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Introducere 
 
  
          Comitetul de Rarităţi Avifaunistice din România (CRAR) a analizat un număr mare de documente 
avute la dispoziție privind observațiile de specii rare, raportabile, pe perioada 2010-2014. Pe lângă 
acestea, au fost analizate și date mai vechi, provenite din perioada de dinainte de 1 ianuarie 2010, care 
vor fi publicate în partea a II-a raportului.  
          Pentru finalizarea analizei datelor și pregătirea acestora pentru raport, membrii comitetului au avut 
o întâlnire în perioada 6-7 martie 2015 la Odorheiu Secuiesc, ședință de lucru la care au participat toți 
membrii comitetului (Bugariu Sebastian, Daróczi J. Szilárd, Fântână Ciprian, Kelemen A. Márton, Kovács 
István, Ölvedi Szilárd-Zsolt și Szabó József).  
         Membrii comitetul au analizat și au evaluat un număr de 211 observații referitoare la 54 de specii 
(subspecii) din perioada 2010-2014, dintre care un număr de 204 observații (96,7%) au fost acceptate și 
validate iar 7 observații (3,3%) au fost neacceptate și respinse.  
          În total, 185 de observații au fost acceptate în categoria A, 5 observații în categoria C*, o observație 
în categoria D, 2 observații în categoria DE și 12 observații în categoria E.   
          Observațiile din prezentul raport au următoarea formă de prezentare: denumirea oficială a speciei în 
limba română, care este urmată în paranteză de denumirea științifică. În paranteza de după denumirea 
speciei apare numărul observațiior acceptate de până acum iar numărul de după linia oblică despărțitoare 
reprezintă numărul exemplarelor observate. În cazul în care în paranteză apare doar o singură cifră, atunci 
numărul exemplarelor este identic cu cel al numărului de observații. Dat fiind faptul, că multe observații 
vechi (dintre care și cele istorice) nu sunt încă centralizate, în cazul multor specii este foarte greu sau 
imposibil pe moment să se stabilească numărul observațiilor certe și numărul exemplarelor. În cazul 
acestor specii, până la prelucrarea și evaluarea datelor anteriore va apărea semnul (-/-). În multe cazuri, la 
specii care au fost odinioară comune, cuibăritoare la noi (vulturi, spârcaci) sau dispun de mai multe date 
istorice (specii de gâște, lupi de mare), stabilirea numărului de date certe este de asemenea practic 
imposibilă. În cazul acestora, la mai multe specii am decis să stabilim un an de la care să începem ținerea 
evidenței numărului de observații (de ex. din 1990 încoace). Când numărul observațiilor nu este cunoscut 
cu exactitate, dar conform informațiilor pe care le deținem putem stabili cu o probabilitate mare, în 
paranteză, înaintea cifrei este menționat litera p (ex. p7).            
          La fiecare observație apare data sau perioada în care pasărea a fost observată. Ca locație a 
observației, de regulă este dată cea mai apropiată localitate, având în paranteză abrevierea județului în 
care acesta se află. În cazul în care o localitate se află la distanță mare (de ex. mai mult de 10 km), atunci 
ca locație este furnizat toponimul locului, cum ar fi Grindul Chituc, M-ții Bucegi ș.a.m.d. În unele cazuri, 
după locație este menționată și zona exactă a observației, cum ar fi pescărie, râul Olt etc. 
          În cazul fiecărei observații este menționat obligatoriu numărul exemplarelor observate. De 
asemenea, am adăugat o serie de informații adiționale referitoare la vârsta, sexul și subspecia individului, 
acolo unde aceste date au fost disponibile. 
          Regula urmărește ca în cazul în care la o observație au fost prezente un număr de maxim cinci 
persoane, în paranteză să apară numele tuturor observatorilor (în ordine alfabetică, cu puținele excepții). 
În cazul în care numărul observatorilor depășește cinci persoane, în paranteză, pe lângă cei care au găsit și 
identificat pasărea, va apărea termenul de și alții.  
          Sunt cazuri în care unele observații au ajuns în posesia noastră din alte surse decât rapoarte trimise 
sau baza de date www.rombird.ro (pagini de internet, bloguri sau arhive, informații personale, liste de 
discuții etc.). În astfel de cazuri, la observații va apărea numele observatorului și nu sursa informației. 
          Dorim să atragem atenția asupra faptului că raportarea observațiilor referitoare la speciile rare din 
România este foarte importantă, datele devenind astfel publice și mult mai accesibile pentru un grup larg 
de persoane interesate de acestea. În acest sens se poate menține o listă actualizată a speciilor țării și pot 
fi eliminate observațiile incorecte sau incomplet documentate. Vă adresăm tuturor rugămintea, ca în cazul 
în care dispuneți de astfel de observații recente sau mai vechi, să ni le trimiteți la adresele menționate 
(preferabil în format electronic). Deși trimiterea documentațiilor privind speciile rare se poate face în mai 
multe feluri, este indicat să se respecte și să se urmărească cerințele prevăzute de CRAR (formular în 
format PDF pe pagina: http://rombird.ro/ro/h/10/comitetul-de-raritati-din-romania), care face ca 
evaluarea să devină mult mai ușoară. 

http://www.rombird.ro/


          Atragem atenția asupra recomandării AERC (Association of European Rarities Committees, 
http://www.aerc.eu) conform căreia, este indicat, ca primele 5 observații ale speciilor foarte rare și noi 
pentru fauna țării să fie publicate în publicații de specialitate naționale. Aceste articole vor fi precedate de 
un rezumat în limba engleză și trebuie să conțină descrierea amănunțită și fotografiile doveditoare (chiar 
dacă acestea din urmă sunt de calitate slabă).  
          Observațiile neacceptate sunt prezentate la finalul raportului, fără menționarea numelui 
observatorilor. Dat fiind faptul că aceste observații nu respectă criteriile validării și nu sunt certe, este 
recomandată evitarea citării lor în literatura de specialitate și orice publicație. 
          În cazul în care o observație anume nu a fost publicată până la data editării raportului (caz în care se 
menționează sursa unde aceasta a fost publicată), recomandarea noastră este să se utilizeze următoarea 
schemă de citare: „Ploier auriu asiatic (Pluvialis fulva) 9 august 2013. Nuntași (CT) – 1 adult (Pál L., Szabó J. 
în Raportul CRAR 2010-2014, Partea I., 2015)”. 
          Mulțumim tuturor observatorilor, furnizorilor de observații și autorilor fotografiilor care au 
contribuit la realizarea raportului.  
 

