
LACUL SNAGOV – UN 
PARADIS AL 
PĂSĂRILOR

Prof. Dr. Craciun Nicolae



• Cu excepția liliecilor, păsările sunt 
singurele vertebrate capabile de zbor 
activ susținut (prin efort fizic);

• Sunt singurii dinozauri care au 
supraviețuit pe Pământ după marea 
extincție de la sfârșitul Cretacicului (în 
urmă cu 65 de milioane de ani);

• Mai mult, păsările sunt rude foarte 
apropiate ale ale Velociraptorilor, 
dinozauri făcuți faimoși de cartea și 
filmul Jurassic Park;



Velociraptor – în stânga reconstituirea și imaginea oferită de Jurassic Park 

asupra animalului, în dreapta reconstituire actualizată folosind toate dovezile 

fosile adunate.



Prima pasăre - Archaeopteryx

Archaeopteryx – în stânga resturile fosile ale animalului, în dreapta 

reconstituire făcută de artiști



De ce prima pasăre?
• Cel mai evident caracter comun prezent și la păsări și la 

Archaeopteryx este prezența penelor;

• La Archaeopteryx penele acopereau membrele şi coada, 
posibil şi corpul;

• Mai mult, penele de pe coadă şi membrele anterioare 
erau mai mari, indicând rolul lor pentru zbor;

• Archaeopteryx putea zbura, deși nu la fel de bine ca 
păsările moderne. Zborul era mai mult o planare în 
cursul căruia se folosea de aripi pentru a menține 
înălțimea de zbor;

• Cerebelul era aproape la fel de bine dezvoltat ca și la 
păsările moderne și indică un simț al echilibrului și o 
coordonare foarte bună, caractere necesare pentru zbor.



De ce dinozaur?
• Gura era prevăzută cu numeroși dinți mici 

și ascuțiți, ca cei observați la dinozauri;

• Membrele anterioare sunt prevăzute cu 

degete funcționale, identice cu cele de la 

dinozaurii carnivori și care erau folosite 

pentru prins și sfâșiat prada;

• Coada este lungă, cu numeroase vertebre, 

ca la dinozaurii carnivori.

Archaeopteryx era atât dinozaur cât și pasăre, 

deoarece păsările sunt dinozauri.



Adaptări ale păsărilor moderne 
la zbor

• Corpul este acoperit cu pene, care sunt 
de mai multe tipuri și au rol fie în zbor, 
fie pentru izolarea de mediul extern;

• Scheletul este ușor,dar în același timp 
foarte rezistent – oasele sunt goale pe 
interior pentru a reduce greutatea 
animalului;



• Păsările au saci cu aer, în care oxigenul 

este „depozitat” și folosit în perioadele de 

efort susținut – în timpul zborului;

• Păsările sunt animale cu sânge cald (își 
pot menține temperatura corpului 
independent cea a mediului în care se 
află);



Adaptările la zbor la păsări – scheletul și sacii aerieni



Păsările de pe Lacul Snagov

• Ce este un ecosistem? Ecosistemul este 
reprezentat din totalitatea organismelor care 
trăiesc într-o zonă și factorii de mediu cu care 
interacționează (sol, apă, aer).

• Ce este un habitat? Habitatul este o porțiune a 
mediului, favorabilă pentru viața unei specii sau 
a unei populații de animale. Exemple: stufăriș, 
pădure, suprafața apei, zone cu nuferi, etc.

• Lacul Snagov este un ecosistem cu numeroase 
habitate pentru diferite specii de organisme.



• Lacul Snagov are o importanță foarte mare pentru 
păsările din România.

• Motive:

• Suprafața de luciu de apă este foarte mare;

• Un număr mare de habitate care se traduce într-un 
număr mare de specii;

• Păsările găsesc locuri de cuibărit, de crescut puii și 
de hrănit;

• Loc bun de popas în timpul migrațiilor de primăvară și 
toamnă;

• Numeroase surse de hrană: insecte, pești, șoareci, 
șerpi, șopârle, broaște.

• Până în prezent în zona Lacului Snagov au fost 
observate 95 de specii de păsări, din 383 existente în 
România. Probabil lista finală va fi mult mai mare, cu 
peste 100 de specii de păsări.



Păsări acvatice
• Fulica atra – lișița





Anas querquedula – sarsela de vară





Ardea cinerea – stârc cenușiu





Ardea purpurea – stârc roșu





Aythya nyroca – rața roșie





Ixobrychus minutus – stârcul pitic





Ciconia ciconia – barză albă





Egretta alba – egreta mare





Botaurus stellaris – buhaiul de baltă





Phalacrocorax carbo – cormoranul mare





Păsări răpitoare de zi

• Accipiter brevipes – uliul cu picioare scurte





Aquila pomarina – acvila țipătoare mică





Buteo buteo - șorecar





Accipiter gentilis – uliul găinilor





Athene noctua - cucuveaua

Răpitoare de noapte





• Strix aluco – huhurezul





Păsări din pădurea Snagov
• Cuculus canorus - cucul





Coracias garullus - dumbrăveanca





Dendrocopos syriacus – ciocănitoarea 

pestriță





Picus viridis – ghionoaia verde





Streptopelia turtur - turturica





Upupa epops - pupăza





VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!


