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Rezumat
Lucrarea dată prezintă date despre evoluţia populaţiei speciei raţa roşie (Aythya nyroca),
care în anii ‘60 ai sec. XX era una din cele mai comune specii de raţe din ţară. Într-o
perioadă scurtă s-a observat un declin pe tot arealul speciei. Efectivul raţei roşii s-a redus
până la 30-50 de perechi. Pentru reproducere raţa roşie are nevoie de habitate cu plauri
din vegetaţie emersă şi spaţiu acvatic bogat în vegetaţie submersă, cu adâncimi nu mai
mici de 1-1,5 m. În ultimele decenii raţa roşie a devenit o specie cu statut de protecţie
la nivel internaţional. Prădătorismul natural, asociat cu braconajul şi impactul produs
de magistrala de cale ferată a dus la o scădere dramatică a cuibăritului multor specii
acvatice, inclusiv a raţei roşii.
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Introducere
 Raţa roşie, numită şi raţa cu ochi albi, până în anii ‘60 ai sec. XX era una din

cele mai comune specii de raţe din bazinele acvatice ale interfl uviului Nistru-Prut. În
anul 1968 au reuşit să se reproducă cca 1900 perechi de raţă roşie [7]. Însă, într-o
perioadă scurtă s-a produs un declin extins pe tot arealul speciei, soldat cu dispariţia
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ei în diferite tipuri de ecosisteme acvatice. Efectivul speciei s-a redus până la 30-50 de
perechi, la etapa actuală [3]. Prin măsurile urgente de salvare, întreprinse de convenţiile
internaţionale, raţa roşie a fost inclusă ca specie vulnerabilă pe scară mondială şi critic
periclitată în Republica Moldova [1]. Pentru a cunoaşte care sunt cerinţele speciei faţă
de habitat în perioada de reproducere şi cauzele declinului ei vom expune informaţia
obţinută în faza de vârf a dinamicii populaţiei din anii 60 ai sec XX şi în faza de declin,
care continuă până în prezent.

Materiale şi metode
Cercetări frecvente privind evaluarea efectivului şi procesul de reproducere a raţei

roşie au fost efectuate în bălţile r. Prut, f. Nistru, r. Botna, pe lacurile de acumulare
Dubăsari, Ghidighci, Congaz, Taraclia etc, în anii 1968 -1970 [7], iar în următoarele
decenii, în rezultatul declinului numeric, s-a înregistrat apariţia sporadică a speciei într-
un număr redus de ecosisteme acvatice. Apariţia tot mai frecventă a anilor secetoşi
a dus la scăderea nivelului apei în bazinele acvatice, ceea ce a provocat degradarea
habitatelor acvatice, inclusiv şi a raţelor scufundătoare. În rezultatul estimărilor,
prin metoda cartării, au fost depistate 100 de cuiburi dintre care 86 cu ponta deplină,
amplasate pe plauri în complexul de lacuri (Fontanele, Dracele, Badelnic, Rotunda,
Liştva) de lângă com. Manta şi lacul Beleu (Rezervaţia ştiinţifi că „Prutul de Jos”) din
apropierea com. Slobozia Mare, r. Cahul. Cuiburile au fost analizate după modul de
distribuţie în spaţiu, numărul de ouă, masa şi dimensiunile ouălor, gradul de incubaţie
şi apartenenţa specifi că.

Rezultate şi discuţii
Raţa roşie este o specie de raţe scufundătoare, cu un areal mai restrâns comparativ

cu alte specii de raţe, ocupând continentul european, până la regiunile nordice, Asia
Centrală şi sudul Siberiei de Vest. În migraţia de primăvară, primele păsări, în funcţie
de starea vremii (primăvară devreme sau târzie) şi eliberarea oglinzii apei de gheaţă,
sosesc în zona de sud a ţării la începutul sau la mijlocul lunii martie [7,5]. În zona de
nord soseşte peste o săptămână. Migraţia în masă a raţei roşie este observată peste
câteva zile după sosirea primilor indivizi. Specia respectivă se ţine izolat faţă de alte
specii de raţe, în grupuri mici sau în perechi. Specifi c tuturor speciilor de raţe este
că, formarea perechilor are loc la sfârşitul iernii, în pasajul de primăvară, iar în sudul
arealului de reproducere şi la locul de cuibărit.

