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Enciclopedia copiilor „Vieţuitoare din zonele umede
(Volumul 1 – Peşti şi păsări)” vă prezintă specii de
peşti şi păsări care trăiesc în zonele umede din
bazinul Dunării.
Zonele umede sunt întinderi de bălţi, mlaştini,
permanente
sau
temporare,
stătătoare
sau
curgătoare. Acestea sunt importante şi trebuie
conservate, deoarece reprezintă loc de hrană pentru
peşti şi păsări. În zonele umede cuibăresc păsări şi
îşi depun icrele peşti.
Cea mai mare zonă umedă din România şi din Europa
este Delta Dunării.
Veţi descoperi vieţuitoare interesante, despre care
voi, copiii, puteţi afla lucruri noi. Este important să
le cunoaştem şi să le protejăm.

Bun venit în lumea lor fascinantă!

Peşti

SOMNUL

(Silurus glanis*)

Somnul este socotit „crocodilul” apelor noastre. Este cel mai mare
peşte de apă dulce de la noi, întâlnindu-se în Dunăre şi bălţile sale,
în majoritatea râurilor, în bălţile şi lacurile interioare, precum şi în
fluviile care se varsă în Marea Neagră. Este un răpitor temut, cu
fălci puternice, gura mare, dinţi ascuţiţi, întorşi spre fundul gurii,
ca să nu-i scape nimic. Capul butucănos şi mare este turtit de sus în
jos, iar trupul se subţiază spre coadă. În tinereţe, se hrăneşte cu
larve de insecte, crustacee, iar ca adult atacă peşti, broaşte,
şoareci de apă, crustacee. Vânează mai ales în timpul nopţii.
Lăcomia somnului este proverbială. Locuitorii de pe malurile Dunării
povestesc deseori că au văzut cum dispărea de pe apă o raţă sau o
gâscă, înşfăcată de gura nesăţioasă a somnului.
* - denumirea în limba latină

CRAPUL

(Cyprinus carpio)

Crapul are corpul musculos, acoperit cu solzi mari. Coloritul său
variază în funcţie de mediul în care trăieşte: crapul de baltă
are culoarea deschisă, cel de râu are o culoare frumoasă, cu
solzi aurii. Îl întâlnim în apele Dunării, în bălţile din lunca şi
delta fluviului, în râurile şi bălţile învecinate acestora, cât şi în
iazuri. Se hrăneşte cu larve de insecte, scoici mici, icre de
broaşte, melcişori şi plante mărunte.

CARACUDA

(Carassius carassius)

Caracuda trăieşte în bazinele piscicole mici, invadate de
vegetaţie, în bălţi şi, mai rar, în râurile de şes. De regulă, acest
peşte creşte până la 12 cm; totuşi există şi exemplare mai
mari, până la 50 cm lungime şi 5 kilograme. Este vorba despre
caracuda bătrână, care se adăposteşte în locurile ferite de
duşmani şi mai puţin căutate de pescari. Culoarea corpului
variază, ca şi la crap, în funcţie de mediul în care trăieşte: în
bălţi, caracuda are culoarea neagră-ruginie, iar în râuri este
aurie.

PLĂTICA

(Abramis brama)

Plătica este un peşte întâlnit în toate apele dulci ale Europei,
din nord, până la linia munţilor Alpi. Apare în Dunăre, în râurile,
lacurile şi bălţile din bazinul acesteia, precum şi în Delta
Dunării. Are culori şi nuanţe diferite, în funcţie nu numai de
mediul său de viaţă, ci şi de vreme. În zonele de la gurile
Dunării sau altor râuri de şes, are culoarea argintie pe laturi şi
verde-cenuşie pe spate. În bălţi, culoarea sa este neagrăcenuşie, iar în lacurile adânci, neagră-brună. În unele lacuri,
există şi plătici de culoare neagră-roşiatică-brună. Uneori,
plătica ajunge la dimensiuni destul de mari: 50-60 cm şi 8-10
kilograme.