Specii remarcabile din perioada 2010-2014  
 
          În perioada celor cinci ani (2010-2014) la care se referă partea I a raportului, au fost înregistrate 
și/sau documentate cu certitudine un număr mai mare de specii/subspecii noi pentru fauna României, 
prezentul raport făcând referire la 16 dintre ele. Acestea sunt: cormoranul moțat (Phalacrocorax 
aristotelis), ploierul auriu asiatic (Pluvialis fulva), fluierarul cu piept gălbui (Tryngites subruficollis), notatița 
americană (Phalaropus tricolor), pescărușul lui Heuglin (Larus [fuscus] heuglini), pescărușul argintiu (Larus 
argentatus), chira polară (Sterna paradisaea), turturica roșcată (Streptopelia orientalis), ciocârlia mică 
(Calandrella rufescens), fâsa de stâncă (Anthus petrosus), mărăcinarul siberian (Saxicola maurus) –
subspecia siberiană și cea caspică, lăcarul nordic (Acrocephalus dumetorum), pitulicea cu sprânceană 
galbenă (Phylloscopus inornatus), muscarul semigulerat (Ficedula semitorquata), mugurarul cu trompetă 
(Bucanetes githagineus) și presura cu cap sur (Emberiza caesia). Pe lângă aceste specii au mai fost 
observate unele, cu apariții foarte rare, care dispun până la cinci observații din România, cum ar fi 
drepneaua palidă (Apus pallidus), pitulicea verzuie (Phylloscopus trochiloides) etc.  
          Totodată, în această perioadă au fost observate și alte specii, care nu intră în categoria A, fiind însă 
semnalate pentru prima oară în țară. Acestea sunt gâsca de Canada (Branta canadensis), rața fluierătoare 
ciliană1 (Anas sibilatrix) și rața cu guler negru2 (Callonetta leucophrys).  
 
1, 2 Denumirea acestor specii este preluată din surse de pe internet (bloguri de crescători de păsări 
exotice). Aceste două specii vor fi citate în prezentul raport sub aceste denumiri, CRAR neluând încă o 
decizie oficială în ceea ce privește denumirea acestor specii exotice.     
       
  

Observații acceptate 2010-2014 – Accepted records 2010-2014  
(Partea I. – Part I.) 

 
          Criteriile de evaluare și acceptare a observațiilor referitoare la aparițiile speciilor rare în România 
urmăresc întocmai recomandările și regulile AERC (Association of European Rarities Committees). Date 
fiind unele caracteristici de la noi, am introdus unele mici schimbări doar în ceea ce privește categoriile.  
 

 

Categoria A 
 
 

Gâscă de semănătură (Anser fabalis) (-/-) 
22 martie 2010. Sânpaul, pescărie (HR) – 1 adult ssp. rossicus (Szabó J., Szabó J. sen);  
25 octombrie 2011. Iernut, pescărie (MS) – 2 adult ssp. rossicus (Szabó J. sen); 
7 decembrie 2013. Histria (CT) – 1 adult (Todorov E.); 
8 decembrie 2013. Călărași (CL) – 1 adult ssp. rossicus (Todorov E.); 
29 noiembrie 2014. Racovița, Râul Olt (SB) – 1 adult ssp. rossicus (Achim M. R., Fuciu C.); 

http://www.aerc.eu/


13 decembrie 2014. Sinoe (CT) – 1 adult (Pál L., Szabó J.). 
 

 
Gâscă de semănătură (Anser fabalis) 22 martie 2010. Sânpaul (foto: Szabó József)  

 
Gârliță mică (Anser erythropus) (-/-) 
4 noiembrie 2012. Gheorghe Doja, Lacul Fundata (IL) – 1 adult (Chirilă F.); 
13 martie 2014. Plopul, Lacul Beibugeac (TL) – 1 adult (Todorov E.); 
13-16 martie 2014. Gura Ialomiței (IL) – 1 adult (Todorov E.), cel mai probabil același exemplar, însoțit de un altul a 
fost observat și la data de 15 martie 2014. Gura Ialomiței - Luciu (IL) – 2 adult (probabil pereche) (Pál L.), respectiv 
unul dintre exemplare, observate în data de 16 martie 2014. Luciu (IL) – 1 adult (Fântână C.); 
13-24 decembrie 2014. Sinoe (CT) – 2 ex. (adult și juvenil), aceleași două exemplare însoțite de un al treilea, au fost 
observate și în data de 17 decembrie 2014. Sinoe (CT) – 3 ex. (2 adult și 1 juvenil) (Domşa C. şi alţii), respectiv în data 
de 24 decembrie 2014. Sinoe (CT) – 3 ex. (2 adult și 1 juvenil) (Todorov E.); 
17-18 decembrie 2014. Jurilovca (TL) – 2 adult (Todorov E.). 
 

 
Gârliță mică (Anser erythropus) 17-18 decembrie 2014. Jurilovca (foto: Emil Todorov) 

 

Gâscă călugăriță (Branta leucopsis) (-/-) 
21 octombrie - 7 noiembrie 2010. Dumbrăviţa - Satu Nou (BV) – 1 adult (Ionescu D. T. și alții); 
4 februarie 2011. Pojejena - Şuşca, Dunăre (CS) – 1 adult (Balla D., Oláh J., Petrovics Z., Zalai T.); 
7 martie 2013. Balta Albă (BZ) – 4 ex. (Bărbos L., Dehelean A., Dehelean L.); 
18-19 octombrie 2014. Balta Albă (BZ) – 1 ex. (Mihăilescu A., Mihăilescu C., Pál L., Szabó J.); 
12-15 noiembrie 2014. Țăndărei (IL) – 1 adult (Damoc D., Drăgan D., Fântână C., Todorov E.). 

 



 
Gâscă călugăriță (Branta leucopsis) 21 octombrie -7 noiembrie 2010. Dumbrăviţa (foto: Szabó József) 

 
Eider (Somateria mollissima) (-/-) 
17 august 2011. Vadu, Marea Neagră (CT) – 1 juvenil (Szabó J.); 
15 ianuarie 2013. Costinești (CT) – 1 imatur ♂ (Bugariu S., Todorov E.); 
9 februarie 2013. Vadu, Marea Neagră (CT) – 1 imatur ♂ (Mihăilescu A., Mihăilescu C.); 
14 ianuarie 2014. Neptun (CT) – 1 imatur ♂ (Bugariu S., Todorov E.); 
1-22 mai 2014. Vama Veche (CT) – 1 imatur ♂ (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz. și alții); 
14 mai 2014. Vama Veche (CT) – 1 ♀ (Dehelean A., Dehelean L.), în această dată fiind observat și ♂ imatur. 
 

  
Eider (Somateria mollissima) 14 ianuarie 2014. Neptun (foto: Sebastian Bugariu)  

 

Rață neagră (Melanitta nigra) (-/-) 
23 decembrie 2010 - 15 ianuarie 2011. Fălcoiu - Drăgănești-Olt, Râul Olt (OT) – 2 ex. (♀/juvenil) (Fântână C., Szabó J. 
și alții); 
27 septembrie 2013. Vadu, Grindul Chituc (CT) – 1 adult ♂ (Drăgan D., Todorov E.); 
17-21 noiembrie 2013. Lacul Techirghiol (CT) – 1 adult ♂ (Fântână C., Mihăilescu A., Mihăilescu C.). 
 



