de interacţiunea : factorii de mediu → potenţialul adaptiv al speciei → variabilitatea
fenotipică→ selecţia naturală. În condiţii de eutrozare activă a lacului scăderea
diversităţii ihtiofaunistice condiţionează creşterea diversităţii intraspecice, având ca
scop menţinerea stabilităţii funcţionale a ihtiocenozei.
2. Factorii determinaţi în apariţia polimorsmului ecologic la speciile de peşti din
lacul de acumulare Ghidighici sunt: baza trocă şi nivelul accesibilităţii acesteia,
eterogenitatea hidrobiotopului şi intensitatea presingului antropic.
3. Variabilitaea fenotipică poate apărea la orice etapă ontogenetică şi depinde de
timpul acţiunii factorului demarant, intensităţii şi continuităţii acesteia. Speciile studiate
sunt mai exibile în perioadele ontogenetice timpurii, ceea ce va determina pe viitor
separarea lor pe eco- forme.
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FENOLOGIA, DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ ŞI COMPORTAMENTUL
REPRODUCTIV A SPECIILOR GENULUI SYLVIA (SYLVIIDAE) ÎN
ECOSISTEME NATURALE ŞI ANTROPIZATE
Bogdea Larisa, Munteanu A.
Institul de Zoologie al AŞM, Chişinău, Republica Moldova
Prezenţa sau absenţa unor specii de păsări din anumite categorii taxonomice
este determinată în primul rând de starea sursei de hrană şi a locurilor favorabile de
cuibărit.
Fragmentarea şi mozaicitatea ecosistemelor naturale silvice induc speciile de păsări
la căutarea unor noi căi de supraveţuire, comportamentul ind un element esenţial în
procesul de adapatare la noile condiţii. Aceste transformări se produc într-un ritm rapid,
iar adaptările comportamentale ar trebui să joace un rol special în ajustarea la condiţiile
biotopului. Spaţiul dintre Nistru şi Prut are o poziţie favorabilă, ind la interferenţa a
trei regiuni biogeograce, ce constituie un areal benec pentru oră şi faună. Acest
teritoriu dispune de diferite tipuri de ecosisteme, majoritatea dintre ele cu condiţii
prielnice pentru o diversitate mare a ornitofaunei.
Pe teritoriul Republicii Moldova se întîlnesc 5 specii din genul Sylvia: Sylvia
atricapilla L., (silvie-cap-negru), Sylvia communis Latham., (silvie de câmp), Sylvia
borin Bodd., ( silvie de zăvoi), Sylvia nisoria Bechst. (silvie porumbacă), Sylvia curruca
L., (silvie mică) [Averin,1970].
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Din punct de vedere al răspândirii zoogeograce, speciile genului Sylvia, după
Vouus, datele ind cuprinse în Aves, vol XV, RSR, Cătuneanu şi colaboratorii (1978),
se includ în tipul faunistic european – Sylvia atricapilla, Sylvia borin, şi tipul europeoturkestanic – Sylvia nisoria, Sylvia curruca, Sylvia communis. Speciile ce aparţin
tipului faunistic europeo-turkestanic sunt întîlnite în zona temperată şi mediteraneană
a Europei şi a Asiei de sud-vest, într-un peisaj deschis (câmpii, tuşuri etc.) Acesta
ind arealul de răspândire în general, există şi elemente caracteristice ecărei specii.
Avifauna tipic europeană corespunde regiunii temperate şi subregiunii mediteraneene
şi sunt caracteristice elementele silvicole. Genul Sylvia se întîlneşte în latitudinile medii
ale Palearcticului de vest şi central, în zona temperată, limita de nord constituind zona
boreală (în luna iulie, atunci când temperaturile medii sunt cuprinse între +17-32ºC), se
extind la est până la râul Lena şi nordul Chinei, iar limita sudică până în nordul Iranului.
Cel mai des silviile sunt întîlnite în zonele de şes, dar urcă până la altitudini de 14001500 în Caucaz şi Alpi (nordul Italiei).
Scopul cercetărilor prezentate este stabilirea distribuţiei pe orizontală şi verticală
a speciilor genului Sylvia, unele aspecte comportamentale în perioada de reproducere,
preferinţele pentru habitat în funcţie de structura şi componenţa oristică a biotopului
în diferite tipuri de ecosisteme silvice.
Metode şi materiale
Datele au fost colectate prin observaţii vizuale şi înregistrări audio (Samsung
Y-150) şi video (Panasonic HDD). Estimarea densităţii s-a efectuat după metoda
transectelor cu lungimi de 1km pentru parcurile din oraşul Chişinău şi sectoarele cu
pâlcuri de tuşuri şi până la 10km pentru cele din pădure. Perioada de studiu lunile
aprilie-iulie ai anilor 2007-2010. Ariile de studiu au fost: rezervaţia ştiinţică „Plaiul
Fagului”, pădurea de tip petrot de la Trebujeni (Orhei), fâşii forestiere şi pâlcuri de
tuşuri adiacente pădurilor, parcul „La Izvor”, Grădina Botanică. Datele referitoare