COSACUL

(Abramis ballerus)

Din fauna Dunării, a bălţilor dunărene şi rareori din cea a
râurilor mari face parte şi cosacul. Este negru-albăstrui pe
spate şi argintiu pe burtă. Trăieşte în stufăriş, pe funduri cu
mult nămol, locuri de unde îşi alege şi hrana: crustacee, larve
de insecte, viermi, resturi vegetale. Perioada de înmulţire are
loc în lunile aprilie-mai, când apa ajunge la temperatura de 1416° C.

ROŞIOARA

(Scardinus erythrophthalmus)

Pe fundul apelor liniştite, trăieşte roşioara. Are solzi mari,
bine fixaţi, argintii pe spate, cu reflexe aurii pe laturi.
Culoarea ei variază în funcţie de limpezimea apei. Nu mănâncă
mult şi, de obicei, consumă resturi, viermişori, larve de insecte.
Interesant este că, în perioada reproducerii, icrele depuse de
femelă se lipesc de vegetaţia acvatică.

SCRUMBIA DE DUNĂRE

(Alosa pontica)

Deşi trăieşte în Marea Neagră, scrumbia de Dunăre este un
peşte migrator, ce înoată în cârduri mari. Primăvara, în timpul
perioadei de reproducere, scrumbiile pătrund în Dunăre. După
depunerea icrelor, încep migraţia inversă spre mare, timp în
care multe dintre ele mor. Cele care ajung în mare sunt foarte
slabe, din cauza efortului. Uneori, când apele Dunării sunt mari,
icrele ajung în bălţi. Puii rămân aici şi, odată cu apele care se
scurg, ajung înapoi în Dunăre.

ŞALĂUL

(Stizostedion lucioperca)

Şalăul trăieşte în Dunăre şi în bălţile dunărene, râurile mari, în
lacurile litorale şi în cele interioare. Îi plac apele dulci, lin
curgătoare, cât şi cele cu fund pietros, nisipos sau argilos. Are
capul alungit, gura largă şi dinţi dezvoltaţi; este hrăpăreţ şi
lacom, fiind denumit şi „ştiuca râurilor”. Atunci când este pui,
şalăul nu îşi trădează firea de răpitor. În această perioadă, se
hrăneşte cu plancton şi crustacee. Însă, înainte de a împlini un
an, el devine răpitor, caracter ce se accentuează odată cu
înaintarea în vârstă. Obleţii, roşioarele, racii şi chiar broaştele
îi cad victime.

ŞTIUCA

(Esox lucius)

Acest peşte, hrăpăreţ cum nu e altul, este numit de pescari „hoaţa
de ştiucă” sau „tâlharul bălţilor”. Peşte de pradă, ştiuca are toate
însuşirile corespunzătoare: trupul lung, puţin turtit lateral, care
spintecă apa cu uşurinţă; dinţi mari şi puternici, încovoiaţi spre
interior, pentru ca prada să nu poată scăpa. Proverbială pentru
lăcomia sa, ştiuca înghite tot ce-i iese în cale: peşti, şerpi, broaşte,
şoareci de apă, boboci de gâscă sau de raţă. Se adaptează perfect
mediului înconjurător, fiind cenuşiu-verzuie sau galben-verzuie,
după culoarea apei şi a fundului acesteia. Iute la înot – uneori,
parcurge 25 de kilometri pe oră – ştiuca se bazează la vânătoare
mai mult pe viclenie, pândind prada în stuf sau altă ascunzătoare,
de unde se repede asupra ei ca o săgeată. Se spune că ştiuca
trăieşte şi câteva sute de ani.

BIBANUL

(Perca fluviatilis)

În râurile de şes, în bălţi şi lacuri, bibanul este nelipsit. Se
simte foarte bine în apele limpezi. Cât este tânăr, până la
vârsta de doi ani, bibanul este paşnic, hrănindu-se cu plancton,
viermi şi crustacee. După această vârstă, devine răpitor,
consumând puii altor specii de peşti, moluşte şi icre. Fire
lacomă, bibanul se aruncă şi înghite orice pradă. Ajunge, de
obicei, la o lungime de 20-35 cm, foarte rar la 50-60 cm.

