 2006 şi 2008, au fost identicate speciile care au iernat în perimetrul zonei
de studiu, până în luna aprilie.
Suprafeţele care nu îngheaţă pe durata iernii, acumulările de ape create în urma
topirii zăpezilor, precum şi ploile abundente de primăvară ce determină inundarea
luncii Prutului, oferă zone cu ape mici, însoţite de surse troce bogate, ce servesc drept
locuri de popas pentru păsările ce se aă în pasaj.
Inundarea luncilor poate  temporară, cum este cazul celor de la Crihana-Veche,
Văleni şi Giurgiuleşti. În aceste zone, apele stagnează până pe la sfârşitul lunii mai,
după care seacă, datorită temperaturilor ridicate şi absenţei precipitaţiilor.
În zonele: Vadul lui Isac, Manta, Paşcani, Colibaşi şi Cahul, luncile pot avea apă
tot timpul anului, ind în egală măsură, loc de popas pentru păsările de pasaj, dar şi loc
propice pentru cuibăritul a numeroase specii de păsări – oaspeţi de vară.
Deşi grupările mari de anseriforme sunt prezente constant, compoziţia lor specică
şi efectivele numerice ale diferitelor specii se modică progresiv.
În migraţia de primăvară din cadrul aspectului prevernal, anseriformele sunt
reprezentate de 2 specii supradominante de anatidae: Anas platyrhynchos şi Anas crecca,
3 specii dominante: Anas querquedula, Anas strepera şi Aythya nyroca, celelalte specii
(Aythya ferina, Anas penelope, Aythya fuligula, Anas clypeata) se încadrează în zona
complementară (gura 1).

Fig. 1 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Anseriformes în
migraţia de primăvară.

În aspectul prevernal din anii 2005 şi 2006, Anas platyrhynchos coboară în
intervalul de dominanţă; zona de supradominanţă în anii 2005 şi 2006 o deţine Anas
crecca şi Anas querquedula. În primăvara anului 2008, Anas crecca, scade ca efectiv
şi se încadrează în intervalul de dominanţă, ind înlocuită de Anas querquedula, ce
devine specie supradominantă pentru această perioadă.
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Realizând o analiză comparativă între anii 1970 – 1992, realizată pe baza rezultatelor
observaţiile realizate de Iu. Averin, A. Munteanu [7], A. Munteanu [10,11] ,V. Ştirbu
[12], I. Ganea, N. Zubcov [8] şi în perioada anilor 1999 – 2008, realizată pe baza
observaţiilor noastre putem arma că, în perioada anilor 1970 – 1992, specie dominantă
în migraţii era Anas platyrhynchos şi Anas strepera.
La Aythya nyroca se observă o scădere numerică constantă. Anas crecca era
încadrată ca specie complementară (gura 2).
Situaţia procesului de migraţie în perioada anilor 1999 – 2008, cunoaşte o schimbare
radicală. Specie supradominantă rămîne Anas platyrhynchos, datorită adaptării foarte
rapide la schimbările de mediu, habitat şi inuenţa factorilor antropici. Anas crecca
urcă din zona de complementaritate în anii 1972 – 1992, în zona de supradominanţă în
perioada anilor 1999 – 2008. Aythya nyroca scade numeric foarte drastic, motiv pentru
care la etapa actuală este inclusă în diverse Liste Roşii de protecţie la nivel european şi
global. Astăzi, Aythya nyroca se aă şi în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
În luna martie sosesc şi primele exemplare de ciconiiforme, aparţinând speciilor:
Ardea cinerea, Egretta alba, Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Platalea leucorodia.

Fig. 2 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Anseriformes în
migraţie în perioada 1970 – 1992.

Pe ansamblu, populaţia prevernală de ciconiiforme este formată dintr-o specie
supradominantă, Ardea cinerea, două specii dominante, Egretta alba şi Ciconia ciconia,
celelalte specii (Egretta alba, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Ciconia nigra,
Ciconia ciconia), ind complementare (gura 3).