la distribuţia verticală s-au efectuat prin observaţii vizuale cu binoclul în perioada de
hrănire şi marcare a teritoriului.
Densitatea a fost calculată după Scshegolev, 1977: D= V/2WFL,
unde V – nr. de exemplare a speciei; W – distanţa de observare; F – coecientul
de activitate; L – lungimea traseului. Analiza corelativă, similaritatea habitatelor s-a
efectuat cu ajutorul programei
6,0.
Rezultate şi discuţii
Fenologia speciilor de silvii. Cele mai timpurii dintre speciile de silvii sunt
Sylvia atricapilla şi Sylvia curruca, urmate ind de Sylvia borin, Sylvia communis
şi Sylvia nisoria. În perioada migraţiei de toamnă speciile de silvii sunt tăcute, nu
manifestă activitate sonoră, ind mai dicilă determinarea concretă a termenilor
de plecare spre cartierele de iernare. Sylvia atricapilla este cea mai timpurie dintre
silvii, primii sunt masculii, care sosesc pe teritoriul republicii în prima decadă a lunii
aprilie (10.04.08;14.04.09). Plecarea spre cartierele de iernat are loc spre sfîrşitul lunii
septembrie, uneori indivizi răzleţi pot  observaţi în prima jumătate a lunii octombrie
(26.09.08; 12.10.09) Sylvia curruca - primii indivizi au fost înregistraţi la începutul
celei de a doua decadă a lunii aprilie (şi respectiv 12.04.07; 16.04.08; 9.04.09).
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Sylvia communis revine din cartierul de iernat în jumătatea a doua a lunii aprilie,
pleacă spre sud pe parcursul lunii septembrie (14.09.08; 26.09.09).
Sylvia borin soseşte în a doua jumătate a lunii aprilie, migraţia durează pînă în
prima decadă a lunii mai, valul intens de migranţi se înregistrează pentru ultimele zile
ale lunii aprilie. Plecarea spre cartierele de iernat are loc pe parcursul lunii septembrie
(16.09.08 – făşie forestieră). În august au fost observaţi indivizi în deplasările de hrănire
(28.08.07 – Codrii Centrali; 29.08.08 – Grădina Botanică).
Habitatele preferate. Speciile de silvii sunt specice ecosistemelor silvice:
pădurilor naturale mari, insulare, fâşiilor forestiere, parcurilor silvice şi urbane. Pe
teritoriul republicii, Sylvia atricapilla preferă în mare parte toate tipurile de păduri, de
la Codrii Centrali, păduri insulare, fâşii de protecţie a drumurilor sau câmpurilor pînă
la parcurile urbane. Rezultatele obţinute ne permit să constatăm, că densitatea speciei
S.atricapilla diferă de la un biotop la altul şi în sectoare diferite ale aceluiaşi habitat, de
exemplu în lizieră şi interiorul pădurii [1]. Arborii preferaţi de silvia-cap-negru pentru
xarea cuibului, în zona Codrilor Centrali, sunt lăstăriş de carpen (Carpenus betulus)
– 36,1%, soc (Sambucus nigra) – 17,6%, corn (Cornus max) -15,6 %, arţar tătăresc
(Acer tataricum) – 13,6%, subarboret de stejar (Quercus robur) – 4,5 %, (13.05.09,
16.06.2010 “Plaiul Fagului” ) ş.a. (g.2).
După datele din literatură se constată unele diferenţe în ceea ce priveşte preferinţele
faţă de habitat după structura şi tipul de pădure de la o zonă geogracă la alta, acestea
pot  considerate ca adaptări la condiţiile specice oferite de biotop. De exemplu,
A.Malcevskii (1959) a consemnat că în regiunea Sankt-Petersburg arborii preferaţi de
către silvia-cap-negru sunt arborii tineri de conifere, în special molidul (Picea abies)
şi tufari de mălin (Padus racemosa). D. Nankinov, (2000) scrie despre preferinţele
tocenotice a speciei Sylvia atricapilla din zona de sud al litoralului golfului Finic.
Cuiburile găsite pe subarboret de conifere (14), tuşurile de Sorbus aucuparia (10),
de Spirea media (4), Padus racemosa (3). În regiunea Belgorod silviile preferă arborii
tineri de stejar, tei, arţar.
Sylvia borin populează zăvoaiele şi pajiştile de lîngă ape, liziera pădurii de foiase
cu subarboret bine dezvoltat sau vegetaţie ierboasă înaltă, lăstărişul de pe tăieturi.
Cuiburile sunt xate pe tuşurile de Salix sp. şi Alnus incana, desişuri de Urtica dioica
şi Crataegus monogina la înălţimea 0,5-1m (Lozova), în parcul „La Izvor” (2008)
în desiş de Phragmites sp. şi Humulus sp. Pe teritoriul republicii în ultimii ani nu
înregistrează valori mari ale densităţii (8,2 – 33,3 per/km²), comparativ cu anii 70 ai
secolului trecut (de la 3 per/km² în livadă până la 120 per/km² în pădure insulară din
r. Edineţ). În regiunea Ladojia (Muzaev, 2007) silvia de zăvoi este mai abundentă la
liziera pădurilor de foioase şi cele de amestec cu subarboret bine dezvoltat şi desişuri
de ferigi (60-120 per/km²).
Sylvia nisoria evită biotopurile umede, ind întâlnită în fâşiile forestiere adiacente
