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Presură cu creștet alb (Emberiza leucocephalos) 24 martie 2013. Ciceu (foto: Csonta László) 

 

 

 



Introducere 
 
  
          Comitetul de Rarităţi Avifaunistice din România (CRAR) a editat și a publicat în luna aprilie a anului 
2015 prima parte a raportului privind aparițiile speciilor rare în perioada 2010-2014. Dat fiind faptul, că nici 
evaluările individuale ale membrilor comitetului și nici cele de la adunările generale ale CRAR nu au făcut 
față numărului mare de observații din această perioadă, am decis publicarea observațiilor în cadrul a două 
rapoarte.   
          În ultimii ani, membrii comitetului au analizat conform cerințelor AERC un număr mare de documente 
referitoare la observații ale speciilor rare din România, între care și unele date mai vechi, provenite din 
perioada de dinainte de 1 ianuarie 2010, care vor fi publicate în prezentul raport.  
          Membrii comitetul au analizat și au evaluat în sesiunea a doua un număr de 44 observații referitoare la 
31 de specii din perioada 2010-2014, dintre care un număr de 41 observații (93 %) au fost acceptate și 
validate, iar 3 observații (7 %) au fost respinse. Dintre acestea, în total, 31 de observații au fost acceptate în 
categoria A, o observație în categoria C, iar 9 observații în categoria E.   
          Din perioada de dinainte de 1 ianuarie 2010 au fost evaluate 71 de observații referitoare la 40 specii, 
care au fost încadrate de asemenea în categoriile menționate anterior. Astfel 60 de observații au fost 
acceptate în categoria A, o observație în categoria D*, 7 observații în categoria E și trei observații respinse.   
          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 istorice) necesită foarte mult timp pentru a fi centralizate, în cazul multor specii fiind 
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 răpitoare, 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 loc al 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 loc este furnizat 
toponimul locului, cum ar fi Grindul Chituc, Grindul Lupilor ș.a.m.d. În unele cazuri, după locul observației 
este menționată și zona exactă, 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 cazul observațiilor la care se cunoaște 
persoana care a găsit și/sau a identificat pasărea pentru prima oară, numele acestuia va fi trecut primul, 
fiind urmat de ceilalți observatori prezenți, a căror nume va apare în ordine alfabetică. În cazul în care 
numărul observatorilor depășește cinci persoane, în paranteză, pe lângă cei care au găsit și identificat 
pasărea sau cel care a întocmit raportul, va apărea termenul și alții.  
          Observațiile neacceptate sunt prezentate la finalul raportului, fără menționarea numelui 
observatorilor. Dat fiind faptul că aceste observații ori nu respectă criteriile pentru a fi validate, ori din alte 
motive nu pot fi considerate certe, recomandăm evitarea citării lor în orice fel de 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 
formă de citare: „Silvie estică de grădină (Sylvia crassirostris) 19 iulie 2014. Marea Neagră, ape teritoriale 
românești (CT) – 1 imatur ♀ (Minns S. în Raportul CRAR 2010-2014, Partea II., Nr. 2/2019)”. 
 

 



          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, ca și la celelalte 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 din țără, 
numărul observațiilor acestora și pot fi eliminate observațiile incorecte, incomplet documentate sau 
nesigure. 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) sau să le încărcați în baza 
de date rombird, după care să-i anunțați persoanele de contact despre observație. Trimiterea 
documentațiilor privind speciile rare se poate face în mai multe feluri, totuși, recomandăm să se respecte și 
să se urmărească cerințele prevăzute de CRAR (formular în format PDF pe pagina: 

https://rombird.ro/uploaded/tiny/files/formular_de_raportare_pentru_specii_rare_din_ro.pdf), care 
face ca evaluarea să devină mult mai ușoară. 
          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, noi pentru 
fauna țării să fie publicate în publicații de specialitate naționale. Aceste articole să fie însoțite de un rezumat 
în limba engleză și să conțină descrierea amănunțită și fotografiile doveditoare (chiar dacă acestea din urmă 
sunt de calitate slabă). 
         Mulțumim tuturor observatorilor, furnizorilor de observații și autorilor fotografiilor care au contribuit la 
realizarea raportului. 