 
Rață neagră (Melanitta nigra) 27 septembrie 2013. Vadu (foto: Emil Todorov)  

 
Cufundar mare (Gavia immer) (p7) 
23-24 decembrie 2010. Drăgănești-Olt, acumulare (OT) – 1 imatur (Fântână C., Szabó J. și alții); 
7 decembrie 2013 - 9 februarie 2014. Urvind - Telechiu, Acumularea Tilegd (BH) – 1 imatur (Pál L., Szabó J. și alții).   
 

 
Cufundar mare (Gavia immer) 7 decembrie 2013 - 9 februarie 2014. Urvind - Telechiu (foto: Szabó József) 

 

Cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis) (7/16) 
12-13 septembrie 2012. Vama Veche (CT) – 5 ex. (2 adult și 3 juvenil) (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz., Hegyeli Zs., Ölvedi 
Sz. și alții); 
10 octombrie 2013. Constanța (CT) – 1 juvenil (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz., Țibu P.); 
12 octombrie 2013. Agigea, golf (CT) – 1 imatur (2y) (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz..); 
23 septembrie 2014. Constanța, port (CT) – 4-5 ex. (1-2 adult și 3 imatur) (Minns S.)   
4 octombrie 2014. Agigea, port (CT) – 3 ex. (1 subadult și 2 juvenil) (Gavril V., Popescu-M. R., Stanciu L., Mihăilescu A., 
Mihăilescu C.) 
19-31 octombrie 2014. Năvodari, Petromidia (CT) – 1 juvenil (Kovács I., Kiss I., Simó I., Szabó T., Marton A. și alții); 
29 octombrie 2014. Eforie Sud (CT) – 1 juvenil (Pál L., Szabó J.). 

 



     
Cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis)                                        Cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis) 29 octombrie 2014. 
12-13 septembrie 2012. Vama Veche (foto: Sebastian Bugariu)       Eforie Sud (foto: Pál Lajos) 

 
Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) (-/-)   
4 septembrie 2010. Vadu (CT) – 2 adult (Bezergheanu M.); 
5 septembrie 2010. Grindul Stipoc, Delta Dunării (TL) – 54 ex. (♂♀) (Petrescu D. și alții); 
7 august - 10 septembrie 2011. Ateaș - Cefa, canal (BH) – 1 adult (Daróczi J. Sz., Dehelean A., Dehelean L., Patkó E.), 
exemplar la care s-a alăturat încă unul în ziua care a urmat: 8 august 2011. Ateaș - Cefa, canal (BH) – 2 adult (Daróczi-
Gy G., Daróczi J. Sz., Patkó E.). 12 august 2011. Ateaș - Cefa, canal (BH) – 3 ex. (2 adult și 1 ex. de vârstă necunoscută) 
(Fülöp A., Hegyeli Zs., Nagy A.), probabil unele exemplare se suprapun cu cele observate în perioada anterioară în 
același loc, deși aparent s-a remarcat schimbarea unor exemplare. 10 septembrie 2011. Ateaș - Cefa, canal (BH) – 2 
ex., probabil doi dintre indivizii prezenţi aici în luna august, unul cu urme ale penajului nupţial, celălalt fără (Botoș A., 
Dehelean A., Dehelean L.); 
11 septembrie 2011. Socodor, pășune (AR) – 1 ex. (Dehelean A., Dehelean L.); 
1 octombrie 2011. Mila 23, Canal Stipoc (TL) – 17 ex. (stol mixt, exemplare adulte și tinere) (Asztalos B., Szabó J.); 
25 octombrie 2011. Tulcea, Canal Mila 35 (TL) – 2 ex. (Baciu M.); 
26-27 aprilie 2012. Mila 23, Canal Stipoc (TL) – 2 adult (Baciu M.); 
18 aprilie 2014. Strunga, Lacul Oltina (CT) – 2 adult (Oacheș T.); 
30 iulie 2014. Caraorman - Crișan, Canalul Caraorman (TL) – 1 adult (Palade F.); 
29-31 octombrie 2014. Techirghiol - Biruința, Lacul Techirghiol (CT) – 1 juvenil (Pál L., Szabó J. și alții). 

 

 
Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) 26-27 aprilie 2012. Mila 23, Canal Stipoc (foto: Baciu Mihai) 

 
Hoitar (Neophron percnopterus) (-/-) 
8 mai 2013. Răzoarele (CT) – 1 subadult/adult (Siklódi A., Zeitz R.);   



19 mai 2013. Stejaru - Haidar (CT/TL) – 1 imatur (2cy). (Drugă M.); 
23 mai 2014. Gura Dobrogei (CT) – 1 adult. (Bugariu S., Fântână C.); 
23 mai 2014. Șiriu (CT) – 1 imatur (2cy). (Bugariu S., Drugă M., Fântână C.). 

 

  
Hoitar (Neophron percnopterus) 19 mai 2013. Stejaru - Haidar          Hoitar (Neophron percnopterus) 23 mai 2014. Gura Dobrogei 
(foto: Drugă Marius)                                                      (foto: Sebastian Bugariu) 

 
Vultur sur (Gyps fulvus) (-/-) 
22 mai 2010. Tulcea - Malcoci (TL) – 1 imatur (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz., Dehelean A., Dehelean L.); 
20 iulie 2010. Ihod (MS) – 1 subadult (Komáromi I., Miholcsa T. și alții); 
19 iulie 2012. Zoltan (CV) – 1 imatur (Fasola L., Pârâu L.); 
20 septembrie 2012. Greci - Cerna (TL) – 1 juvenil (Csiszér K., Kiss R. B., Táncos M.); 
29 septembrie 2012. Greci - Cerna (TL) – 1 subadult (Csiszér K., Kiss R. B., Táncos M.); 
17 aprilie 2013. Cheia, Cheile Râmețului (AB) – 1 ex. (Kovács I.);  
18 aprilie 2013. Codru, Pădurea Babadag (TL) – 1 ex. (Petrescu D. şi alţii);  
30 aprilie 2013. Ungureni - Mislea (DB) – 1 imatur (2cy). (Grigorescu C. și alții);  
7 mai 2013. Răzoarele (CT) – 1 imatur (Péter Zs., Zeitz R.); 
24 mai 2013. Măcin, M-ții Măcinului (TL) – 1 imatur (Ifrim A., Scheres W., Vastenhouw B., Zekhuis M.); 
31 iulie 2014. Călățea (BH) – 1 imatur (Čamlík G., Škorpíková V.). 

