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Şoimul dunărean (Falco 
cherrug) este o pasăre răpitoare 
zveltă cu coadă şi aripi lungi 
şi un colorit predominant ma-
roniu, având talia unui şorecar 
comun. Lungimea corpului este 
de 45-55 cm, cu o anvergură 
de 105-130 cm. Păsările adulte 
au partea superioară maronie, 
capul de culoare deschisă, 
gălbui-crem, uneori albicios 
pe care se poate distinge o 
mustaţă mai întunecată slab 
definită. Partea inferioară este 
albicioasă-gălbuie, pătată şi 
striată cu pete maronii care se 
îngrămădesc spre partea de sus 
a pieptului. Cea mai închisă 
parte a părţii ventrale sunt 
‘pantalonii’, care adeseori sunt 
complet maronii, fiind într-
un contrast distinct cu partea 
de jos a corpului. Picioarele 
şi ceara de la baza ciocului au 

Prezentarea sumară a 
şoimului dunărean

culoare galbenă. Spatele 
păsărilor tinere este mai întune 
cat iar petele, striaţiile de pe 
burtă şi piept fiind mai mar-
cante şi mai dese, totodată 
mai alungite, formează linii  
verticale. Au mustaţa mai 

pronunţată, capul mai închis 
iar ceara şi picioarele sunt gri-
albăstrui, plumburii care devin 
gălbui abia la vârsta de doi ani. 

Mascul tânăr de şoim dunărean

Distribuţia şoimului dunărean
Este o specie de ţinuturi deschise, caracteristică stepelor întinse. 

Pe când în Europa preferă silvostepele de şes, pădurile de luncă, 
terenurile agricole şi zonele deschise de la poalele dealurilor, în 
Asia  cuibăreşte în stepe, semideşerturi şi depresiunile munţilor. 
Arealul de cuibărit se suprapune în mare măsură cu distribuţia 
popândăului care reprezintă hrana preferată a şoimului dunărean. 
În Europa specia cuibăreşte doar în număr restrâns în Slovacia, 
Ungaria, teritoriul fostei Iugoslavii, Bulgaria şi Ucraina. În număr 
mic o întâlnim însă şi în Republica Cehă, Austria, România,  
Republica Moldova şi Rusia. Toamna păsările tinere din Europa 
migrează sau hoinăresc departe de zonele de cuibărit, cele mature 
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şoimi, nici şoimul dunărean 
nu-şi construieşte cuib prop-
riu, ocupând pentru cuibărit 
cele ale păsărilor răpitoare şi ale 
corvidelor. În Asia cuibăreşte 
în mod obişnuit pe stâncării. 
În zonele de şes preferă arbo-

Biologia şoimului dunărean

rămânând pe tot tim-
pul anului în apropierea  
cartierelor de repro-
ducere. Majoritatea 
populaţiei asiatice este 
însă migratoare, având 
cartierele de iernare în 
Africa de NE, Peninsula 
Arabă, Orientul Mijlo-
ciu, Pakistan, Kazahtan, 
Uzbekistan, Turkme-
nistan, unele regiuni 
din China şi Podişul 
Tibetan.

Tânăr de şoim dunărean

Se stabileşte cu precădere în 
crânguri bătrâne, zone deschise 
unde găseşte arbori bătrâni 
răsfiraţi şi şiruri de copaci, în 
vecinătatea cărora se întind 
păşuni bogate în popândăi. 
Asemenea celorlalte specii de 

rii bătrâni solitari şi lizierele 
de unde are vizibilitate bună 
pe terenurile de vânătoare. În 
ultimul timp din ce în ce mai 
multe perechi se stabilesc în 
cuiburile abandonate de ciori 
şi de corbi, aflate pe stâlpii de 

Distribuţia şoimului dunărean
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Statutul de conservare al şoimului 
dunărean