 

Informații privind datele din perioada 2010-2014 
 

         În perioada celor cinci ani (2010-2014) au fost înregistrate și documentate cu certitudine un număr mai 
mare de specii noi pentru fauna României, acestea fiind prezentate în Partea I. al raportului CRAR (2015). 
Raportul de față vine ca o completare a celui anterior, cu mult mai puține observații, care din diferite motive 
(de obicei au ajuns la noi cu întârzire, am așteptat completări ulterioare, reevaluare de date) nu au putut fi 
validate cu ocazia primei sesiuni, astfel neputând fi introduse în primul raport. Materialul de față conține 
totuși unele observați remercabile, care se referă la specii precum vulturul negru (Aegypius monachus), 
șoimul mediteranean (Falco eleonorae), prundărașul de deșert (Charadrius leschenaultii), lăcarul nordic 
(Acrocephalus dumetorum) dar și prima observație dovedită a silviei estice de grădină (Sylvia crassirostris) și 
a pitulicii cu sprânceană galbenă (Phylloscopus inornatus). 
          Ca o curiozitate, dintre speciile neautohtone pe continentul european, a fost semnalată pentru prima 
oară la noi în țată călifarul sud-african (Tadorna cana), care a fost plasat în categoria E. 

 

Informații privind datele de dinainte de anul 2010 
 

          Pe lângă datele recente, comisia a evaluat și o parte din observațiile vechi, de dinainte de anul 2010, 
dintre care, unele datând chiar din anii ’90. Dorim să avansăm treptat și cu validarea observațiilor vechi (din 
perioada 1990-2010), și pe viitor, ca anexă a rapoartelor curente, să publicăm și astfel de date. 
Din această perioadă, premergătoare anului 2010, tratăm aici specii a căror apariție a fost confirmată pentru 

prima oară în România, cum sunt pescărușul cu coadă scobită (Xema sabini), alca cu cioc lung 
(Brachyramphus perdix), nagâțul sudic (Vanellus spinosus), drepneaua palidă (Apus pallidus), fâsa de stâncă 
(Anthus petrosus), silvia de deșert (Sylvia nana), pitulicea de Himalaia (Phylloscopus humei), pitulicea cu 
târtiță galbenă1 (Phylloscopus proregulus), pitulicea întunecată (Phylloscopus fuscatus), pitulicea verzuie 
(Phylloscopus trochiloides), sfrânciocul asiatic (Lanius isabellinus) și probabil și nagâțul de stepă (Vanellus 
gregarius). 
          Dintre speciile cu origine incertă menționăm aici Bucephala albeola, care a fost încadrată în categoria 
D* iar Mareca sibilatrix, specie cu certitudine evadată, plasată în categoria E. 
 
1 Până nu demult specia avea denumirea de pitulicea sprâncenată, dar pentru a nu crea confuzii cu pitulicea cu 

sprânceană galbenă, s-a ales utilizarea acestei denumiri. Notăm acest fapt, fiindcă în multe locuri mai putem întâlni 
denumirea veche.   

http://www.rombird.ro/
https://rombird.ro/uploaded/tiny/files/formular_de_raportare_pentru_specii_rare_din_ro.pdf
http://www.aerc.eu/


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

 
          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) (-/-)  
18 decembrie 2011. Bacău, acumulare (BC) – 1 adult ssp. rossicus (Zinică R.). 
 

 
Gâscă de semănătură (Anser fabalis) 18 decembrie 2011. Bacău (foto: Răzvan Zinică) 
 

Cormoran moțat (Phalacrocorax aristotelis) (8/21) 
7 mai 2013. Vama Veche (CT) – min. 5 ex. (1 adult, 1 imatur, la celelalte exemplare nefiind posibil 
identificarea vârstei cu exactitate) (Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G.). 
 

Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) (-/-)   
29 august 2010. Grindul Lupilor (CT) – 2 adult (Daróczi Gy-G., Daróczi J. Sz., Dehelean L., Sandu A., Patkó E.); 
17 noiembrie 2013. Dumbrăvița, pescărie, lacul nr. 11 (BV) – 1 adult în penaj nupțial (Ionescu D. T.); 
19 mai 2014. Lacul Nebunu, Delta Dunării (TL) – 1 ex. (Galan P., Jos van den Berg). 
 

 
Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) 29 august 2010. Grindul Lupilor (foto: Daróczi J. Szilárd) 



Vultur sur (Gyps fulvus) (-/-) 
16 septembrie 2013. Cogealac (CT) – 1 juvenil (Galan P.). 
 

Vultur negru (Aegypius monachus) (din 1990 până în prezent 4) 
6 mai 2013. Babadag, Pădurea Babadag (TL) – 1 imatur (Baczó Z., Daly S.). 

 

 
Vultur negru (Aegypius monachus) 6 mai 2013. Babadag (foto: Stephen Daly) 

 
Acvilă de stepă (Aquila nipalensis) (-/-) 
1 mai 2014. Băneasa, Canaraua Fetii (CT) – 1 imatur /2y (Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G.). 
 

Șoim mediteranean (Falco eleonorae) (6/8) 
30 mai 2010. Bujoru (TR) – 1 ex. (fază închisă) (Nagy A.); 
14 aprilie 2013. Vadu, fabrică (CT) – 1 imatur (fază închisă) (Fântână C.). 
 

 
Șoim mediteranean (Falco eleonorae) 30 mai 2010. Bujoru (foto: Nagy Attila) 



Cocor mic (Grus virgo) (-/-) 
30 septembrie 2011. Târgușor, dealul Casian (CT) – 1 adult (Daróczi J. Sz., Marton A.). 
 

Ciovlică negrie (Glareola nordmanni) (-/-) 
10 iunie 2013. Ianca, Lacul Ianca (BR) – 1 adult (Ölvedi Sz-Zs., Kuhn T., Jánosy Á.). 
 

Prundăraș de deșert (Charadrius leschenaultii) (2) 
5 aprilie 2012. Vadu, Lacul Sinoe (CT) – 1 adult ♂ ssp. columbinus (Dalmau B. G., Pârâu L., Casals A. M., 
Montserat F.). 
 

 
Prundăraș de deșert (Charadrius leschenaultii) 5 aprilie 2012. Vadu (foto: Gerard Dalmau Bonet) 
 

Fugaci pătat (Calidris melanotos) (7/11) 
19-20 septembrie 2013. Botei - Bujor, pescărie (MS) – 1 juvenil (Daróczi J. Sz., Nagy Sz., Zeitz R., Todorov E., şi 
participanţii conferinţei EBCC). 
 

Fluierar sur (Xenus cinereus) (-/-) 
18 mai 2010. Histria (CT) – 1 adult (Petrencu L., Petrescu E., Daróczi J. Sz. și alții). 
 

Becațină mare (Gallinago media) (-/-) 
5 septembrie 2013. Sânpaul, pășune (AR) – 1 ex. (Daróczi J. Sz.).  
 

Lup de mare cu coadă lungă (Stercorarius longicaudus) (p4) 
15 septembrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 adult (Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G.). 
 

Pescăruș argintiu (Larus argentatus) (25/31) 
1 decembrie 2012. Cefa, pescărie (BH) – 1 adult (Dehelean L., Dehelean A.); 
22 decembrie 2012. Tileagd, Acumularea Tileagd (BH) – 1 juvenil (Daróczi Gy-G., Daróczi J. Sz., Osváth G.); 
10 noiembrie 2013. Chișineu-Criș, pescărie (AR) – 1 juvenil (Bertalan L.); 
12 decembrie 2014. Capu Midia (CT) – 2 ex. (juvenil și subadult/3y) (Baczó Z., Daróczi J. Sz., Marton A., Simó 
I., Zeitz R. și alții). 
 

Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) (-/-) 
17 septembrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 imatur (2y) (Daróczi J. Sz.); 
23 octombrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil (Pribéli L., Hartmann J., Németh Z., Daróczi J. Sz., Kelemen 
A. M., Papp T.). 