 

 
Vultur sur (Gyps fulvus) 31 iulie 2014. Călățea (foto: Gašpar Čamlík) 

 
Vultur negru (Aegypius monachus) (din 1990 până în prezent 3) 
31 mai 2010. Lemnia - Brețcu (CV) – 1 imatur (2cy). (Bajcsi L.); 
28 iulie 2012. Merești (HR) – 1 subadult (Ambrus L., Szabó J., Szabó L. M.); 
12 august 2012. M-ții Bucegi, Muntele Dichiu (DB) – 1 ex. (Ciorba A.).   



 

 
Vultur negru (Aegypius monachus) 31 mai 2010. Lemnia - Brețcu (foto: Bajcsi Levente) 

 
Acvilă de stepă (Aquila nipalensis) (-/-) 
6 mai 2013. Carvăn (CT) – 1 imatur (2cy) (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz.) 
 

 
Acvilă de stepă (Aquila nipalensis) 6 mai 2013. Carvăn (foto: Daróczi J. Szilárd) 

 

Șoim mediteranean (Falco eleonorae) (4) 
24 mai 2012. Crișan - Lacul Bogdaproste, Delta Dunării (TL) – 1 imatur (fază deschisă) (Baciu M.); 
26 iunie 2012. Vadu, plajă (CT) – 1 ex. tip adult (fază închisă) (Szabó J.). 
 



 
Șoim mediteranean (Falco eleonorae) 24 mai 2012. Crișan, Delta Dunării (foto: Baciu Mihai) 

 
Cocor mic (Grus virgo) (-/-) 
30 aprilie 2010. Histria (CT) – 1 adult (Fântână C.); 
18 aprilie 2012. Maliuc, Lacul Furtuna (TL) – 5 adult (Petrescu D.); 
24-25 martie 2013. Sinoe (CT) – 5 adult (Pál L., Simó I., Szabó J.); 
5-6 aprilie 2013. Vadu, terenuri agricole (CT) – 2 adult (Todorov E.) și foarte probabil aceleași exemplare, însoțite de 
al treilea, au fost observate în data de 6 aprilie 2013. Vadu (CT) – 3 adult (Bejenaru D., Mihăilescu A., Mihăilescu C.); 
15 aprilie 2013. Histria (CT) – 1 adult (Baracko O.); 
18 aprilie 2013. Corbu - Vadu (CT) – 2 adult (Palade F., David M.) și foarte probabil aceste exemplare, însoțite de al 
treilea (imatur), au fost observate tot în același zi, 18 aprilie 2013. Vadu (CT) – 3 ex. (2 adult și 1 imatur) (Pridie D., 
Holbrook B., Palcu D.); 
30 aprilie 2013. Nuntași (CT) – 4 adult (Petrescu D.); 
7 mai 2013. Lacul Techirghiol (CT) – 4 adult (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz.); 
12 mai 2013. Ostrov - Esechioi, Lacul Bugeacului (CT) – 2 adult (Dósa A., Sos T.). 
 

 
Cocor mic (Grus virgo) 24-25 martie 2013. Sinoe (foto: Szabó József)    

 

Spârcaci (Tetrax tetrax) (din 2000 până în prezent 1) 
11 decembrie 2014. Lacul Techirghiol (CT) – 1 ♀ (Pál L., Szabó J.), același exemplar a fost regăsit în 12 decembrie 2014 
lângă Tuzla, terenuri agricole (CT) (Pál L., Szabó J. și alții).    
 



 
Spârcaci (Tetrax tetrax) 11-12 decembrie 2014. Lacul Techirghiol - Tuzla (foto: Szabó József)  

 
Ciovlică negrie (Glareola nordmanni) (-/-) 
5 august 2010. Lacul Techirghiol (CT) – 1 juvenil (Bugariu S., Fântână C.); 
23 august 2012. Vadu (CT) – 1 juvenil (Fântână C.); 
22 septembrie 2014. Amara - Stăvărăşti (BZ) – 3 (4) juvenil (Pál L.). 
 

 
Ciovlică negrie (Glareola nordmanni) 23 august 2012. Vadu (foto: Fântână Ciprian)  

 
Prundăraș de deșert (Charadrius leschenaultii) (2) 
24-25 martie 2012. Lacul Techirghiol (CT) – 1 adult ♂ ssp. columbinus (Fântână C. și alții). 
 



 
Prundăraș de deșert (Charadrius leschenaultii) 24-25 martie 2012. Lacul Techirghiol (foto: Sebastian Bugariu) 

 
Ploier auriu asiatic (Pluvialis fulva) (2) 
9 august 2013. Nuntași (CT) – 1 adult (Pál L., Szabó J.); 
23 august 2014. Balta Albă - Grădiştea (BZ) – 1 adult (Pál L.). 
 

  
Ploier auriu asiatic (Pluvialis fulva) 9 august 2013. Nuntași                              Ploier auriu asiatic (Pluvialis fulva) 23 august 2014. 
(foto: Szabó József)                                                                                                    Balta Albă - Grădiştea (foto: Pál Lajos)    

 
Nagâț de stepă (Vanellus gregarius) (p2) 
1 octombrie 2012. Râmnicelu - Boldu, terenuri agricole (BZ) – 1 adult (Kiss R. B., Kovács I., Papp E.).  



 
Nagâț de stepă (Vanellus gregarius) 1 octombrie 2012. Râmnicelu - Boldu (foto: Kovács István) 

 
Nagâț cu coadă albă (Vanellus leucurus) (-/-)  
23 octombrie 2010. Ciocănești, pescărie (CL) – 1 juvenil (Chirilă F., Ţibu P., Iane M., Melinte C., Munteanu C.).  
 

 
Nagâț cu coadă albă (Vanellus leucurus) 23 octombrie 2010. Ciocănești (foto: Florin Chirilă) 

 
Fugaci pătat (Calidris melanotos) (6/10) 
9-10 octombrie 2011. Cipău, pescărie (MS) – 1 juvenil (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz., Ölvedi Sz. și alții); 
22-25 septembrie 2012. Sânpaul, pescărie (HR) – 3 juvenil (Simó I., Szabó J., Szabó J. sen. și alții); 
22-29 septembrie 2012. Cefa, pescărie (BH) – 1 juvenil (Dehelean A., Dehelean L., Daróczi J. Sz., Patkó E. și alții); 
6-21 octombrie 2012. Istria, Lacul Histria (CT) – 3 juvenil (Simeonov P., Peev S., Vekov N., Jelyazkov D.), foarte 
probabil aceleași exemplare fiind observate la data de 21 octombrie 2012. Nuntași, Lacul Nuntași (CT) (Repel M., 
Chrašč P., Pačenovský S.), păsările folosind alternativ cele două zone; 
6-13 octombrie 2013. Glodeni, pescărie (MS) – 1 juvenil (Kiss R. B., Kovács I. și alții); 
15 octombrie 2013. Botei - Zau de Câmpie, pescărie (MS) – 1 juvenil (Daróczi J. Sz.). 

