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este cunoscut şi sub numele de 
prădător de miei, deşi pasărea nu 
păcatuieşte cu furtul de miei. este 
cel mai mare vultur din familia Acci-
pitridae, ar putea transporta cu uşu-
rinţă o oaie, cu atât mai mult mielul. 
Acestă păsăre nu face rău nimănui, 
actualmente este rar întâlnită şi fi-
ind introdusă în cartea roşie nu 
doar al Kazakhstanului, ci şi în car-
tea roşie internaţională.

este considerat o podoabă a 
munţilor noştri, precum şi un geno-
fond de nepreţuit al ornitofaunei din 
Kazakhstan.

cei mai înalţi munţi din vestul 
tian-Shanului, vârfurile Ugam ale 
turkestanului şi muntele Sayram-
Ugam al parcului naţional - iată o 
lista incompletă a habitatului păsă-
rii-gigant. Această pasăre într-ade-
văr este cel mai mare prădător în 
zona tian-Shan. Anvergura aripilor 
ajunge la 3 metri, dar cel mai frec-
vent întâlnite exemplare sunt cele 
de 270 cm. Unul dintre motivele 
principale ale dispariţiei acestei 
păsări este inconştienţa vânătorilor 
şi păstorilor, care o consideră dău-
nătoare, deoarece se hrăneşte cu 
miei.

Ornitologii au efectuat nume-
roase investigaţii cu privire la ali-
mentarea acestei răpitoare şi au 
ajuns la concluzia că se alimentea-
ză cu hoituri şi oase. În cuibul lor 
se regăsesc resturi de iepuri, vulpi, 
blană de miel etc.

Deci, este mai mult un prieten 
al ecosistemului, sanitar al naturii, 
decât un duşman.

Conform descrierilor academici-
anului t. zahidov, vulturele bărbos 
se alimentează cu leşurile animale-
lor de munte moarte, inclusiv capre 
de munte şi foarte rar cu miei. Hra-
na este alcătuita, in mare parte din 
resturile ce rămân de la prada altor 
animale carnivore – urşi, vulpi, lupi 
şi râşi, şi oasele leşurilor pe care 

animalele de pradă nu le consuma. 
ei ridică fiecare os în aer şi îl lasă să 
cadă de la o înălţime de cca 70 m.

O altă cauză a dispariţiei aces-

tor maiestoase păsări sunt braconi-
erii, care din orgoliu le vânează în 
calitate de trofeu.

Doboară pasărea, pentru a se 
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afirma ca ţintaş iscusit, smulg câte-
va pene mari din aripă, în calitate 
de trofeu, apoi o aruncă.

De această pasăre Îţi este jale 
ca de un bătrân, deoarece în capti-
vitate trăieşte circa 70-75 ani. În na-
tură longevitatea este mai mică din 
cauza oamenilor. Printre animalele 
sălbatice vulturele nu are duşmani.

De ce i se spune vulture cu bar-
bă? este numit aşa datorită bărbii 
sale negre ca la ţap, amplasată sub 
cioc. 

Ochii au irisul de culoare 
galbenă, iar în jurul lor prezintă câte 
un inel din piele roşie. Picioarele 
sunt robuste, acoperite în partea 
superioară cu pene, iar degetele 
groase se termină cu gheare as-
cuţite şi foarte bine dezvoltate. Un 
vânător bun ar trebui să aibă per-
manent un binoclu şi chiar la dis-
tanţă mare ar putea vedea culoarea 
ochilor.

Are aripile uriaşe, lungi, puţin 
înguste şi unghiulare, cu penajul de 
culoare neagră cu nuanţe cenuşii. 
coada este lungă şi lată, cu pene 
ce au acelaşi colorit ca şi aripile. 

Pe partea ventrala a corpului pena-
jul este ruginiu cu nuanţe galbene, 
pieptul ruginiu-închis, iar capul cu 
nuanţe mai deschise. capul are 
dungi albe. ciocul şi picioarele sunt 
de culoare cenuşie.

Vulturii cu barbă işi construiesc 
cuiburile doar pe stâncile inaccesi-
bile, la înălţimi foarte mari. Acestea 
sunt foarte mari, iar materialul fo-
losit cuprinde multe ramuri de co-
paci, oase, pene şi păr de animale. 
În perioada de împerechere, de la 
sfârşitul lunii decembrie până la 
începutul lunii februarie, femela de-
pune în cuib două ouă albe cu pete 
galbene, la o săptămâna diferenţă. 
Acestea sunt clocite timp de apro-
ximativ 58 de zile de către feme-
la, uneori fiind înlocuită de mascul 
doar 2-3 ore pe zi, cât merge să-şi 
caute hrana. Deseori doar dintr-un 
singur ou iese puiul. chiar dacă  ies 
doi pui cel mai mic are puţine şanse 
de supravieţuire.

Din cauza fertilităţii şi speran-
ţei de viaţă scăzute, braconajului 
agresiv şi impactului antropogen 
ei devin tot mai puţini. Specia este 

ocrotită de lege, dar ar fi de dorit 
ca oamenii să nu distrugă cuiburile 
lor, să protejeze puii tineri. cât este 
de plăcut să vezi pe cerul albastru, 
deasupra munţilor, o pasăre atât de 
măreaţă şi să te simţi şi tu un ocro-
titor al faunei planetei Pământ. 

Această maiestuoasă specie 
de vultur, numit şi zăgan, a stăpânit 
timp de mii de ani înălţimile şi stân-
căriile carpaţilor, însă răutatea şi 
lăcomia oamenilor i-au exterminat. 
Astăzi, silueta sa maiestuoasă nu 
mai brăzdează cerul ţării. zăganii 
mai trăiesc în Munţii Pirinei, Alpi, 
caucaz, Pamir, Altai, insula creta, 
tibet, Himalaya şi în câteva locuri 
din Africa. 

Munţii carpaţi reprezentau limi-
ta arealului nordic al acestei specii 
în europa. zăganii cuibăreau din 
Munţii rodnei până în Bucegi, ciu-
caş, căpitanii, făgăraş, Parâng şi 
retezat. trăiau exclusiv în zona 
stâncăriilor alpine, necoborând nici 
iarna sub zona pădurilor de conife-
re. Ultimul zăgan a fost împuşcat 
în anul 1938, la Pasul turnu roşu, 
lângă versantul de vest al Munţilor 
cozia.1

1. Lammergeier or Bearded Vulture, 
Gypaetus barbatus. in flight.jpg