Mărăcinar siberian (Saxicola maurus) (8/9) 
19 octombrie 2014. Grindul Chituc (CT) – 1 ex. ♀ (Daróczi J. Sz.); 
31 octombrie 2014. Techirghiol, Lacul Techirghiol (CT) – 1 juvenil ♀ (Daróczi J. Sz., Dósa A., Marton A., Zeitz R.). 

 

 
Mărăcinar siberian (Saxicola maurus) 31 octombrie 2014. Techirghiol (foto: Zeitz Róbert)                               

 

Silvie estică de grădină (Sylvia crassirostris) (1) 
19 iulie 2014. Marea Neagră, pe vapor, ape teritoriale românești (CT) – 1 imatur (2y) ♀ (Minns S.). 
 

   
Silvie estică de grădină (Sylvia crassirostris) 19 iulie 2014. Marea Neagră (foto: Sean Minns)  

 

Pitulice cu sprânceană galbenă (Phylloscopus inornatus) (5) 
14 octombrie 2011. Hosman, Lunca Hârtibaciului (SB) – 1 ex. (Daróczi J. Sz.). 
 

Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum) (2) 
2 iunie 2014. Sfântu Gheorghe (TL) – 1 adult (exemplar inelat) (Schneider F. și alții). 
 



  
Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum) 2 iunie 2014. Sfântu Gheorghe (foto: Schneider Fabian) 

 

Inăriță cu cioc galben (Linaria flavirostris) (-/-) 
9 decembrie 2012. Ţeţchea, Acumularea Lugașu (BH) – 2 ex. (Bărbos L., Bakó B.); 
22 decembrie 2013. Otomani (BH) – 2 ex. (Bărbos L.). 
 

Presură cu creștet alb (Emberiza leucocephalos) (2) 
24 martie 2013. Ciceu (HR) – 1 adult ♂ (Csonta L.). 
 
 
 
 

Categoria C 
   
Papagal Micul Alexandru (Psittacula krameri) (-/-) 
1 august 2010. București, Parcul Carol (B) – 6 ex. (ambele ♂♀) (Cioflec V.). 

 
 

 
Categoria E 

 

Lebădă neagră (Cygnus atratus) (p3) 
10 septembrie 2012. Ploiești, Str. Buda (PH) – 1 ex. (Aczél-F. Zs., Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G., Hegyeli Zs.). 

 
Călifar sud-african (Tadorna cana) (1/3) 
5 ianuarie 2013 - 15 februarie 2014. Movileni, lacuri de balastieră (GL) – 3 ex. (1 ♂, 2 ♀) (Dragomir M.-I. și 
alții). Din cele trei exemplare, în februarie 2014 rămăsese numai unul (observat de mai multe ori pe 
parcursul anului), celelalte două au fost probabil braconate.  



 
Călifar sud-african (Tadorna cana) 5 ianuarie 2013. Movileni (foto: Dragomir Matei-Ionuţ) 

 

Gâscă egipteană (Alopochen aegyptiaca) (-/-) 
24 mai 2012. Tătaru, Lacul Tătaru (BR) – 1 ex. (Ölvedi Sz-Zs., Havadtői K.). 
 

Rață de pădure (Aix sponsa) (-/-) 
16 octombrie 2013. București, Parcul Izvor (B) – 1 ex. ♀ (Stupcanu M.); 
20 decembrie 2010. Arad, Râul Mureș (AR) – 2 adult (pereche ♂♀) (Daróczi J. Sz., Dehelean A., Dehelean L.). 
 

Rață mandarin (Aix galericulata) (-/-) 
17 iulie 2010. Satu Mare - Băile Homorod, pârâu (HR) – 1 adult ♀ (Szabó J., Szabó L. M.); 
8 februarie 2014. Craiova, Parcul N. Romănescu (DJ) – 1 adult ♀ (Oacheș T.). 
 