 



 
Fugaci pătat (Calidris melanotos) 22-25 septembrie 2012. Sânpaul (foto: Szabó József) 

 
Fluierar cu piept gălbui (Tryngites subruficollis) (1) 
25 septembrie 2011. Lacul Techirghiol (CT) – 1 adult (Gábos E.).   
 

 
Fluierar cu piept gălbui (Tryngites subruficollis) 25 septembrie 2011. Lacul Techirghiol (foto: Gábos Ede)  

 
Becațină mare (Gallinago media) (-/-) 
10-14 aprilie 2011. Glodeni, pășune (MS) – 1 ex. (Kiss R. B., Kovács I. și alții); 
28-29 aprilie 2013. Sânpaul, pescărie (HR) – 1 adult (Szabó J. sen. și alții). 
 



 
Becațină mare (Gallinago media) 10-14 aprilie 2011. Glodeni (foto: Kovács István) 

 
Fluierar sur (Xenus cinereus) (-/-) 
21 august 2011. Vadu (CT) – 1 adult (Papp T. și alții); 
5 septembrie 2011. Năvodari, Petromidia (CT) – 1 adult (Baczó Z. și alții); 
13 septembrie 2012. Brădeni, pescărie (SB) – 1 adult (Kovács I.); 
11 august 2013. Nuntași (CT) – 1 juvenil (Kelemen A. M., Papp E., Zeitz R.); 
12-13 septembrie 2013. Dunavățu de Jos, Brațul Sf. Gheorghe (TL) – 1 juvenil (Baczó Z., Farren P. și alții); 
11 mai 2014. Vadu (CT) – 1 adult (Baczó Z., Daly S. şi alţii.); 
2-7 august 2014. Bujor - Zau de Câmpie, pescărie (MS) – 1 adult (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz. și alții). 
 

 
Fluierar sur (Xenus cinereus) 11 august 2013. Nuntași (foto: Kelemen A. Márton) 

 
Notatiță americană (Phalaropus tricolor) (1) 
24-26 mai 2012. Tătaru - Roșiori, Lacul Tătaru (BR) – 1 adult ♂ (Ölvedi Sz. și alții). 
 



 
Notatiță americană (Phalaropus tricolor) 24-26 mai 2012. Lacul Tătaru (foto: Sebastian Bugariu) 

 
Notatiță cu cioc lat (Phalaropus fulicarius) (p7) 
19-20 septembrie 2010. Corbu Nou, Lacul Măxineni (BR) – 1 adult (Dehelean A., Dehelean L., Daróczi-Gy G., Daróczi J. 
Sz., Fântână C.); 
24 octombrie 2010. Ulmi, Acumularea Ipotești (OT) – 1 adult (Fântână C., Szabó J.); 
12 aprilie 2012. Iernut, pescărie (MS) – 1 adult ♂ (Daróczi J. Sz., Nagy A. A.); 
20 iulie 2013. Borzont, molidiș (HR) – 1 adult ♀ (exemplar inelat) (Kelemen A. M., Miholcsa T., Moldován I. și alții); 
29 octombrie 2014. Lacul Techirghiol (CT) – 1 juvenil (Pál L., Szabó J.). 
 

   
Notatiță cu cioc lat (Phalaropus fulicarius) 20 iulie 2013.                Notatiță cu cioc lat (Phalaropus fulicarius) 29 octombrie 
Borzont (foto: Szabó József)                                                                   2014. Lacul Techirghiol (foto: Szabó József) 

 

Lup de mare (Stercorarius pomarinus) (-/-) 
18-24 noiembrie 2011. Brădeni, pescărie (SB) – 1 juvenil (Kiss R. B., Kovács I. și alții). 
 



 
Lup de mare (Stercorarius pomarinus) 18-24 noiembrie 2011. Brădeni (foto: Kovács István) 

 
Pescărușul lui Heuglin (Larus [fuscus] heuglini) (1) 
9 octombrie 2013. Vadu, plajă (CT) – 1 juvenil (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz.). 
 

  
Pescărușul lui Heuglin (Larus [fuscus] heuglini) 9 octombrie 2013. Vadu (foto: Daróczi J. Szilárd)   

 
Pescăruș argintiu (Larus argentatus) (21/26) 
13 decembrie 2010. Capul Midia (CT) – 2 adult (Barkóczi Cs., Bodó A., Fodor A., Széll A., Tölgyesi Cs.); 
30 decembrie 2010. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 adult (Gibbins C.); 
1 februarie 2011. Năvodari (CT) – 1 adult (Bugariu S., Fântână C., Mátis A.); 
22 octombrie 2011. Cefa, pescărie (BH) – 1 adult (Daróczi-Gy G., Dehelean A., Dehelean L. și alții); 
8 noiembrie 2011. Năvodari (CT) – 1 subadult/adult (Fântână C., Simó I., Szabó J.); 
7 decembrie 2012. Urvind, Acumularea Tileagd (BH) – 1 adult (Dehelean A., Dehelean L.); 
11 ianuarie 2013. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 imatur (2cy) (Mihai C.); 
2 februarie 2013. Vadu, plajă (CT) – 1 adult (Asztalos B., Pál L., Szabó J.); 
9-10 octombrie 2013. Vadu, plajă (CT) – 1 subadult (4cy) (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz., Țibu P.); 
15 noiembrie 2013. Mamaia (CT) – 1 adult (Hodor C., Ionescu D. T.); 
20 noiembrie 2013. Mamaia (CT) – 2 adult (unul dintre exemplare posibil să aparțină formei „omissus”) (Hodor C.); 
21 ianuarie 2014. Neptun, Lacul Neptun II (CT) – 1 subadult (4cy) (Bugariu S., Fântână C.);  
7-8 februarie 2014. București, Parcul Herăstrău (B) – 1 imatur (3cy) (Boscain L., Mihai C.); 
8 februarie 2014. București, Lacul Floreasca (B) – 1 adult (Boscain L.); 
9 februarie 2014. București, Lacul Floreasca (B) – 1 imatur (2cy) (Boscain L., Mihai C.); 
27 februarie 2014. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 imatur (2cy) (Mihai C.); 
15 martie 2014. Lumina (CT) – 1 imatur (2cy) (Pál L.); 
30-31 octombrie 2014. Corbu, plajă (CT) – 1 subadult (4cy) (Daróczi J. Sz., Zeitz R., Pál L., Szabó J. și alții); 
7 decembrie 2014. Năvodari (CT) – 4 ex. (1 adult, 1 subadult/4cy, 1 imatur/2cy și 1 juvenil) (Fântână C.);   



13 decembrie 2014. Lumina (CT) – 1 adult (Baczó Z., Simó I.); 
26 decembrie 2014. Porumbacu de Jos, Acumulare Olt (SB) – 1 subadult (Fântână C., Szabó J.). 