La noi şoimul dunărean 
este ocrotit de lege, valoarea 
de despăgubire fiind de 2700 
EUR. Specia figurează în 
anexa I. a Directivei Păsări a 
Uniunii Europene şi în anexa 
II. a Convenţiei de la Berna, 
Convenţia de la Bonn şi a 
CITES. Pe lista roşie a IUCN 
este menţionat în categoria 
„Periclitat”. Pentru ca specia 
să aibă un statut de conservare 
mai eficient, ţările care dis-
pun de populaţii ale şoimului 
dunărean au elaborat un plan de 
acţiune care defineşte măsurile 
de protecţie ale speciei în Uni-
unea Europeană. La pregătirea 
şi elaborarea acestui plan de 
conservare au contribuit şi  
membrii Asociaţiei “Grupul 
Milvus”.

Pui de şoim dunărean în 
cuib de corb

Locaţii importante ale şoimului dunărean în Câmpia de Vest

înaltă tensiune. Se pare că s-a adaptat foarte eficient la această 
oportunitate de cuibărire, putând astfel să apară şi în zone unde 
nu îi stau la dispoziţie alte posibilităţi.

În luna martie femela depune 3-5 ouă, a căror perioadă de 
incubaţie este de 32-35 zile. Tinerii părăsesc cuibul la vârsta de 
42-45 zile, când devin capabili de zbor. 

Hrana preferată a şoimului dunărean este popândăul, însă în 
perioada de iarnă, când aceste rozătoare hibernează, este nevoit 
să se folosească şi de alte surse de hrană. În această perioadă ele 
se hrănesc mai ales cu păsări (porumbei, grauri) dar pot prinde şi 
mamifere mai mici, precum şoareci. 
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Trecutul şi prezentul şoimului dunărean

din zona Bărăganului nu deţinem date relevante. Despre regiu-
nea cea mai cercetată şi cunoscută a ţării - Transilvania - putem 
spune cu mare probabilitate că specia nu cuibăreşte. În partea de 
vest a ţării observaţiile referitoare la această specie s-au înmulţit 
simţitor, putând fi observată în toată perioada anului, inclusiv cea 
a cuibăritului. În posesia acestor date putem afirma, că deşi proba-
bil în număr mic specia cuibăreşte în această parte a ţării. O con-
firmare certă a cuibăritului necesită însă depistarea cuibului activ. 
Populaţia ţării o apreciem la 5-10 perechi clocitoare.

După datele din literatura 
veche reiese, că în trecut şoimul 
dunărean a fost mult mai larg 
răspândit la nivel de ţară decât 
în prezent, dar se pare că nici 
pe atunci nu a fost o specie 
comună. Conform acestor date 
a fost prezent ca pasăre cloci-
toare în Dobrogea şi în Delta 
Dunării, în Câmpia de Vest, în 
partea de sud a ţării, de-alungul 
cursului Dunării şi în unele 
puncte ale Tran-silvaniei. 

În anii 1960 şi ’70 mai erau 
cuiburi cunoscute în Delta 
Dunării, în lunca inferioară a 
Mureşului, după care s-a con-
statat o diminuare numerică 
accentuată a populaţiei aces-
tei specii. În doar câţiva ani 
a dispărut complet din locu-
rile de clocit bine cunoscute şi 
tradiţionale de odinioară. După 
acest regres, timp de două de-
cenii statutul exact al speciei 
nu a fost clar. În prezent avem 
cunoştinţe despre doar trei 
cuiburi, fiecare dintre acestea 
fiind în Dobrogea. În afară 
de acestea deţinem date con-
form cărora este probabil 
cuibăritul şoimului în sudul 
ţării, în zăvoaiele Dunării. De-
spre posibilitatea cuibăritului 

Şoimăritul contribuie semnificativ la regresul
populaţiei şoimilor
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Activităţi de conservare a şoimului 
dunărean