Păsări

PELICANUL COMUN

(Pelecanus onocrotalus)

Este cea mai mare pasăre din Delta Dunării – unde se află
unicul loc de cuibărire din Europa. Cuiburile, rudimentare,
plate, sunt din stuf uscat, pe care pelicanul depune 1-2 ouă
mari, grele, ce sunt clocite de ambii părinţi, timp de o lună. Puii
sunt acoperiţi cu puf negru-cenuşiu, des. După 2-3 ani ei
capătă penajul părinţilor. Pelicanul are un rol important în
echilibrul ecologic al apelor, fiind un adevărat „agent sanitar”,
deoarece se hrăneşte cu peştii bolnavi. Este un excelent
înotător şi zburător. Sociabil, pelicanul trăieşte în colonii şi
pescuieşte în grupuri. Se hrăneşte cu peşti. Este ocrotit de
lege.

EGRETA MICĂ

(Egretta garzetta)

O întâlnim pe Dunăre, în bălţi cu pâlcuri de copaci, zone
mlăştinoase, sau pe maluri de râuri şi lacuri, precum şi în Delta
Dunării. Cuibăreşte în colonii mixte, prin stuf sau sălcii. Cele 3,
până la 6 ouă sunt clocite 21-22 de zile. Puii stau în cuib o lună.
Egreta se hrăneşte cu peşti, lipitori, viermi, insecte, moluşte.
Sensibilă la frig, rămâne la noi vara, dar există exemplare ce
pot fi zărite şi iarna. Îşi capturează prada stând la pândă sau
păşind tiptil prin apa mică. Este ocrotită de lege.

STÂRCUL CENUŞIU

(Ardea cinerea)

Stârcul se apropie de mărimea unei berze. Mănâncă peşti,
amfibii, moluşte, insecte, dar şi păsărele, şoareci de apă sau de
câmp. Îl întâlnim vara în delta şi bălţile Dunării, pe văile
râurilor, până la altitudini de 1200 metri. Exemplare rare pot
fi zărite şi iarna. Stârcul cuibăreşte în colonii mixte, lângă ape.
Cele trei, până la cinci ouă sunt clocite de ambii părinţi. Puii
stau în cuib 7-8 săptămâni. În caz de pericol, ei se caţără pe
crengile de lângă cuib, agăţându-se la nevoie şi cu ciocul.

CORMORANUL MARE

(Phalacrocorax carbo)

Îl întâlnim pe lângă apele adânci şi întinse, pe Dunăre, în
Deltă, în lagune şi pe mare. Specialist în scufundări, se
hrăneşte cu peşti, pe care îi prinde sub apă. Mai rar,
mănâncă şi şobolani. În iernile calde, cormoranii rămân la noi.
Cormoranii formează colonii de cuibărit, fie singuri, în sălcii,
fie împreună cu pelicanii, pe plauri sau în sălcii mici în Delta
Dunării. Puii rămân 7 săptămâni în cuiburile din bucăţi de
lemn şi stuf. Cormoranii trăiesc 8 ani.

LOPĂTARUL

(Platalea leucorodia)

Are un cioc turtit la capăt, lăţit, cu un cârlig mic la vârf. Se
hrăneşte cu diferite animale acvatice, „cosind” cu ciocul în
apă: peşti, viermi, larve de insecte, melci, mormoloci.
Cuibăreşte în colonii de stuf. Cuibul, folosit de pereche mai
mulţi ani, este alcătuit din plante uscate. Apare vara, în
Delta Dunării. Este ocrotit de lege.

LEBĂDA CUCUIATĂ sau LEBĂDA DE VARĂ

(Cygnus olor)

Întâlnim lebăda vara, pe cursul inferior al Dunării şi în Deltă.
În iernile calde, poate rămâne la noi. Are gâtul unduitor, foarte
mobil. Se hrăneşte cu plante acvatice şi insecte. Îşi face cuib
în stuf vechi, din plante uscate. Femela depune 5-7 ouă, pe
care le cloceşte 35 de zile. Bobocii pleacă din cuib a doua zi,
urmându-şi părinţii în şir indian. Masculul devine ameninţător
când îi însoţeşte. Lebăda se obişnuieşte uşor cu oamenii. Este
ocrotită de lege.