 

   
Pescăruș argintiu (Larus argentatus) 7-8 februarie 2014.                 Pescăruș argintiu (Larus argentatus) 15 noiembrie 2013.  
București, Parcul Herăstrău (foto: Cristian Mihai)                               Mamaia (foto: Călin Hodor) 

 
Pescăruș negru (Larus marinus) (-/-) 
19-20 februarie 2010. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 imatur (3cy) (Evry J., Mihai C.); 
1-20 martie 2011. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 subadult (5cy) (Chirilă F., Mihai C.); 
22 februarie - 3 martie 2012. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 adult (Mihai C., Țibu P. și alții); 
23 ianuarie 2013. Lacul Roșu, Delta Dunării (TL) – 1 adult (Bugariu S., Fântână C.); 
16 februarie - 2 martie 2013. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 adult (Mihai C., Todorov E., Zinică R. şi alţii); 
10 octombrie - 16 noiembrie 2013. Corbu (CT) – 1 subadult (5cy) (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz. și alții); 
13 decembrie 2013. Mamaia (CT) – 1 adult (Gogu M. B., Hodor C., Ionescu D. T.); 
14 martie 2014. Corbu (CT) – 1 imatur (2cy) (Pál L.); 
15 martie 2014. Lumina (CT) – 1 subadult (5cy) (Pál L.); 
30 octombrie 2014. Vadu, Grindul Chituc (CT), 15 noiembrie 2014. Corbu, plajă (CT), 7 decembrie 2014. Capul Midia 
(CT) – 1 adult (Szabó J., Todorov E., Fântână C. și alții). Observațiile se referă foarte probabil la aceeași pasăre adultă, 
care a fost observat de-a lungul plajei mării, în locațiile menționate mai sus (30 octombrie - 7 decembrie 2014 ).  

 

   
Pescăruș negru (Larus marinus) 19-20 februarie 2010.                         Pescăruș negru (Larus marinus) 1-20 martie 2011.           
București, Lacul Herăstrău (foto: Cristian Mihai)                                     București, Lacul Herăstrău (foto: Cristian Mihai) 

 
Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) (-/-) 
13-14 noiembrie 2011. Iernut, pescărie (MS) – 2 juvenil (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz. și alții); 
14 ianuarie 2012. Cefa, pescărie (BH) – 1 adult (Botoș A., Dehelean A., Dehelean L.); 
29 octombrie 2012. Sânpaul, pescărie (HR) – 1 adult (Ambrus L., Szabó J.);  
31 octombrie 2012. Sânpaul, pescărie (HR) – 7 juvenil (Szabó J. sen); 
4 noiembrie 2012. Uileacu de Criş, Acumularea Tileagd (BH) – 1 juvenil (Balla D., Oláh J.); 
8 noiembrie 2012. București, Lacul Morii (B) – 1 juvenil (Mihai C.); 
10 noiembrie 2012. București, Lacul Morii (B) – 2 juvenil (Mihai C.), foarte probabil una dintre păsări este cel observat 
și în data de 8 noiembrie; 
7 decembrie 2012. Țețchea, Acumularea Lugașu (BH) – 1 juvenil (Dehelean A., Dehelean L.); 



25 noiembrie 2013. Stăvărăști - Plăsoiu, Lacul Amara (BZ) – 1 juvenil (Bugariu S., Fântână C.); 
4 decembrie 2013. Cornetu, acumulare (IF/GR) – 1 juvenil (exemplar găsit mort) (Cioflec V., Constantinescu D.); 
29 martie 2014. Costinești (CT) – 1 imatur (2y) (Todorov E.); 
17 mai 2014. Vadu, plajă (CT) – 1 imatur (2y) (Mihai C.); 
18 noiembrie 2014. Sânpaul, pescărie (HR) – 1 juvenil (Pál L., Szabó A., Szabó J. sen). 
 

 
Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) 31 octombrie 2012. Sânpaul (foto: Szabó József sen.) 

 
Chiră polară (Sterna paradisaea) (1) 
12 septembrie 2012. Năvodari, Petromidia (CT) – 1 juvenil (Ölvedi Sz., Daróczi J. Sz., Daróczi-Gy G., Hegyeli Zs. și alții). 

 

 
Chiră polară (Sterna paradisaea) 12 septembrie 2012. Năvodari (foto: Daróczi J. Szilárd)  

 
Turturică roșcată (Streptopelia orientalis) (1) 
30-31 octombrie 2014. Corbu, terenuri agricole (CT) – 1 juvenil ssp. meena (Szabó J., Pál L., Dósa A., Marton A. și alții). 
 



 
Turturică roșcată (Streptopelia orientalis meena) 30-31 octombrie 2014. Corbu (foto: Szabó József) 

 

Drepnea palidă (Apus pallidus) (4/6) 
25 septembrie 2011. Amzacea (CT) – 1 ex. (Kovács I., Táncos M.); 
17 iunie 2013. Vama Veche (CT) – min. 2 ex. („câteva exemplare”) (Dehelean A., Dehelean L.); 
11 iunie 2014. Enisala (TL) – min. 2 ex. (Zinică R.).      

 

 
Drepnea palidă (Apus pallidus) 11 iunie 2014. Enisala (foto: Răzvan Zinică) 

 

Ciocârlie mică (Calandrella rufescens) (2) 
15-19 octombrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 ex. (Ambrus L., Pál L., Szabó J., Kovács I și alții); 
11-12 decembrie 2014. Schitu (CT) – 1 ex. (Pál L., Szabó J. și alții). 
  



 
Ciocârlie mică (Calandrella rufescens) 15-19 octombrie 2014. Grindul Chituc (foto: Szabó József) 

 
Fâsă de stâncă (Anthus petrosus) (1) 
13 decembrie 2010. Capul Midia (CT) – 1 ex. ssp. litoralis (Barkóczi Cs., Bodó A., Fodor A., Széll A., Tölgyesi Cs.). 

 

 
Fâsă de stâncă (Anthus petrosus litoralis) 13 decembrie 2010. Capul Midia (foto: Barkóczi Csaba) 

 
Mărăcinar siberian (Saxicola maurus) (6/7) 
23 octombrie 2010. Sfântu Gheorghe, Delta Dunării (TL) – 1 juvenil ♀ (C. De Francecshi, Kovács I., Schneider F. şi alţii); 
9 noiembrie 2011. Vadu, Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil ♂ ssp. maurus (Fântână C., Simó I., Szabó J.); 
20 septembrie 2013. Letea, Delta Dunării (TL) – 1 ♀ (Boscain L.); 
1 octombrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil ♂ ssp. variegatus/armenicus (Szabó J., Takács Á. și alții); 
30 octombrie 2014. Vadu (CT) – 1 juvenil ♂ ssp. maurus (Dósa A., Marton A., Pál L., Szabó J.); 
31 octombrie 2014. Vadu (CT) – 2 ex. ♂ (1 adult și 1 juvenil), ssp. variegatus/armenicus (Daróczi J. Sz., Dósa A., 
Marton A., Zeitz R.). 