terenurilor agricole, drumurilor, căilor ferate, în livezile în care învelisul ierbos (0,70,9m) este necosit („Codrii Centrali”, 1992, 2008), pâlcurile de tufari din cadrul
câmpurilor agricole sau limitrofe pădurii (zona tampon a rezervaţiei „Plaiul Fagului”,
2010). În pâlcurile de vegetaţie arbustivă cuiburile au fost găsite pe tufe de Rosa canina
(33% cuiburi, înălţime între 0,6 şi 1m), Prunus spinosa (22%) şi arbori mici de Pyrus
communis (11,1%) şi Cydonia oblonga (11,1%) (g.2). Sylvia nisoria înregistrează
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densităţi cu următoarele valori de 6 per/km² în pădurea Unguri din zona de nord, 12
per/km² (Plaiul Fagului)”.
Sylvia curruca preferă sectoare cu conifere, în deosebi arborii tineri, cuiburi ind
găsite pe tufe de Buxus sempervirens în asociaţii cu ienupăr şi molid, densitatea 16,1
per/km² (Grădina Botanică, 2007), în liziera pădurii insulare de la Flămînda - 11,0 per/
km².
Relaţiile interspecice teritoriale la speciile de silvii prezente pe teritoriul republicii
le putem diviza în două grupe, aceasta după tipul de habitat pe care îl populează ecare
specie, şi anume, teritoriile de cuibărit sunt disputate între S.atricapilla şi S.borin, iar
de altă parte S.communis, S. nisoria, mai puţin S.curruca.
Distribuţia spaţială a speciilor de silvii în acelaşi teritorii se realizează în funcţie de
intervalul de sosire a speciilor şi etapa perioadei de reproducere. De ex., pentru primul
grup unul dintre factorii decisivi este veriga procesului de reproducere la care se aă
S.atricapilla şi suprafaţa habitatului corespunzător speciilor. Existenţa deja a cuibului
intensică activitatea de apărare a teritoriului, odată cu micşorarea acestuia indivizii
de S.borin ocupă o parte din teritoriu şi îşi continuă perioada de reproducere. Iar dacă
cuibul nu este construit, atunci comportamentul agresiv al indivizilor de S.borin îi
înlătură pe cei de S.atricapilla, care sunt la etape iniţiale de reproducere, mai spre
interiorul pădurii sau în alte habitate în dependenţă de gradul de izolare a acestora
(Vinogradova, 1986).
Observaţiile referitore la distribuţia pe verticală a speciilor de silvii în habitat
demonstrează că Sylvia atricapilla este specia, care poate  observată cel mai sus pe
verticală, de la cca 5-7m până la 12-15m, de la frunzişul arbuştilor până în treimea
superioară a coronamentului arborilor din etajul II. Acest comportament deseori se
manifestă în perioada marcării teritoriului şi defensiva lui. Înălţimile de amplasare a
cuibului pot  între 0,8 - 2,6m, însă cel mai fecvent la 1,3 – 1,8m. În literatura sunt
date de amplasare a cuibului până la 3-4m [7,11]. Deplasările speciei Sylvia atricapilla
sunt adesea în interiorul frunzişului, nici chiar la marcarea teritoriului nu este văzută în
afara coronamentului, doar auzită, comparativ cu S.curruca şi S.communis, care pot 
observate pe vârfurile arborilor sau ramurile marginale, la înălţimi de la 1,4- 2m până
la 8-12m. La Sylvia communis înălţimea şi distanţa la care realizează zboruri sunt în
dependenţă de prezenţa arborilor din vecinătatea locului de cuibărire. De ex. într-un
pâlc de Humulus communis cu Crataegus monogina şi Viburnum lantana în mijlocul
unui lan de grâu în prejma a trei piloni de electricitate, masculul cânta la înălţimi de 7-9
m, în diferite poziţii şi efectuând zboruri spre mijlocul lanului (50-60m) şi spre fâşia
forestieră (15-20m).
În cazul speciei Sylvia curruca s-a observat că păsările preferă locuri de hrănire în
interiorul frunzişului atât celor de foioase cât şi conifere, prezente în toate biotopurile.
Sylvia borin are un comportament rezervat, mişcările ei sunt de asemenea în
interiorul frunzişului arbuştilor, poate  observată la marcarea teritoriului la înălţimi
până la 7-8m.
Privind în ansamblu distribuţia pe verticală a speciilor de silvii, putem constata că
este asociată cu talia indivizilor, tipul de comportament şi cu cântecul. Speciile Sylvia
communis, S. nisoria şi S.curruca îşi amplasează cuiburile la înălţimi între 0,2 – 1,5m,
iar S.atricapilla – între 0,8 – 2,2m.
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Aspecte comportamentale ale speciilor de silvii în perioada de reproducere.
Întregul bagaj comportamental al unei specii animale se poate spune că este
subordonat comportamentului de reproducere, rostul ecărei existenţe individuale ind
de a asigura perpetuarea speciei prin descendenţi. Comportamentul de reproducere