Particularitatea ecologică a speciilor de păsări şi în special al anatidelor, cu un
areal vast de reproducere, în zonele sudice încep procesul de înmulţire, cu un interval
mai mare de timp după sosire, comparativ cu indivizii speciei respective din regiunile
nordice. În acelaşi mod se comportă şi raţa roşie, începe cuibăritul pe la mijlocul lunii
aprilie. Spre deosebire de alte specii de raţe, această specie preferă amplasarea cuibului
la marginea plaurului (insulă plutitoare, numită în popor “popânzac”), în apropierea apei,
cu o adâncime de peste 1-1,5 m. În Kazakhstan raţa roşie preferă să populeze lacurile
adânci cu stufăriş şi altă vegetaţie acvatică, unde îşi dobândeşte hrana, scufundându-
se până la un metru adâncime [2]. De la cuib, duc cărăruşe spre apă prin care femela
pleacă şi vine [6]. Cuibul camufl at de vegetaţie (ferigi, stuf, urzică) este amplasat într-o
adâncitură, cu pereţii din vegetaţie uscată, căptuşit cu puf smuls de pe abdomenul
femelei. Dimensiunele cuibului sunt: diametrul extern – 24-25cm, diametrul intern –
16-17cm, adâncimea – 11 cm.
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Uneori raţa roşie, în lipsa locurilor potrivite de cuibărit, îşi amplasează cuibul
în coloniile de pescăruşi şi chire, unde este protejată de speciile respective. Au fost
observate cazuri, când în urma inundării coloniei de pescăruşi, în colonia nou formată,
apăreau şi cuiburi de raţă roşie. În primul rând, menţionăm că în aceste tipuri de asociaţii
de cuibărit, raţa roşie este specie subdominantă referitor la instalarea cuibului în cadrul
unei colonii sau a asociaţiilor de cuibărit, în vreme ce pescăruşii, chirele şi chirighiţele,
sunt specii dominante, fi ind găsite de regulă în centrul coloniilor sau spre mijlocul
acestora, unde siguranţa pontelor şi a puilor creşte, în vreme ce raţa roşie îşi instalează
cuibul spre periferia coloniilor, unde gradul de supravieţuire a pontelor şi ulterior a
puilor este cu mult mai scăzut.

Putem afi rma că asemenea asocieri la cuibărit nu sunt întâmplătoare, pe lângă
faptul că rezidă, parţial, din particularităţile ecologice comune ale speciilor faţă de
acelaşi habitat, am constatat că rolul de semnalizare sonoră a oricărui intrus îi revine,
în primul rând pescăruşilor şi chirelor, iar raţa roşie, la cel mai mic semnal sonor
de avertizare a acestor specii, părăseşte rapid cuibul, camufl ându-l repede cu puf şi
iarbă uscată din cuib.

Insufi cienţa locurilor de cuibărit duce la depunerea ouălor a două sau trei femele în
acelaşi cuib. Au fost depistate ponte, cu până la 25 ouă. Conform observaţiilor efectuate
s-a constatat că pontele ce depăşesc 15 ouă sunt depuse de două femele, iar în cele
repetate, chiar de trei femele. În mod obişnuit ponta consta din 10-12 ouă, cu media de
11,3 ouă [6]. După unii ornitologi ponta este constituită din 7-10 ouă [5]. Dimensiunile
ouălor pontelor inventariate este de 50,9 x 37,5 mm şi masa medie – 37,3 gr.

În ultimii ani, studiile arată că raţa roşie depune în medie 7- 8 ouă, fapt asociat cu
lipsa surselor trofi ce, ca urmare a eutrofi zării puternice a apei, exact în perioada iunie-
iulie, când are loc eclozarea în masă a puilor de raţă roşie [4]. Pe de altă parte, lipsa
spaţiilor de cuibărit şi totodată prezenţa constantă a prădătorilor, determină asocierea
raţei roşii la cuibărit cu alte specii de păsări acvatice. Aceste relaţii interspecifi ce în
perioada de cuibărit, după cum s-a menţionat deja, nu sunt întâmplătoare, ele asigurând
în primul rând o reuşită mai bună a eclozării puilor şi diminuarea acţiunei răpitorilor.
De-a lungul perioadei de studiu privind ecologia şi etologia raţei roşii, s-a putut
observa constant asocierea ei cu alte specii în perioada cuibăritului, dar şi a hrănirii,
şi din considerentul că nişele lor trofi ce deseori se intersectează sau chiar se suprapun
cu ale altor specii.

Femela depune zilnic câte un ou, însă uneori în cuib apar încă 2-3 ouă ale altor raţe.
În 4 din 86 de ponte depline a speciei respective au fost depistate: în două – ouă de raţă
cu cap castaniu (Aythya ferina), în una – de raţă pestriţă (Anas strepera), în una – raţă
mare (Anas platyrhynchos).