Fig. 3 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Ciconiiformes în
migraţia de primăvară.

Ordinul Charadriiformes, ce include păsările limicole, îşi fac apariţia în cursul
inferior al Prutului în a doua decadă a lunii martie, iar în anii 2005 şi 2007, chiar în
ultimele zile ale lunii februarie, migraţia limicolelor desfăşurându-se până către mijlocul
lunii mai. Păsările limicole poposesc în lungul malurilor mlăştinoase sau în coada
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lacurilor, acoperite cu ape puţin adânci, cu aspect înmlăştinit.Unele specii au un penaj
criptic, făcându-le asemenea unor bolovani de pământ, iar alte specii formează grupări
de sute de indivizi, iar penajul lor pestriţ le asigură un camuaj perfect în ierburile încă
scunde şi de culoare brun-verzuie. În medie, valoarea dominanţei, de-a lungul perioadei
de studiu, a înregistrat-o Vanellus vanellus - ind şi specie supradominantă, Limosa
limosa - ind specie dominantă, iar celelalte specii (Tringa erythropus, Numenius
arquata, Philomachus pugnax, Calidris ferruginea, Limicola falcinellus, etc.) ind
complementare (gura 4).

Fig. 4 Dinamica efectivelor
pupulaţiilor de Charadriiformes în
migraţia de primăvară.

În luna aprilie, aspectul general al populaţiilor de limicole se modică profund;
deoarece, unele specii au apariţii neregulate.
În această perioadă, în timp ce unele păsări poposesc în zona studiată doar pentru a-şi
reface rezervele care să le permită continuarea călătoriei până la ariile de reproducere
din nordul Eurasiei, unii oaspeţi de vară îşi încep sezonul reproductiv.
În cursul lunii aprilie, apar în ecare an la Cahul, Văleni şi Rezervaţia ştiinţică
«Prutul de Jos», grupurile de cormorani - Phalacrocorax carbo şi Phalacrocorax
pygmeus. Aceste păsări îşi fac apariţia în penaj de nuntă şi vor rămâne pentru cuibărit
în coloniile amenajate în sălcii, de unde, spre sfârşitul lunii august, vor apare juvenilii
în lecţiile de zbor.
Migraţia de toamnă, numită şi postnupţială este caracterizată prin deplasările
realizate de speciile de păsări acvatice şi semiacvatice migratoare din bazinul Prutului
inferior din cartierele de cuibărit înspre cartierele de iernare, parcurgând uneori distanţe
de sute şi mii de kilometri.
Din cele 75 de specii acvatice şi semiacvatice din zona Prutului inferior, 56 de
specii migrează toamna între Europa şi Africa sau între Europa şi Asia [2]. Cele mai
multe specii migrează prin estul Mării Mediterane. Înainte de migraţie, păsările recurg
la acumularea unui strat sucient de grăsime care să le permită zborul către sud cu cât
mai puţine opriri. În locurile de pasaj, aceste păsări acumulează un strat de grăsime cât
mai gros, într-un timp relativ scurt. Acumularea de grăsime sub piele necesară arderilor
metabolice rămâne cerinţa de bază pentru începerea migraţiei şi se aă sub un control
al enzimelor şi hormonilor din corp. Prin arderile metabolice se furnizează energia
necesară atât supravieţuirii, cât şi activităţii muşchilor pectorali ce sunt implicaţi în
mişcarea aripilor. Astfel, la păsările acvatice, la care aproximativ 30 – 35% din greutatea
corpului este grăsime, este posibil zborul pe o durată de aproximativ 100 de ore şi pe
o distanţă de 2500 – 3000 de km, cu condiţia să nu existe vânturi puternice împotriva
direcţiei de zbor [3].
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Lunile corespunzătoare migraţiei de toamnă sunt septembrie-octombrie, chiar şi
noiembrie, interval caracterizat prin continuarea migraţiei de toamnă în bazinul inferior
al Prutului, începută încă din august.
Dominante sunt grupul păsărilor de pasaj, ce poposesc pe aceste meleaguri, doar
pentru popas, hrănire şi refacerea rezervelor adipoase, specii care iernează în regiunile
sudice şi nord-estice ale R. Moldova.
Majoritatea păsărilor acvatice şi semiacvatice sunt grupate în stoluri ce reunesc
zeci - în cazul ciconiiformelor, sute sau chiar mii de indivizi, în cazul anseriformelor,
laridelor şi limicolelor.
În cazul populaţiilor de limicole, pe durata aspectului autumnal, acestea se modică
profund de la o lună la alta sau de la o saptămână la alta.
Pe ansamblu, în luna septembrie, în populaţiile de păsări limicole există două specii
supradominante: Vanellus vanellus şi Limosa limosa, trei specii dominante sunt: Tringa
totanus, Tringa erythropus şi Numenius arquata, celelalte specii găsindu-se în sfera de
complementaritate: Calidris minuta, Calidris temminckii, Calidris ferruginea, Limicola
falcinellus, Lymnocryptes minimus, Tringa nebularia şi Tringa glareola (gura 5).