 



  
Mărăcinar asiatic (Saxicola maurus ssp. maurus)              Mărăcinar asiatic (Saxicola maurus ssp. variegatus/armenicus)  
9 noiembrie 2011. Vadu (foto: Szabó József)                              31 octombrie 2014. Vadu (foto: Daróczi J. Szilárd) 

 
Mierlă albastră (Monticola solitarius) (p4) 
1 mai 2011. Enisala, cetate (TL) – 1 adult ♂ (Petrescu D. și alții); 
1-2 mai 2014. M-ții Măcinului, Dealul Pricopan (TL) – 1 adult ♂ (Ifrim A., Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz., Fântână C., Pál 
L. și alții). 
 

 
Mierlă albastră (Monticola solitarius) 1-2 mai 2014. M-ții Măcinului (foto: Pál Lajos) 

 
Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum) (1) 
23 mai 2014. Sfântu Gheorghe, Delta Dunării (TL) – 1 adult (exemplar inelat) (Schneider F. și alții). 

 



 
Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum) 23 mai 2014. Sf. Gheorghe, Delta Dunării (foto: Schneider Fabian) 

 
Silvie roșcată (Sylvia cantillans) (-/-) 
14-18 aprilie 2014. Vadu, Grindul Chituc (CT) – 1 ♀ probabil ssp. albistriata (Genes T., Mihai C., Palade F. și alții).  

 

 
Silvie roșcată (Sylvia cantillans) 14-18 aprilie 2014. Vadu (foto: Toni Genes) 

 
Pitulice cu sprânceană galbenă (Phylloscopus inornatus) (4) 
29 septembrie 2013. Vadu (CT) – 1 juvenil (exemplar inelat) (Baltag E. Ș., Bolboacă L., Constantin I., Petrescu E. și 
alții); 
14 octombrie 2013. Mahmudia (TL) – 1 ex. (Drăgan D., Răducescu L., Todorov E.); 
29 septembrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 ex. (exemplar inelat) (Bărbos L., Molnár M., Takács Á. și alții); 
16 octombrie 2014. Uivar (TM) – 1 ex. (Kiss A., Sándor K.).  

 



 
Pitulice cu sprânceană galbenă (Phylloscopus inornatus) 29 septembrie 2014. Grindul Chituc (foto: Molnár Márton) 

 
Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides) (4/5) 
25 mai 2013. Eforie Sud, parc (CT) – 1 adult ♂ (Fântână C.); 
8 august 2014. Grindul Chituc (CT) – 2 juvenil (exemplare inelate) (Kovács I., Papp E. și alții);  
16 august 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil (exemplar inelat) (Kovács I., Papp E. și alții). 

 

 
Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides) 8 august 2014. Grindul Chituc (foto: Kovács István) 

 
Muscar semigulerat (Ficedula semitorquata) (1) 
27 aprilie - 12 mai 2010. Pădurea Babadag (TL) – 1 adult ♂ (Marques D., Bugariu S., Fântână C., Petrencu L. și alții).  

 



 
Muscar semigulerat (Ficedula semitorquata) 27 aprilie - 12 mai 2010. Pădurea Babadag (foto: Sebastian Bugariu)  

 
Inăriță cu cioc galben (Carduelis flavirostris) (-/-) 
17 ianuarie 2010. Costișa (NT) – 2 ex. (Hegyeli Zs., Simó I.). 

 

 
Inăriță cu cioc galben (Carduelis flavirostris) 17 ianuarie 2010. Costișa (foto: Hegyeli Zsolt) 

 
Mugurar cu trompetă (Bucanetes githagineus) (3) 
3 mai 2010. Măcin, M-ții Măcinului (TL) – 1 imatur ♂ (Petrescu D.); 
17 mai 2010. Sfântu Gheorghe, malul Canalului Tătaru (TL) – 1 adult ♂ (Miholcsa T., Precey P. și alții); 
15 mai 2014. Vadu, grind, spre cerhanaua Bosoanca (CT) – 1 adult ♂ (Palade F. și alții). 

 



 
Mugurar cu trompetă (Bucanetes githagineus) 3 mai 2010. M-ții Măcinului (foto: Petrescu Daniel) 

 
Presură de tundră (Calcarius lapponicus) (-/-) 
2 ianuarie 2011. Sălciile, terenuri agricole (PH) – 1 adult (Andronache F.). 
 

 
Presură de tundră (Calcarius lapponicus) 2 ianuarie 2011. Sălciile (foto: Florian Andronache) 

 
Presură cu cap sur (Emberiza caesia) (1) 
8 mai 2013. Vadu, fabrică (CT) – 1 adult ♂ (Daróczi-Gy G., Daróczi J. Sz.).  
 



 
Presură cu cap sur (Emberiza caesia) 8 mai 2013. Vadu (foto: Daróczi J. Szilárd) 
 

 

 
 Categoria C* 

 
Vultur sur (Gyps fulvus) (C5) 
26 mai 2013. Cernavodă (CT) – 1 subadult ♂. Date obținute de la pasăre echipată în Bulgaria cu transmițător GPS, 
prins de către un localnic; 
13-14 octombrie 2013. Cârna (DJ) – 1 juvenil (Moraru F.); 
28-29 aprilie 2014. Alba Iulia (AB) – 1 imatur (2cy) (Leterna A., Comsuta L. A., Crăciun C. şi alţii); 
11 mai 2014. Târgu Secuiesc (CV) – 1 ex. (Aba-Márk M., Toth P.); 
5 august 2014. Unip (TM) – 1 imatur (Isfan R.). 

 

 
Vultur sur (Gyps fulvus) 5 august 2014. Unip (foto: Răzvan Isfan)  

 
C* = observațiile sunt încadrate în categoria C, dar tratate oarecum distinct (marcate cu asterix) față de observații 
care sunt de categoria C (exemplare provenite dintr-o populaţie autosusţinătoare, de sine stătătoare, care s-a format 
în urma intervenţiei omului, uneori departe de arealul de răspândire naturală). În cele cinci cazuri de mai sus a fost 
vorba de vulturi suri marcați (crotalie de aripă și inel), eliberați pe teritoriul Bulgariei, unde au fost aduși din populați i 
din Spania, cu scopul de repopulare. Astfel de exemplare eliberate au ajuns și la noi, pe cale naturală dar cu 
intervenție umană.   