S-a stabilit că în cuibul raţei roşii apar ouă de alte specii. Fenomenul de depunere
comună a ouălor are loc în faza de vârf a reproducerii anatidelor şi se explică prin
defi citul mare de habitate de cuibărit. Experimentul de mărire a pontei raţei roşii
prin extragerea parţială a ouălor din cuib nu s-a încununat cu succes. Prin aceasta,
conchidem, că raţa roşie, la fel ca alte specii de raţe, numai după pierderea pontei
primare nefi nisate, poate să depună a doua pontă, care de obicei, este mai mică după
numărul de ouă. Femela începe clocitul după ce depune ultimul ou. În prima fază de
clocire masculul stă de veghe pe apă la o distanţă de câţiva zeci de metri de la cuib şi, în
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caz de primejdie, emite un strigăt de alarmă. După ce femela părăseşte pe neobservate
cuibul, masculul se apropie de ea.

Odată cu avansarea perioadei de cuibărit, masculul părăseşte femela şi împreună
cu alţi masculi se îndreaptă spre locurile de năpârlire. În timpul clocitului, femela este
foarte prudentă, iar în caz de pericol, fără zgomot părăseşte cuibul, coboară pe apă
şi numai după ce s-a îndepărtat de cuib, îşi ia zborul sau se scufundă în apă. Femela
părăseşte cuibul pe un interval scurt de timp, cca 30-40 minute, pentru a se hrăni sau
în caz de pericol. Înainte de a părăsi cuibul femela acoperă ponta cu puf. O parte din
ponte au fost monitorizate în timpul incubaţiei, ceea ce ne permite să constatăm că nici
una n-a fost părăsită. Probabil, că minimul de deranj nu duce la abandonarea pontei, aşa
cum se întâmplă la raţa mare sau la gâsca de vară (Anser anser), dacă sunt deranjate de
câteva ori. Urmărind perioada de incubaţie a patru ponte de raţa roşie s-a stabilit că în
medie durează 25,7 zile [7].

Conform cercetărilor periodice, numărul pontelor devastate diferă în funcţie de
intensitatea răpitorilor: cioara grivă (Corvus corone cornix), eretele de stuf (Circus
aeruginosus), coţofana (Pica pica), şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus), şobolanul
de apă (Arvicola terrestris). Din 100 de ponte evaluate, 13 au fost devastate de
aceşti prădători. Cioara grivă, devine foarte activă odată cu prezenţa omului în baltă,
care deranjează femelele afl ate în perioada de cuibărit. În ultimii ani a crescut mult
numărul câinilor enoţi, vulpilor – specii prădătoare, care se asociază cu cele de mai
sus, constituind un factor mare de distrugere a pontelor, fi e parţial sau chiar total, mai
ales în anii 2006, 2009 şi 2010, când pontele de anatide erau devastate de răpitori în
totalitate. Pontele de înlocuire, de obicei conţin un număr mai mic de 4-5 ouă, mai
rar 6 ouă, iar puii eclozează mai târziu şi mortalitatea acestora este mult mai mare,
ajungând chiar la 60%.

Primele progenituri în bălţile din sectorul Prutului de Jos apar pe la mijlocul lunii
mai, iar eclozarea în masă a puilor are loc în luna iunie. De obicei, la toate speciile de
raţe, eclozarea continuă câteva ore, însă, în cazul raţei roşii, au fost depistate abateri de
eclozare timp de două sau chiar trei zile în pontele cu un număr dublu de ouă. Femela
cu puii eclozaţi în prima zi părăsesc cuibul, iar cei tardivi sunt sortiţi la pieire. În această
perioadă, în bălţile din cursul inferior al r. Prut, în rezultatul viiturilor, se înrăutăţesc
condiţiile de hrană şi femelele cu progenituri sunt nevoite să se deplaseze în căutarea
apelor mai puţin adânci, bine dosite, ceea ce înlesneşte supravieţuirea puilor. În astfel
de situaţii pierderile nu depăşesc 30% din numărul puilor eclozaţi. La sfârşitul perioadei
de dezvoltare postembrionară, numărul puilor în progenituri era de 6,9 indivizi.

Perioada de năpârlire, la anatide începe odată cu părăsirea sectoarele de reproducere
de către masculi. Masculii de raţa roşie, părăsesc femelele, în unii ani începând cu
mijlocul lunii mai (anii 1968, 1970), iar în alţi ani (1969), pe la sfârşitul lunii. La
începutul lunii iunie se adună în grupuri mai mari şi se îndreaptă la năpârlit spre bălţile
ce au în componenţa lor zone izolate, din sudul republicii, ajungând până în Delta
Dunării. Uneori în bălţile de reproducere se observă masculi solitari care năpârlesc în
stufăriş. Cauza reţinerii lor se explică prin întârzierea depunerii pontei de către femele,
determinate, în primăvara a.1969, de viitura extrem de mare cu vânturi puternice care
au distrus majoritatea plaurilor - habitatele preferate de cuibărit ale raţei roşii şi al altor
specii de raţe. Masculii părăsesc femelele în a doua jumătate a perioadei de clocit,
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uneori în timpul eclozării puilor. Femelele încep a năpârli pe la mijlocul lunii iulie
în habitatele de cuibărit, în prezenţa progeniturilor şi acest fenomen continua până la
mijlocul lunii august, când puii sunt apţi de zbor. Femelele cu pontele târzii năpârlesc
în prezenţa puilor.