Fig. 5 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Charadriiformes în
migraţia de toamnă.

Populaţia de ciconiiforme este formată în sezonul autumnal din speciile: Ardea
purpurea, Platalea leucorodia, Egretta alba, Egretta garzetta, Ciconia ciconia, Ardea
cinerea, Nycticorax nycticorax şi Ciconia nigra.
Pe durata lunii septembrie, Ardea cinerea şi Egretta alba au fost constatate specii
supradominante, în vreme ce Egretta garzetta, Ciconia nigra şi Plegadis falcinellus au
fost specii dominante, iar celelalte specii (Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Ixobrychus
minutus, Nycticorax nycticorax, etc.) sunt complementare (gura 6).

Fig. 6 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Ciconiiformes în
migraţia de toamnă.
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Anseriformele îşi continuă migraţia, începută încă din sezonul serotinal. Pe
ansamblu Anseriformele sunt reprezentate de 3 specii de anatidae supradominante: Anas
platyrhynchos, Anas crecca, Anas querquedula ; 5 specii dominante: Anas strepera,
Aythya ferina, Anas penelope, Aythya nyroca şi Aythya fuligula ; celelate specii (Anas
clypeata) ind complementare (gura 7).

Fig. 7 Dinamica efectivelor
populaţiilor de Anseriformes în
migraţia de toamnă

În anul 2003, Anas platyrhynchos scade ca efectiv şi este încadrată în zona
de dominanţă. În anii 2007 şi 2008, Anas strepera creşte numeric şi devine specie
supradominantă alături de Anas platyrhynchos, Anas crecca şi Anas querquedula. În
anul 2001, datorită inundării luncii Prutului în totalitate şi prezenţa sezonului ploios,
oferind o bogată sursă trocă, Aythya nyroca devine specie dominantă, alături de Anas
platyrhynchos, Anas crecca şi Anas querquedula. În anul 2002, Anas crecca scade
numeric şi se încadrează din zona de supradominanţă, în zona de dominanţă.
Migraţia este în conceptul multor specialişti [2], ca un maraton, în care viteza de
zbor nu este neapărat importantă. Important este ca pasărea să ajungă cu succes la locul
destinat. S-a constatat că masculii iernează în cartierele de iernare mai spre nord, pentru
a se întoarce mai devreme în migraţia de primăvară, spre locurile de cuibărit, unde îşi
xează teritoriile de reproducere.
Timpul de plecare, timpul de hrănire şi odihnă în locurile de popas sunt determinate
de condiţiile atmosferice dar şi de statutul ziologic al ecărei specii în parte [4].
Vânturile slabe ce urmează perioadelor cu anticicloni sunt cele ce favorizează plecarea.
Vânturile puternice nu favorizează, decât speciile limicole ce zboară deasupra oceanelor
sau mărilor. În timpul migraţiei de toamnă, totuşi, apar cel mai des vânturi dominante
ce se deplasează în direcţie inversă rutelor de migraţie. De aceea migraţia se petrece în
valuri. „Valurile” de deplasare toamna sunt mult mai evidente decât cele de primăvară.
Ele se produc pe perioade destul de scurte, urmate de popasuri, după care procesul se
reia. O altă explicaţie ţine de migraţia separată a populaţiilor de păsări din ariile de
reproducere.
Din cauza nebulozităţilor, în migraţia de toamnă apar şi probleme de orientare
a păsărilor sau de încetare a migraţiei, care uneori este urmată de moartea păsărilor.