al păsărilor este unul dintre cele mai complexe din lumea animală şi cuprinde mai
multe etape: delimitarea şi ocuparea unui teritoriu, jocul nupţial şi formarea perechilor,
construirea cuibului, depunerea pontei, asigurarea incubaţiei, ecloziunea puilor şi
îngrijirea lor.
Ocuparea teritoriului realizată de către mascul are loc la câteva zile de la sosire
din cartierul de iernare. Comportamentul teritorial este o manifestare de armare pozitivă agresivă pentru apărarea resurselor troce, a partenerilor de cuplu, a cuibului, pontei şi a puilor. În sens strict, comportamentul teritorial reprezintă ansamblul semnalelor
vizuale şi sonore (gesturi, posturi, atitudini, sunete scurte şi cântece) cu ajutorul cărora
un individ – de obicei masculul – delimitează, ocupă şi apără un teritoriu în interiorul
căruia va desfăşura un ciclu reproductiv. Stimulul declanşator este starea ziologică a
indivizilor inuenţată de factori endogeni şi într-o oarecare măsură de mărirea fotoperioadei.
Comportamentul teritorial are valoare de element de comunicare, constituind un
semnal an pentru femele şi unul difug pentru masculii priviţi ca rivali. Manifestările
teritoriale ale speciilor de silvii sunt exprimate prin zbor teritorial realizat între câteva
puncte marginale ale acestuia, însoţit de cântec. Marcarea sonoră se realizează prin cântec cu intensitate maximă, care transmite informaţii privind vârsta, forţa şi „abilităţile
proprietarului”.
Manifestarea comportamentală a zborului nupţial la speciile de silvii.
Zborul nupţial este o componentă a comportamentului perioadei de reproducere,
manifestat de mascul. La speciile de silvii Sylvia nisoria şi Sylvia communis este prezent
un zbor numit „coborâri planate”. Masculul începe să cânte de obicei şezând pe tufat,
apoi se ridică în aer bătând des din aripi într-un unghi foarte ascuţit faţă de verticală, se
opreşte pentru câteva fracţiuni de secundă pe loc, apoi coboară de asemenea pe o linie
foarte înclinată, ţinând aripile ridicate în sus şi imobile, iar coada este larg desfăcută.
Uneori după ce a atins punctul culminant, nu porneşte imediat direct în jos, ci mai face
câteva „salturi” cu ridicări şi coborâri scurte. Cântă continuu în zbor, câteodată şi după
ce s-a aşezat din nou pe tufar. Asemănător comportament a fost descris şi în literatură
[3].
După selectarea habitatului masculul de Sylvia curruca îşi marchează graniţele
teritoriului, care nu sunt foarte precise, dar supravegheate şi demonstrate prin intermediul
„posturilor” şi cîntecului intens asociat cu zboruri între ramurile marginale sau vârfurile
arborilor din teritoriu. Acest zbor este de un singur tip (cu o singură componentă) şi
efectuat pe distanţe între 20 - 40 m, acompaniat de partea a doua a cântecului – „trilul”.
De asemenea au fost observate zboruri demonstrative care sunt componente ale zborului
nupţial cu coborâri sacadate şi opriri foarte scurte, însă comparativ cu speciile numite
mai sus nu cântă, doar ciripitul specic S.curruca.
După ocuparea teritoriilor începe construcţia „începuturilor” de cuib, în timpul
colectării materialului de construcţie sau a hranei cîntecul masculului Sylvia curruca se
începe cu un scurt ciripit înăbuşit, care continuă cu o succesiune de sunete clare – numit
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„tril” ce este caracteristic speciei. Intensitatea cântecului până la sosirea femelelor este
mare şi diferă de la un individ la altul. De ex., unul dintre masculi interpreta nu mai mult
de 5 cântece/min, iar altul 7-8 cîntece/min. Această perioadă se caracterizează printr-o
intensitate sonoră mare pentru toate speciile de silvii (atragerea femelei, demonstrarea
teritoriului). Pe parcursul zilei în mediu se interpretează pentru Sylvia atricapilla –
2200 cântece, Sylvia communis – 2400, Sylvia borin – 2500 cîntece.
După încheierea construcţiei scheletului cuibului, dar neavînd încă pereche,
masculul cîntă din tuşurile sau arborii din imediata apropiere a cuibului. El poate 
auzit aproximativ pînă la orele 19.45 în luna aprilie şi 20.30 – luna mai.
Aşa cum arătam anterior, delimitarea şi ocuparea teritoriului constituie
responsabilitatea masculilor care, ulterior prin semnale optice şi sonore încearcă
să atragă femelele în vederea formării perechii. O demarcaţie netă între formarea
perechilor şi jocul nupţial nu este posibilă, dar respectarea strictă a succesiunii verigilor
comportamentale în cursul desfăşurării ritualului nupţial este foarte importantă pentru
