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CONTRIBUŢII PRIVIND STUDIEREA CUIBĂRITULUI PITULICEI MICI 
PHYLLOSCOPUS COLLYBITA L. (AVES, SYLVIIDAE) ÎN ZONELE VERZI 

ALE CHIŞINĂULUI

ABSTRACT

Contribution regarding the study of common Chiffchaff Phylloscopus collybita 
L. (Aves, Sylviidae) nestling in green areas of Chishinau city. In Chisinau city there 
are a lot of parks, squares and little planted forests. They offer favorable nestling 
conditions for a lot of birds. In the present article we give information about the 
nestling biology of Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita). This is the first study
regarding this species in the parks of city. During the studying period was observed 
9 nests of Phylloscopus collybita.

Introducere
Municipiul Chişinău are numeroase parcuri, scuare şi zone verzi periferice, care 

oferă condiţii prielnice pentru cele 89 specii de păsări [3]. Diversitatea ornitofaunei 
urbane este condiţionată de structura fitocenotică a spaţiilor verzi existente, cât şi de
locul amplasarii acestora. 

Pe teritoriul Moldovei se întâlnesc trei specii ale genului Phylloscopus: Ph. 
collybita L. - pitulicea mică, Ph. sibilatrix Bech. - pitulicea sfârâietoare, Ph. trochilus 
L. - pitilicea fluierătoare [1]. În zonele verzi ale oraşului trăiesc pitulicea mică, ca
specie clocitoare şi pitulicea fluierătoare în perioada pasajului. Specia Phylloscopus 
collybita L. din punct de vedere taxonomic se include în familia Sylviidae, ordinul 
Passeriformes, conform repartiţiei zoogeografice aparţine tipului palearctic.

După regimul trofic, este specie insectivoră, fiind un factor de reglare a insectelor
dăunătoare, atât în ecosistemele forestiere, cât şi în cele agricole.

Pitulicea mică este o specie comună pentru zonele împădurite de câmpie şi 
colinare, poate fi întâlnită şi în livezile adiacente pădurilor, acestea fiind locuri
preferate de cuibărit.

Prezentarea cadrului natural
Drept teritoriu pentru efectuarea observaţiilor am ales spaţiile verzi ale urbei cu 

diferit grad de impact antropic: zona verde Telecentru (zona I), cimitirul „Sf. Lazăr” 
(zona II) şi parcul “La izvor”, sectorul Sculeni (zona III).

Zona verde Telecentru constă din parcul spitalului şi un sector împădurit adiacent, 
ocupă o suprafaţă de circa 6,5 ha. Vegetaţia este eterogenă, alcătuită din arborii 
următoarelor specii: Betula sp., Juglans nigra, Sambucus sp. şi câteva specii de 
conifere, plantate izolat, distribuite pe toată suprafaţa; în etajul arbuştilor predomină 
Syringa sp., Spirea sp. Învelişul ierbos este bine dezvoltat. 

În cimitirul „Sf. Lazăr” vegetaţia arborescentă este slab dezvoltată, aceeaşi situaţie 
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are şi învelişul ierbos, deoarece el este periodic tăiat, predomină etajul arbuştilor şi 
tufarilor, format din speciile Sambucus nigra, Ligustrum sp., Syringa sp., Spirea sp., 
Acer sp. şi arbori tineri de conifere.

Parcul „La izvor” ocupă o suprafaţă de 65 ha, având sectoare cu vegetaţie 
eterogenă, sunt prezente spaţii acvatice cu stufăriş dezvoltat şi specii higrofile, cu
sectoare împădurite cu Salix sp., Betula sp., Populus sp., Ulmus sp., etc. La limita 
estică a parcului este bine dezvoltat etajul arbustiv cu specii caracteristice: Syringa 
sp., Ligustrum vulgare, Spirea sp., Rosa canina, etc. 

Metode şi mijloace
Pentru realizarea studiului, în perioada martie-iulie 2007, am folosit obsevaţia 

liberă şi cu binoclul. În perioada construcţiei cuibului şi depunerii pontei, observaţiile 
s-au efectuat periodic (la fiecare 3-4 zile).

Rezultate şi comentarii
Din punct de vedere fenologic pitulicea mică este încadrată în categoria oaspeţilor 

de vară, fiind prezentă în patru din cele şase sezoane fenologice: prevernal, vernal,
estival şi autumnal. Sosirea pitulicei mici are loc începând cu decada a II-a a lunii 
martie până în I-a decadă a lui aprilie (primele înregistrări din 21.03.07), semnalată 
prin cântecul intens al masculului. 

Alegerea şi marcarea teritoriului pentru cuibărire şi formarea perechilor durează 
aproximativ 15-20 zile: 11.04.07 – au fost observaţi indivizi cu material de construcţie 
în cioc şi cuibul gata în proporţie de 50-60 %. Cuibul are aspect globular cu ieşire 
laterală: a) amplasat direct pe sol în vegetaţia deasă (4 cuiburi – în zona I, 2 – în zona 
II), b) împletit la baza tulpinii tufarilor (2 cuiburi – zona I) şi c) – chiar pe tufari la 

înălţime de 10 cm de la 
sol (zona II). În calitate de 
material de construcţie în 
partea exterioară servesc 
p a i e l e  d e  g r a m i n e e , 
interiorul cuibului este 
îngrijit, căptuşit cu tulpiniţe 
şi rădăcini fine de ierburi şi
puf de pene (Fig. 1).

Fig. 1. Cuib de 
Phylloscopus collybita (zona 
I, parcul spitalului, 2007).

Ponta completă depusă 
la sfârşitul lunii aprilie – primele zile ale lunii mai (22.04-1.05.07), constă din 6 ouă 
(în toate cuiburile), în fiecare zi se depune câte un ou, iar incubaţia începe cu ultimul 
ou depus. Au fost monitorizate în total 9 cuiburi (zona I – 6, zona II – 3), dintre care 
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doar în două dintre ele puii au ajuns la eclozare (zona I), celelalte fiind distruse,
în diferite perioade, de coţofene, veveriţe, ciori, câini vagabonzi, deoarece au fost 
observate efective numerice ale acestor specii, în mod special în zona I de cuibărit.

Conform datelor lui Iu.V. Averin şi I. M. Ganea [1], pitulicea mică pe teritoriul 
Moldovei are două ponte. În cazul observaţiilor efectuate cuiburile monitorizate sunt 
din prima pontă, pe parcursul perioadei celei de-a doua ponte am găsit un singur cuib 
cu 5 pui mici ~ de 4-5 zile (9.06.07, zona I), dar există probabilitatea de a fi o pereche
cu pontă de înlocuire, deoarece 60% din cele existente au fost distruse. Puii hrăniţi 
în afara cuibului (30.05.07) au fost depistaţi în zona II. Puii maturi zburători au fost 
observaţi în zona I la 28.06.07, fiind în compania indivizilor adulţi.

În cea de-a III-a zonă nu au fost găsite cuiburi, dar s-a calculat densitatea pitulicei 
mici, care este de 23,8 per/km².

Concluzii
Putem constata, că Phylloscopus collybita L. este o specie comună, cu statut de 

clocitoare, având o abundenţă relativ mare în spaţiile verzi ale oraşului (cu densitatea 
- 23,8 per./km²). Ea are o rată relativ scăzută de 0,6 a reuşitei de reproducere în zona 
urbană.
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