Dezorientarea apare atunci când navigaţia este îngreunată din cauza plafonului de
nori foarte gros şi a precipitaţiilor abundente, care duc la o vizibilitate scăzută. Dacă
perioadele de nebulozitate sunt lungi, mortalitatea creşte. Cele mai multe opriri în
migraţia de toamnă sunt cauzate de vânturile joase datorate anticiclonilor. Vânturile
joase în condiţiile unei presiuni atmosferice înalte duc la oprirea migraţiei mai ales în
cazul juvenililor.
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În ceea ce priveşte înălţimea de zbor, se pare că păsările ce se deplasează în cursul
zilei zboară la înălţimi mai joase, faţă de cele care zboară în timpul nopţii, din motive
încă neclare [2]. Cercetările au arătat că cea mai mare densitate de păsări se înregistrează
la înălţimi medii de 300 – 350 m. Abundenţa cea mai mare se înregistrează între 150
– 450 m. Studiile pe bază de radar arată că foarte puţine păsări zboară la înălţimi de
peste 900 m şi aproape niciodată sub 30 m. Urmărind imaginile pe radar, se constată
că păsările acvatice, care pleacă imediat după lăsarea întunericului, câştigă repede
altitudine. Altitudinea de zbor scade de la miezul nopţii către răsăritul soarelui. În
general, păsările încearcă să găsească acea altitudine la care vântul le este prielnic.
În ceea ce priveşte tehnica de zbor, păsările acvatice dau relativ repede din aripi,
pentru ca apoi să-şi strângă aripile pe lângă corp şi să înainteze în masa aerului. Astfel
înaintează şi pierd puţin din înălţime, după care se înalţă iarăşi. În această poziţie corpul
poate înainta mai uşor, fără să frâneze, datorită formei sale aerodinamice, care îi permite
ridicarea fără a da din aripi.
Avantajul păsărilor migratoare pe distanţe mai scurte, rezidă în aceea că la
întoarcerea în migraţia de primăvară au succes fără concurenţă la resursele naturale şi
la locurile de cuibărit (e cele de pe sol, e cele din coronamentul arborilor). Perioada
de cuibărit începe cât mai devreme posibil, în funcţie de factorii climatici. Consumul
de energie este redus şi este evitat hazardul care poate interveni în migraţia de distanţe
lungi [1].
Concluzii:
- S-a stabilit migraţia în „valuri” a păsărilor acvatice atât la pasajul de primăvară,
cât şi la cel de toamnă. Migraţia în valuri este determinată de apartenenţa păsărilor la
diferite populaţii din cartierele de reproducere şi de starea vremei;
- La migraţia de primăvară anatidele sunt reprezentate de 2 specii supradominante
(Anas platyrhynchos, Anas crecca) şi 3 specii dominante (Anas querquedula, Anas
strepera, Aythya nyroca), iar la cea de toamnă - 3 specii supradominante (Anas
platyrhynchos, Anas crecca, Anas querquedula) şi de 5 specii dominante (Anas strepera,
Aythya ferina, Anas penelope, Aythya nyroca, Aythya fuligula);
- Analiza comparativă a dinamicii efectivelor unor specii de raţe pe parcursul a
patru decenii demonstrează că Anas platyrhynchos a rămas specie supradominantă,
Anas crecca a trecut din categorie complemntară la cea de supradominantă, iar Aythya
nyroca de la dominantă a devenit periclitată, inclusă în Cartea Roşie a Moldovei şi a
Europei.
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