realizarea copulaţiei şi fecundaţiei interne.
Formarea perechilor solicită manifestări comportamentale diferite la speciile
cu dimorsm sexual şi la cele lipsite de dimorsm sexual. Procesul parcurge în trei
etape: recunoaşterea sexelor, atragerea femelei şi iniţierea jocului nupţial. La speciile
lipsite de dimorsm sexual, formarea perechilor parcurge aceleaşi etape, dar impune
manifestări comportamentale mai complexe pentru recunoaşterea sexelor. La silvii, care
sunt specii cu colorit tern, manifestările sonore prin cântec micşorează complexitatea
comportamentală prin reducerea sau eliminarea folosirii semnalelor vizuale, compensând
prin virtuozitatea cântecului.
Algoritmul formarii perechii este acelaşi la toate speciile de silvii. La apariţia
femelei în teritoriul de cuibărit masculul zboară către unul din începuturile de cuib şi
acolo cântă foarte intens şi realizează zborul nupţial descris mai sus. Durata maximă
a cântecului înregistrat în această perioadă este pentru: Sylvia communis – 20,3 sec,
Sylvia borin – 1,28 min., S.atricapilla – 1,17 min. până la 2,23 min. Femela se apropie
de locul de „tocilit” al masculului, scurt timp îl studiază, după care pleacă. Masculul o
urmăreşte în zbor, apoi efectuează zboruri în cerc deasupra şi în interiorul tuşurilor.
Presupunem că în cadrul acestor zboruri are loc acuplarea. După formarea perechii
femela alege unul din începuturi pe care îl căptuşeşte cu re ne şi subţiri de ierburi
şi păr de animale, menţionat şi în literatură [5, 8]. După formarea perechii scade mult
din intensitatea activităţii sonore, cel mai des se aude ciripitul caracteristic speciei, fără
triluri (în perioada depunerii ouălor, incubaţiei şi foarte rar în timpul hrănirii puilor).
Cu toate că în literatură de specialitate sunt păreri diferite, cum că speciile de silvii îşi
menţin aceiaşi intensitatea a cântecului pe toată perioada de reproducere [13]. Iar după
Muzaev (1990) S.curruca se consideră cea mai tăcută dintre silvii.
Construcţia cuibului. Ponta
Caracteristic speciilor de silvii este construcţia a câteva „începuturi” de cuib. După
încheierea construcţiei primului „schelet” a cuibului îl construieşte pe cel de al doilea la
distanţă de 22m (mai, 2008). „Începuturile” de cuib reperezintă o plasă din re de ierburi
uscate cu puf vegetal şi coconi de păianjen xată în 3-4 puncte de ramurile tufarului.
Durata construcţiei cuibului este de cca 5-6 zile. La S.curruca aceste „începututi”sunt
relativ mai puţine comparativ cu S.atricapilla (6) şi S.borin (8) [12].
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Opiniile referitoare la participarea ambilor parteneri la construcţia cuibului diferă,
unii autori (Dementiev, Volcianestkii,1954) consideră că se ocupă ambii indivizi. Însă
după datele altor ornitologi (Siefke,1962; Kozlova,1975; Muzaev,1991) cuibul în mare
parte este construit de către mascul, iar femela se ocupă doar de căptuşirea interioară a
acestuia. Observaţiilor noastre demonstrează că rata participării ambilor parteneri diferă
atît între specii, cît şi în cadrul speciei. După observaţiile noastre, se constată variaţii
mari referitoare la modalitatea de amplasare a cuibului la Sylvia atricapilla. În condiţiile
dumbrăvilor de silvostepă cuiburile sunt situate pe subarboret sau lăstărişul de stejar,
arţar, ulm, tei, ş.a. În privinţa înălţimii amplasării cuibului de la sol se înregistrează
variaţii: 0,5-1m – 32% cuiburi, 1-1,5m - 40%, 1,5-3,4m – 28% din cuiburi. Cel mai des
S.atricapilla îşi situiază cuibul la 0,5- 1,5m. Însă se poate constata că unii indivizi după
pierderea primului cuib au tendinţă de amplasare mai înaltă a acestuia. De ex. la 11 mai
un „început” de cuib a fost găsit într-o tufă de Humulus communis la înălţimea de 0,8m,
însă după 3-4 zile aceste tufe au fost tăiate, iar la 15 mai acelaşi mascul a construit un
alt cuib pe tufar de Spireia sp., la distanţă de 9 m, la înălţime de 1,5 m.
Ţinând cont de căutările cuiburilor în diferite sectoare a pădurii am observat că
majoritatea sunt amplasate în liziera, linia parcelară, cărările (drumurile prin interiorul
pădurii) şi luminişuri. Acest fapt se conrmă şi prin intermediul analizei corelative
efectuate, unde se înregistrează un coecient mare pozitiv de corelaţie (r = 0,82) cu cota
procentuală de prezenţă a drumurilor (g.1). Din numărul total de cuiburi la distanţa
de 1- 5m de la drum sau linia parcelară au fost găsite - 54,5% cuiburi, de la 5-10 m –
27,2% şi mai departe de 10m - 22,1% cuiburi.