 
Rață mandarin (Aix galericulata) 8 februarie 2014. Craiova (foto: Oacheș Titiana) 

 

Papagalul Micul Alexandru (Psittacula krameri) (-/-) 
24 octombrie 2010. Cluj-Napoca, Parcul Stadion (CJ) – 1 adult ♂ (Fülöp A., Imecs I.); 
30 aprilie 2014. Brașov, B-dul Gării (BV) – 1 imatur/femelă (Daróczi J. Sz.). 

 
 



Observații acceptate din perioada de dinainte de anul 2010 
Accepted records before the year 2010 

 
 
 

Categoria A 
 
 

Gârliță mică (Anser erythropus) (-/-) 
27 decembrie 2007. Săcădate (SB) – 1 juvenil (Fântână C., Szabó J., Asztalos B.). 
 

 
Gârliță mică (Anser erythropus). 27 decembrie 2007. Săcădate. (foto: Szabó József) 

 

Gâscă călugăriță (Branta leucopsis) (-/-) 
9 martie 2009. Călărași, terenuri agricole, digul Rasa (CL) – 1 adult (Călin N.). 
 

 
Gâscă călugăriță (Branta leucopsis) 9 martie 2009. Călărași (foto: Nicu Călin) 
 

Gâscă neagră (Branta bernicla) (p3) 
29 decembrie 2008. Sălcioara (TL) – 1 adult (Kovács I., Kiss R. B., Pap P. L., Pârâu L., Petrescu E. și alții). 



   
Gâscă neagră (Branta bernicla) 29 decembrie 2008. Sălcioara (foto: Vágási István Csongor) 
 

Eider (Somateria mollissima) (-/-) 
26 noiembrie 2004. Vadu, plajă (CT) – 1 imatur ♂ (Daróczi J. Sz., Komáromi I., Papp T., Sándor D. A.). 
 

  
Eider (Somateria mollissima) 26 noiembrie 2004. Vadu (foto: Komáromi István) 
 

Rață neagră (Melanitta nigra) (-/-) 
17-21 noiembrie 2007. Iernut, pescărie (MS) – 1 juvenil (Daróczi Gy-G, Daróczi J. Sz. și alții); 
19 decembrie 2009. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 juvenil ♀ (pasăre bolnavă) (Fântână C., Bugariu S., 
Mihai C., Chirilă F. și alții). 
 

 
Rață neagră (Melanitta nigra) 19 decembrie 2009. București (foto: Fântână Ciprian)  



Cufundar mare (Gavia immer) (p9) 
16 ianuarie 2005. Drăgănești-Olt, acumulare (OT) – 1 adult (Szabó J., Fântână C., Asztalos B.); 
10 ianuarie 2007. Cuci, Râul Mureș, Râpa Dateșului (MS) – 1 subadult/adult (Daróczi J. Sz.).  
 

Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) (-/- C*)   
8 mai 2007. Ciocănești, pescărie (CL) – 1 adult în penaj nupțial (Fântână C., Marin V., Lungu C.); 
7 octombrie 2007. Sfântu Gheorghe (TL) – 2 ex. (Schneider F.); 
21 octombrie 2008. Bistreț (DJ) – 1 adult (Bugariu S., Fântână C.); 
7 iunie 2009. Fierbinţi-Târg (IL) – 2 adult în penaj nupțial (Mihai C., Țibu P.); 
20 iunie 2009. Lacul Nebunu, Delta Dunării (TL) – 8 ex. (min. 4 perechi cuibăritoare) (Bandacu D.)*. 
 

 
Stârc de cireadă (Bubulcus ibis) 8 mai 2007. Ciocănești (foto: Fântână Ciprian) 
 

Vultur sur (Gyps fulvus) (-/-) 
15 iunie 2005. Bucșani, barajul Ionești (VL) – 1 imatur/2y (Tănăsescu I.); 
10 octombrie 2005. Lugoj (TM) – 1 juvenil (Bereczki B., Kopacz A., ulterior Daróczi J. Sz., Domokos Cs., 
Kelemen A. M. și alții). Pasărea a ajuns la grădina zoologică din Târgu Mureș și în anul 2019 încă se afla aici;  
6 septembrie 2007. Marginea (SV) – 1 juvenil (Dumitru A., Vlaişan G.); 
24 septembrie 2008. Odorheiu Secuiesc (HR) – 1 imatur (Szabó J. sen);  
15 iunie 2009. Satchinez - Bărăteaz (TM) – 1 imatur (Tatu C.). 
 