 



 

Categoria D 
 

Gâscă călugăriță (Branta leucopsis) (D1) 
13 iunie 2014. Sinoe, Grindul Lupilor (CT) și 20 iunie 2014. Histria (CT) – 1 adult (Baczó Z., Kiss R. B., Kovács I. și alții). 
 

    Categoria DE 

 

Gâscă de Canada (Branta canadensis) (DE2) 
23 iulie 2010. Drăgășani, Râul Olt (VL) – 1 adult (Szabó J., Fântână C.); 
4-31 august 2013. Cefa, pescărie (BH) – 1 adult (Bărbos L., Botoș A., Nagy A., Patkó E.). 
 

Categoria E 
 

Gâscă de India (Anser indicus) (2/4) 
13 ianuarie 2013. Mădăras, zone agricole (BH) – 3 adult. În stol de gârlițe mari și gâște de vară. (Nagy A., Botoș A.).  
 

Gâscă egipteană (Alopochen aegyptiacus) (-/-) 
31 ianuarie 2010. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 ex. (Cioflec V.). 

 
Rață flierătoare ciliană (Anas sibilatrix) (1) 
21 august 2010. Cefa, pescărie (BH) – 1 ex. ♂ (Dehelean A., Dehelean L.). 

 
Rață de pădure (Aix sponsa) (-/-) 
31 ianuarie 2010. București, Lacul Herăstrău (B) – 2 ex. (pereche ♂♀) (Cioflec V. și alții); 
4 februarie 2014. București, Parcul Herăstrău (B) – 2 ex. (pereche ♂♀) (Toncean F-C.); 
21 octombrie 2014. București, Râul Dâmbovița (B) – 1 adult ♀ (Cioflec C.); 
 

Rață mandarin (Aix galericulata) (-/-) 
2 martie 2010. Cisnădie (SB) – 8 ex. (♂ și ♀) (Achim M. R.); 
27 noiembrie 2010. București, Lacul Herăstrău (B) – 4 ex. (2 perechi ♂♀) (Cioflec V. și alții); 
2-8 ianuarie 2011. Arad, Râul Mureș (AR) – 1 adult ♂ (Daróczi J. Sz., Dehelean A., Dehelean L.); 
6 ianuarie - 16 februarie 2014. Cluj-Napoca, Râul Someșul Mic (CJ) – 2 adult ♀ (Imre H. Cs., Marton A., Moldován I.);  
11 ianuarie 2014. Satu Mare, Râul Someș (SM) – 1 adult ♂ (Kiss I.). 

 
Rață cu guler negru (Callonetta leucophrys) (1) 
14 aprilie 2013. Botoșani (BT) – 1 adult ♂ (exemplar găsit mort) (Puianu P.).  

 

  
Rață cu guler negru (Callonetta leucophrys) 14 aprilie 2013. Botoșani (foto: Puianu Petrică) 

 
 
 
 
 
 



 

Observații neacceptate 2010-2014 – Not accepted records 2010-2014  
 (Partea I. – Part I.)  
 
 

Gâscă de semănătură (Anser fabalis) 15 februarie 2014. Goloneți (DJ); cormoran moțat (Phalacrocorax 
aristotelis) 2 aprilie 2013. Vadu (CT); fugaci pătat (Calidris melanotos) 22 octombrie 2011. Cefa, pescărie 
(BH); becațină mare (Gallinago media) 3 aprilie 2014. Șiclod (HR); drepnea palidă (Apus pallidus) 5 august 
2012. Vama Veche (CT); mărăcinar siberian (Saxicola maurus) 29 octombrie 2014. Grindul Chituc (CT); 
țiclean de stâncă (Sitta neumayer) 20 iulie 2013. Costeşti (VL).      

 
 
 

Summary: Report of the Romanian Rarities Committee (RRC) for 2010-2014  
(Part I.) 

 
 

During the last period, the Romanian Rarities Committee (RRC) has analyzed a significant number 
of documents regarding observation data of rare species’ occurrences between 2010 and 2014 in 
Romania, published in this report’s 1st issue. Additionally, several older data (sightings dating before 1 
January 2010) were analyzed, which will be published as a supplement in the 2nd issue of the report, in the 
near future.  

In total, number of 211 records of 54 species/subspecies were taken into consideration of which 
96.7% were accepted (184 records in category A, 5 records in category C*, 1 record in category D, 2 
records in category DE and 12 records in category E) and only 7 records (3,3%) were rejected. 

All the observations in this report present the number of the observed species, location (usually 
the closest settlement), exact date or period of the observation, and, where possible, also the sex, age and 
subspecies. The official Romanian name of the species is followed in parentheses by the scientific name. 
After the name of the species the numbers of accepted records are presented in parentheses, followed by 
the total number of observed individuals after the slash mark. Where only a single number appears in 
brackets, the number of records is identical with the number of individuals. Because many former records 
(including historical ones) are not centralized, it is very difficult or almost impossible for the moment to 
establish the certain number of observations and the number of individuals. For these species the sign (-/-) 
will appear. In case of several species once common as breeding birds in the country (e.g. vultures, Little 
Bustard) or in case of others for which there are several historical sightings (e.g. geese, skuas), the number 
of reliable data is also virtually impossible to estimate. In case of several above mentioned species we 
decided to designate a starting year after which to count the number of observations (e.g. 1st record since 
1990). When the number of certain observations is not known exactly, but according to best available 
information it can be estimated with a high probability, we use the p digit before the number (e.g. p7). 

If in case of an observation the number of observers was maximum five people, the names of all 
observers will appear in parentheses (alphabetically). If the number exceeds five observers, incidentally, in 
addition to those finding and identifying the bird(s) the term and others will appear. 

If a particular observation has not been published until the publication date of the present report, 
our recommendation is to use the following citation scheme: "Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) 9 
August 2013. Nuntași (CT) – 1 adult (Pál L., Szabó J. in Romanian Rarities Committee report 2010-2014, 
Part I., 2015)". 

The highlights of these five years (2010-2014) – the period of reference of the current report – 
were the 16 species and subspecies new for the Romanian fauna. These are the following: European Shag 
(Phalacrocorax aristotelis), Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva), Buff-breasted Sandpiper (Tryngites 
subruficollis), Wilson's Phalarope (Phalaropus tricolor), Heuglin's Gull (Larus [fuscus] heuglini), Herring Gull 
(Larus argentatus), Arctic Tern (Sterna paradisaea), Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis), Lesser 
Short-toed Lark (Calandrella rufescens), Rock Pipit (Anthus petrosus), Siberian Stonechat (Saxicola maurus) 
– both Caspian and Siberian subspecies, Blyth's Reed Warbler (Acrocephalus dumetorum), Yellow-browed 
Warbler (Phylloscopus inornatus), Semicollared Flycatcher (Ficedula semitorquata), Trumpeter Finch 
(Bucanetes githagineus) and Cretzschmar's Bunting (Emberiza caesia).  
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