Fig. 1. Corelaţia unor parametrii structurali a tocenozelor cu densitatea speciei
S.atricapilla

După modalitatea de xare de suport a cuibului au fost clasicate după Ovcinicova,
(2007):
1. Cuibul este xat la intersecţia ramurilor, care serveşte ca suport, cel mai răspândit
tip.
2. Cuibul este xat pe împletituri de ramuri – vertical, fără suport.
3. Cuibul este situat orizontal pe ramuri şi este legat de ramurile laterale.
4. Cuibul este xat asemănător unui hamac de crengile orizontale.
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Observaţiile ne permit să constatăm o succesiune în construcţia cuibului. În cazul în
care cuibul nu are suport, atunci se începe cu xarea şi împletirea pereţilor laterali.
Cuibul de silvii are aspectul unei cupe, destul de compact împletită la Sylvia
curruca, Sylvia borin, comparativ cu cel al S.atricapilla, iar la speciile Sylvia nisoria
şi Sylvia communis sunt puţin mai voluminoase. Dimensiunile cuiburilor inventariate
sunt prezentate în tabelul 1 comparativ cu alţi autori.
Menţionam preferinţa Sylvia curruca faţă de prezenţa coniferelor în habitat, însă
nu şi amplasarea cuibului pe ele. Fapt constatat şi de observaţiile noastre din 11 cuiburi
doar unul a fost pe ienupăr (Parc”La Izvor”, 2008 ), celelalte pe diferite specii (Ulmus
sp., Humulus sp., ş.a). În cazul Republicii Moldova am putea vorbi de o selectivitate
faţă de gardurile verzi cu Buxus sp. – 36.3% (g. 2). Preferinţa faţă de conifere este
constatată în regiunile nordice şi taiga [8, 9, 11], în regiunile centrale şi sudice ale
arealului S.curruca îşi amplasează cuibului pe tufari de diferite specii (Siefke,1962;
Zaţepina, 1978; Simkin, 1991). Înălţimea amplasării cuibului variază de la 0,3 -2m,
în mediu la 0,8m. Cuiburile inventariate au fost găsite la următoarele înălţimi: 0,15 9,1%; între 0,3 – 0.8m – 63,6 % din cuiburi şi 27,3% între 1.2 -1,7m.
Tabelul 1. Dimensiunile comparative a cuiburilor inventariate la speciile de silvii.