RAŢA MARE

(Anas plathyrhynchos)

Este cea mai răspândită, mai mare şi mai masivă dintre raţele
de suprafaţă. O întâlnim în toate bălţile şi lacurile, din Delta
Dunării, până în munţi. Îşi face cuib din stuf, iarbă, pe grinduri,
în scorburi de copaci, unde depune 8-10 ouă pe puf şi pene mici
(interesant este că, dacă i s-au luat ouăle, depune altele, dar
mai puţine). După 26 de zile, ies bobocii, care pleacă din cuib în
aceeaşi zi, urmându-şi mama. Ei pot zbura după 7-8 săptămâni.
Raţa se hrăneşte cu plante şi animale acvatice. Este foarte
activă noaptea.

ŢIGĂNUŞUL

(Plegadis falcinellus)

Ţigănuşul are ciocul încovoiat în jos, moale, dar cu vârful
întărit. Se hrăneşte cu lipitori, moluşte, insecte acvatice,
rar cu peştişori. Cuibăreşte în colonii mixte cu stârcii, în
stuf sau pe sălcii. Depune 3-4 ouă, pe care le cloceşte 21 de
zile. Îl întâlnim vara, în deltă şi de-a lungul Dunării, dar şi,
mai rar, în restul ţării.

CORCODELUL MARE

(Podiceps cristatus)

Este un bun scufundător, ce consumă peşti mărunţi, insecte,
fire de iarbă, seminţe. Activ atât ziua, cât şi noaptea,
corcodelul mare doarme pe apă. Răspândit în toată ţara, mai
frecvent în deltă, corcodelul mare este un oaspete de vară,
dar poate rămâne iarna pe litoral. Are cuib plutitor, din
plante verzi. Cloceşte 3-4 ouă, din care, după 25-30 de zile,
ies puii gălbui, cu dungi întunecate pe cap şi gât, iar pe
creştet cu o pată roşie. Aceştia cer mâncare piuind.

CIOCÎNTORS

(Recurvirostra avosetta)

Are ciocul fin, curbat în sus, pe care îl mişcă dintr-o parte
într-alta sub apă, atunci când caută hrană. Se hrăneşte cu
larve de insecte şi crustacee, pe care le scoate din nămol cu
ciocul. Cuibăreşte în sărăturile şi pe limanul dobrogean, rar
pe lângă unele lacuri sărate din Câmpia Română. Depune 4
ouă într-o gropiţă căptuşită cu resturi de plante, cochilii,
pietricele. La naştere, puiul are ciocul drept. Atunci când le
sunt ameninţaţi puii, părinţii scot un sunet plângăreţ,
prefăcându-se răniţi.

PESCĂRAŞUL ALBASTRU

(Alcedo atthis)

Îl întâlnim pe malul apelor curgătoare şi în Delta Dunării,
adesea în preajma iazurilor bogate în peşte. Se hrăneşte cu
peşti mici, pe care îi pândeşte de pe crengile copacilor, unde
rămâne nemişcat ore întregi. Pentru a prinde peştele,
plonjează cu capul în jos, de obicei de unde pândea, dar şi după
ce zboară pentru scurt timp pe loc, deasupra apei. În zbor,
este iute ca o săgeată. Este destul de sperios. Cuibăreşte de-a
lungul râurilor şi canalelor încet-curgătoare, cu maluri
nisipoase, abrupte, în care îşi sapă cuibul.

LIŞIŢA

(Fulica atra)

Oaspete de vară, lişiţa este foarte frecventă pe iazurile şi
lacurile de la altitudini joase, bogate în vegetaţie, mai ales în
Delta Dunării. Se scufundă frecvent, iar, pentru a-şi lua
zborul, aleargă pe suprafaţa apei destul de mult. Se hrăneşte
cu insecte, viermi, seminţe, bucăţi de plante. Depune 4-5 ouă,
din care ies, după 22 de zile, puii. Poate depune 2-3 rânduri de
ouă pe an. În iernile blânde, rămâne la noi în ţară, în grupuri
mari.
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