De obicei, în a doua jumătate a verii majoritatea femelelor cu progenituri se
camufl ează în stufăriş, astfel, creându-se imaginea că balta este slab populată cu
raţe. În primele zile de viaţă puii vânează la suprafaţa apei diferite insecte şi larvele
lor. Pe măsură ce cresc se hrănesc ca şi adulţii, preponderant, cu vegetaţie acvatică
(broscăriţă, lintiţă etc.), larve de ţânţari, chironomide, moluşte, mormoloci şi amfi bieni
de dimensiuni mici, etc. În a doua jumătate a lunii august, devin zburători şi puii din
progeniturile târzii. Păsările tinere preferă pentru hrană apele cu vegetaţie submersă
bogată, ferite de valuri mari. În acest timp formează stoluri mixte cu păsările tinere
de raţă mare şi raţă pestriţă. În continuare, raţa roşie în stoluri de zeci de indivizi se
deplasează în căutarea hranei pe o arie mult mai mare decât a celei de cuibărit, fi ind
observate în diferite bazine acvatice.

Migraţia de toamnă este slab exprimată. Primele stoluri mici apar pe la mijlocul
lunii septembrie. Migraţia are loc toată toamna. Pe la sfârşitul lunii noiembrie sunt
observate ultimele stoluri. Migraţia este bine observată în bazinul acvatic Dubăsari şi
pe alte acvatorii mari din republică. După apariţia staţiei termoelectrice de la Cuciurgan,
pe apele lacului iernau de la 50-60 până la 200-250 raţe roşii, care erau observate izolat
de alte stoluri de raţe (raţa mare, raţa pestriţă).

În următoarele decenii raţa roşie a devenit o specie cu statut de protecţie pe plan
internaţional. În prezent populează într-un număr mic în perimetrul rezervaţiei ştiinţifi ce
„Prutul de Jos” [4]. Prădătorismul natural, asociat cu braconajul şi prezenţa magistralei
de cale ferată pe traseul Cahul – Giurgiuleşti, fi nalizată în anul 2009, a dus la o scădere
dramatică a numărului de specii de păsări acvatice, inclusiv a raţei roşii.

Prezenţa umană, prin păşunatul activ şi adăpatul vitelor în preajma bazinelor
acvatice mari, precum lacul Manta, lacul Beleu, sau lacul Iezer din Colibaşi, constituie
şi intensifi că un deranj şi un factor de stress, la care se adaugă şi pescuitul excesiv,
poate singura sursă de supravieţuire pentru populaţia din sudul republicii, mai ales în
perioadele de cuibărit a raţei roşii. Fiind specie din grupul raţelor scufundătoare, nu de
puţine ori, am fost surprinşi să observăm în plasele pescăreşti, raţe roşii moarte prin
asfi xie, intrate aici pentru a captura peşte.

În prezent, sunt estimate ca fi ind cuibăritoare 15–20 perechi în perimetrul rezervaţiei
ştiinţifi ce ”Prutul de Jos” şi lacul Manta, iar efectivul scade continuu, datorat în mare
parte de imposibilitatea adaptării speciei la condiţiile ecologice precare oferite de
habitat şi plasticitatea ecologică redusă.

Concluzii
S-a stabilit că raţa roşie pentru reproducere are nevoie de habitate cu plauri şi-

spaţiu acvatic bogat în vegetaţie submersă, cu adâncimi nu mai mici de 1-1,5 m.
Insufi cienţa locurilor de cuibărit provoacă depunerea ouălor în comun a două--

trei femele de aceeaşi specie sau de diferite specii (raţa cu cap castaniu, raţa mare,
raţa sură), pontele ajungând până la 25 de ouă. Acest fenomen reduce efi cacitatea
reproducerii în cuiburile comune, prin incubaţia nereuşită, eclozarea întârziată şi pieirea
puilor abandonaţi de femelă, cu 30%.
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Numărul mare a prădătorilor (cioara grivă, coţofana etc) şi deranjul în perioada de-
cuibărit infl uenţează mult asupra reuşitei reproductive a raţelor, inclusiv a raţei roşii.
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