adâncime

înălţime

diametru
extern

diametru
intern

9

97

77

34

58

110

75

46

75

Sylvia atricapilla

17

93

65

49

71

114

84

43,4

65

Sylvia curruca

11

85

55

36

61

92

51

53

45

Sylvia communis

5

84

61

62

83

105-113

50-65

40-51

60-67

Sylvia borin

4

92

67

59

80

75-140

52-65

24-51

40-76

înălţime

diametru
intern

Sylvia nisoria

Specia

adâncime

După Volceanetzkii, 1954

diametru
extern

Nr de cuiburi
invent. de noi

Parametri la cuib (mm)
Date personale

Fig 2. Speciile de plante pe care au fost amplasate cuiburile de silvii inventariate
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În structura cuibului pot  delimitate două straturi: intern – împletit mai compact şi
căptuşit cu re de graminee ne, subţiri şi cu păr de animale, uneori în pereţii cuibului
este împletit puf vegetal, cocoane de păianjen; exterior – are un aspect mai rigid,
format din crenguţe şi tulpiniţe de ierburi. Analiza materialului de construcţie ne arată că
componenţa lui este în dependenţă directă de tipul habitatului. De exemplu, materialul
de construcţie din cuibul amplasat în ienupăr diferă de cel din tufarii de foioase prin
componenţă şi modalitatea de amenajare. Cuibul perechii din ienupăr avea în stratul
exterior crenguţe subţiri, foarte puţin puf de plante şi aspect ordonat, în stratul interior
căptuşit cu re ne de graminee. Celelalte cuiburi inventariate erau împletite din tulpini
de ierburi cu puf vegetal, stratul intern este mai compact, şi amplasate la bifurcaţia
ramurilor tufarilor sau între ele xate în 3-4 puncte.
Un aspect important îl are camuarea cuibului care se poate realiza în mod pasiv
sau activ. În primul caz, speciile de silvii aleg pentru instalarea acestuia un spaţiu
ascuns ( desişuri, ierburi înalte şi dese, coronamentul arborilor), e un loc greu accesibil
(înălţimi). Apărarea activă a cuibului se realizează prin manifestări comportamentale
foarte variate, însă nu aceiaşi la toate speciile, de ex.: zboruri de ocolire ce induc
confuzia asupra amplasamentului (Sylvia atricapilla); - mimarea rănirii şi îndepărtarea
de cuib pentru a distrage atenţia prădătorului (S. curruca, S. nisoria); - atac direct (zbor
frontal - Sylvia curruca) asociat cu emisii sonore puternice specice.
Observaţiile noastre ne permit să constatăm o diferenţă referitor la gradul de
camuare între ecosistemele antropizate şi cele naturale. În pădure (Trebujeni, „Plaiul
Fagului”) cuiburile au fost găsite pe subarboret sau lăstăriş în sectoare cu un grad de
camuare a coronamentului mai mic. În cazul zonelor periferice urbane şi parcurilor
cuiburile sunt ascunse în tuşuri dese şi totodată situate la distanţe mici de drum (de
ex. cuib de S.atricapillla situat într-un pîlc de Spireia sp.; S.curruca – cuib amplasat în
tufarii din cadrul gardurilor verzi din preajma Institutului de Chimie).
Literatura de specialitate menţionează că S.atricapilla în cazul unui factor de deranj
sporit în habitat îşi protejează cuibul prin amplasarea lui la înălţimii mai mari, de la
tuşuri spre marginea coronamentului arborilor [7;12;13].
Ponta este formată din numărul total de ouă depuse într-un cuib. Numărul de ouă în
ponta deplină la toate speciile de Sylvia este de 3-6 ouă, mediu 4,69, majoritatea conţin
5 ouă, date similare menţionate şi în literatură [5;8;10;13]. Rezultatele observaţiilor
noastre despre numărul de ouă în pontele inventariate sunt redate în tabelul 2.
Tabelul 2. Numărul de ouă depuse în pontele inventariate
Specia