În anul 2008 am derulat 
un proiect finanţat de către 
Fundaţia pentru Parteneriat şi 
Apemin Tuşnad SA, în cadrul 
căruia am contribuit la creşterea 
posibilităţilor de cuibărit a 
acestei specii. În acest scop am 
montat un număr mare de cui-
buri artificiale şi am efectuat 
un studiu amplu pentru carto-
grafierea habitatelor potenţiale 
ale speciei. Majoritatea cuibu-
rilor artificiale au fost montate 
în perimetrul siturilor Natura 
2000 (SPA-uri) care vor oferi 
un cuibărit mai sigur în cazul 
stabilirii unor perechi. Ast-
fel, locurile de cuibărit pentru 
specie au fost mărite simţitor 
în această parte a ţării. Cuibu-
rile au fost amplasate în locuri 
favorabile speciei, cunoscute 
anterior de către noi şi în zone 
noi, descoperite în cadrul pro-
iectului. 

Cuiburi artificiale înainte de montare

Amplasarea cuiburilor artificiale
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Popândăul (Spermophi-
lus citellus), până nu demult 
Citellus citellus, este un ma-
mifer rozător de talie mijlo-
cie reprezentant al familiei 

Prezentarea sumară a popândăului
culoare gălbui-maronie, une-
ori cu tente gri sau roşcat, iar 
pe spate se pot observa pete 
răsfirate mai deschise. Partea 
inferioară este mai deschisă de 
un alb murdar sau nisipiu. Are 
ochi relativ mari de culoare 
închisă, urechile sunt mici şi 
se evidenţiază doar uşor din 
blană. Deseori se poate ob-
serva cercetând zona ridicat 
în poziţie verticală. În caz de 
pericol aleargă cu burta lipită 
de pământ şi coada ridicată în 
sus. Este un animal foarte vigi-
lent, iar în caz de pericol anunţă 
membrii coloniei printr-un 
ţipăt ascuţit şi dispare rapid în 
galeriile de sub pământ.

veveriţelor. Lungimea corpului 
este de 18-24 cm, coada de 4-8 
cm, iar greutatea de 200-350 
g. Are corpul alungit şi capul 
relativ mare, rotunjit. Blana are 

Distribuţia popândăului
Popândăul este o specie 

caracteristică stepelor din es-
tul şi sud estul europei. Limita 
vestică a arealului se întinde 
până în Cehia şi partea de est 
a Austriei iar în nord până în 
Ucraina şi sudul Poloniei. Apa-
re mai cu seamă în zonele de şes 
şi de deal, dar în sudul Europei 
poate fi întâlnit şi în regiunile 
muntoase. Habitatele preferate 
de specie sunt păşunile şi ste-
pele, dar poate apare şi pe unele 
zone nisipoase, rareori chiar şi 
pe fânaţe. Evită cu desăvârşire 
câmpurile umede, sărăturile şi 

Distribuţia popândăului în Europa

Popândău
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Biologia popândăului
Este o specie diurnă care 

poate fi observată deseori 
alergând pe păşuni oprindu-se 
din când în când pentru a de-
pista eventualele pericole. La 
apariţia omului sau al unui ani-
mal emită repetat ţipătul ascuţit 
de avertizare. Se stabileşte în 
galeriile subterane săpate de 
către el, care au mai 
multe intrări şi care 
sunt uşor de depistat 
în păşunile cu iarbă 
scurtă. Găurile au di-
ametrul de 4-5 cm cu 
axa mai mult sau mai 
puţin perpendiculară 
pe suprafaţa solului. 
În caz de pericol ani-
malele dispar rapid în 
galerii.

Meniul popândău-

lui este format predomi-
nant din plante ierboase, dar 
consumă şi diferite părţi verzi 
ale plantelor şi seminţe. Pentru 
perioada de iarnă (din septem-
brie până în martie) animalele 
hibernează. La puţin timp după 
trezire începe perioada de îm-
perechere iar după o perioadă 

zonele arate. În locurile unde 
habitatele lui au fost transfor-
mate, animalele s-au retras pe 
digurile râurilor.