Numărul de cuiburi
5 ouă

4 ouă

3 ouă

2 ouă

Sylvia atricapilla

7

4

3

1

Sylvia nisoria

2

3

1

-

Sylvia curruca

6

4

1

-

Sylvia borin

2

1

1

-

Sylvia communis

2

2

1

Depunerea ouălor are loc în ziua următoare după încheierea construcţiei cuibului.
Cea mai timpurie pontă la Sylvia atricapillla a fost găsită la 13 mai 2008, cea mai
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întârziată între 19-30 iunie. Durata depunerii pontelor pe teritoriul republicii este de
cca 45 zile. Însă cea mai timpurie dintre silvii este Sylvia curruca – ponta deplină la
28.04.2010; 04.05.09, urmată de Sylvia communis – 12.05.2010.
Incubaţia reprezintă intervalul de timp necesar dezvoltării embrionului de păsări
sub acţiune a unor factori zici (temperatură, umiditate) până în momentul ecloziunii.
În cazul speciilor de silvii la incubaţia participă ambii parteneri, însă diferă rata de
participare [8,5]. Rata de participare diferă de la o specie la alta, iar schimbarea femelei
de către mascul este anunţată prin semnale acustice caracteristice. Durata incubaţiei de
la depunerea ultimului ou este de 12 zile.
Ecloziunea puilor şi îngrijirea lor.
Ecloziunea puilor dintr-o pontă poate  sincronă sau asincronă. Pentru speciile cu
pui nidicoli, precum sunt silviile, este caracteristică ecloziunea asincronă. În primele
2-3 zile după ecloziune femela petrece cea mai mare parte a timpului pentru încălzirea
puilor . La hrănirea puilor participă ambii parteneri, frecvenţa hrănirilor de către mascul
este mai mare în primele zile, spre ziua a 5-6 creşte frecvenţa hrănirilor de către femelă.
Îngrijirea puilor are loc atît în cuib cît şi după părăsirea acestuia. Durata şederii puilor
în cuib la speciile de silvii este de 10-12 zile, în funcţie de gradul deranjului. În condiţii
de pericol pot părăsi cuibul şi la 8-9 zile.
Conform observaţiilor asupra hrănirii puilor şi a adulţilor speciile de silvii, din
punct de vedere al spectrului troc, sunt insectivore şi participă la reglarea dăunătorilor
ecosistemelor silvice cît şi culturilor agricole. Cu toate că în perioada post-reproducătoare
consumă şi pomuşoare.
Literatura de specialitate ne conrmă faptul că speciile genului Sylvia consumă
într-un procent destul de mare insectele dăunătoare [4,5,7,8]. După Volceaneţkii (1954)
în conţinutul stomacal la Sylvia nisoria au fot identicate 23 de specii dintre care: Palomena prasima; - Tortrix viridana; - Exaereta ulmi; - Attelabus nitens, ş.a. În cazul
exploziei unui focar al dăunătorilor specic pentru silvii, precum şi pentru alte specii
de păsări, se concentrează în aceste sectoare. S. communis şi S.nisoria ind specii de
ecoton, ele se hrănesc nu doar în limitele habitatului, dar şi în câmpurile adiacente.
Populând fâşiile forestiere de protecţie a terenurilor arabile ele contribuie la diminuarea
răspândirii insectelor dăunătoare.
Concluzii
· Speciile genului Sylvia sosesc pe teritoriul Republicii Moldova începând cu a
doua decadă a lunii aprilie, pleacă spre cartierele de iernat pe parcursul lunii septembrieoctombrie.
· Densitatea speciilor de silvii diferă de la un biotop la altul, şi în sectoare diferite
în cadrul lui, preponderenţă avînd pentru Sylvia atricapilla liziera pădurii (35,2 per/
km²) şi sectoare din interiorul pădurii petrote de la Trebujeni (57,5 per/km²).
· Speciile de silvii pe teritoriul republicii preferă carpenul, cornul, stejarul,
jugastrul, păducel, cuiburile ind amplasate pe lăstărişul acestor arbori.
· Se constata că speciile de silvii manifestă preferinţe faţă de unii parametrii
calitativi ai habitatului (componenţa oristică, etajul de subarboret şi arbuşti, învelişul
ierbos), distribuţia şi densitatea speciilor este inuenţată de gradul de mozaicitate al
biotopului.
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· S-a stabilit că speciile de silvii îşi schimbă modalitatea de amplasare a cuiburilor
în ecosistemele naturale şi antropizate, după gradul de camuare şi înălţime.
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