În ţara noastră popândăul 
este relativ bine răspândit în 
zonele favorabile din şes şi 
din deal, situate la est şi sud de 
Carpaţi. Cel mai comun şi mai 
larg răspândit este însă pe teri-
toriul Dobrogei şi în Moldova. 
În Câmpia de Vest popândăul 
are o populaţie care este 
unită cu cea din Ungaria, care 
datorită fragmentării habitate-
lor a devenit foarte vulnerabilă. 
În prezent distribuţia speciei pe 
nivel de ţară este caracterizată 
de mozaicitate, în majoritatea 
locurilor având populaţii izo-
late.

de gestaţie de 26 zile femela 
dă naştere unui număr de 5-8 
pui care devin independenţi în 
două luni.

Popândăul are un număr 
mare de prădători, fiind con-
sumat de către majoritatea 
mamiferelor carnivore, mai 
ales dihorul comun, dihorul 

de stepă şi hermelina. 
Totodată reprezintă 
sursa de hrană pentru 
un număr mare de 
păsări răpitoare.

Ca şi la alte spe-
cii de rozătoare, şi 
la popândău se pot 
observa fluctuaţii pe-
riodice, numărul lor 
diferind mult de la un 
an la celălalt.Familie de popândăi

Santinela
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În România, ca şi în ma-
joritatea ţărilor în care 
este răspândit, popândăul 
beneficiază de statut de 
protecţie. În Directiva Habitate 
a Uniunii Europene figurează 
în anexa II şi IV. Este totodată 
protejat conform Convenţiei 
de la Berna, unde figurează 
în anexa II., dar prezent şi pe 
Lista Roşie a IUCN, unde este 
încadrat în categoria „vulnera-
bil”.

Pe când până în anii ‘80 
era considerat ca dăunător al 
agriculturii, în prezent este 
unul dintre cele mai pericli-
tate specii de mamifere de la 
noi. Cei mai importanţi fac-
tori periclitanţi sunt dispariţia 
păşunilor cu vegetaţie scundă 
şi respectiv fragmentarea 
populaţiilor foarte accentuată. 
Schimbările petrecute în modul 
de utilizare a terenurilor, pre-
cum şi diminuarea drastică al 

Statutul de conservare al popândăului

animalelor care pasc nu face 
posibilă perpetua rea câmpuri-
lor cu vegetaţie ierboasă scurtă, 
contribuind semnificativ la 
dispariţia speciei. În România a 
dispărut din multe locuri unde 
odinioară era prezent din cau-
za dispariţiei sau fragmentării 

critice a habitatelor. Din acest 
motiv conservarea păşunilor cu 
popândăi trebuie considerată  
una dintre priorităţile princi-
pale pentru conservarea valo-
rilor naturale ale ţării.

Galerie proaspăt săpată

Popândău în căutarea hranei
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În cadrul proiectului nostru 
derulat în 2008 şi finanţat de 
către Fundaţia pentru Parte-
neriat şi Apemin Tuşnad SA 
am efectuat un recensământ 
amplu al populaţiei în cele 
patru judeţe din Câmpia de 
Vest şi Banat. În cadrul aces-
tuia au fost inventariate peste 
120 de zone potenţiale pentru 
popâdăi în regiune, în 92 dintre 
aceste zone am găsit colonii de 
popândăi. Din nefericire însă 
majoritatea acestora se întind 
pe suprafeţe restrânse şi se 
caracterizează printr-un număr 
mic de exemplare. Este aşadar 
indispensabilă elaborarea unor 
măsuri urgente de conservare 
şi desemnarea acestor zone 
ca situri Natura 2000 (SCI), 
obiective care se vor realiza în 
perioada următoare. 

Conservarea acestei specii şi 
a habitatelor ei este o problemă 
prioritară a conservării na-
turii, fiind  totodată foarte 
importantă şi pentru activităţile 

Activităţi de conservare ale popândăului

legate de protecţia şoimului dunărean în această zonă. Prin desemnarea a noi arii Natura 2000 vom 
încerca să punem în practică sistemul agricol de compensare, cu ajutorul căruia vom încerca asigura-
rea păstrării şi susţinerii păşunilor cu vegetaţie scurtă.

Distribuţia coloniilor de popândăi în Câmpia de Vest
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