 
Vultur sur (Gyps fulvus) 15 iunie 2009. Satchinez - Bărăteaz (foto: Călin Tatu) 



Hoitar (Neophron percnopterus) (-/-) 
28 mai 2004. Măcin, drumul de carieră (TL) – 1 imatur (Bugariu S., Sándor D. A.). 
 

 
Hoitar (Neophron percnopterus) 28 mai 2004. Măcin (foto: Sebastian Bugariu)  

 
Vânturel mic (Falco naumanni) (-/-) 
25 septembrie 2009. Beștepe (TL) – 1 adult ♂ (Palade F., Blockx P. şi alţii). 
 

    
Vânturel mic (Falco naumanni) 25 septembrie 2009. Beștepe (foto: Pierre Blockx) 
 

Șoim mediteranean (Falco eleonorae) (6/8) 
23 august 2003. Sfântu Gheorghe, Insula Sacalin (TL) – 1 imatur (2y) (Conzemius T., Duquet M., Baczó Z. și 
participanții întrunirii AERC); 
3 august 2008. Caugagia, Pădurea Babadag (TL) – 3 imatur (2 ex. de fază închisă, 1 ex. de fază deschisă) 
(Bátky G., Csonka P., Szimuly Gy., Musicz L., Pénzes L. și alții). 
 



   
Șoim mediteranean (Falco eleonorae) 23 august 2003.               Șoim mediteranean (Falco eleonorae) 3 august 2008.  
Insula Sacalin (foto: Marc Duquet)             Pădurea Babadag (foto: Csonka Péter) 

 

Cocor mic (Grus virgo) (-/-) 
23 mai 2006. Histria (CT) – 2 adult (Kókay Sz., Zsoldos M., Latimer J.). 
 

Prundăraș de deșert/Prundăraș mic de deșert (Charadrius leschenaultii/Charadrius mongolus) (1) 
13 mai 2006. Vadu, plajă (CT) – 1 adult ♂. (Cîrnat M., Messemaker R. și alții). Raportat ca Cha les, însă 
imaginea confruntată cu descrierea însoțitoare nu ne-a permis excluderea celeilalte specii. 
 

 
Prundăraș de deșert/ Prundăraș mic de deșert (Charadrius leschenaultii/ Charadrius mongolus) 
13 mai 2006. Vadu (foto: Cîrnat Marian) 
 

Fluierar sur (Xenus cinereus) (-/-) 
2 iunie 2000. Vadu, plajă (CT) – 3 adult (Bertalan L. și alții); 
2 septembrie 2008. Sfântu Gheorghe, bazine (TL) – 1 ex. (Bertalan L., Neub M.). 
 

Fugaci pătat (Calidris melanotos) (10/14) 
24 septembrie 2002. Histria, sărături (CT) – 1 juvenil (Kelemen A. M., Simó I., Veres B.); 
16 septembrie 2004. Vadu, lac decantare (CT) – 1 juvenil (Bertalan L., Szabó J.); 
2 octombrie 2007. Sabangia (TL) – 1 juvenil (Rimóczi Á., Balázsi P.). 
 

Nagâț sudic (Vanellus spinosus) (p1) 
28-31 mai 2009. Sinoe, Grindul Lupilor (CT) – 1 adult (Petrescu D., Daróczi J. Sz., Sos T.,  Fântână C. și alții). 



 
Nagâț sudic (Vanellus spinosus) 28 mai 2009. Grindul Lupilor (foto: Daróczi J. Szilárd) 
 

Nagâț de stepă (Vanellus gregarius) (p2) 
23 octombrie 1994. Cefa, pescărie (BH) – 1 ex. (Szabó J., Moldován I., Zeitz R.).   
 

 
Nagâț de stepă (Vanellus gregarius) 23 octombrie 1994. Cefa (foto: Szabó József) 
 

Notatiță cu cioc lat (Phalaropus fulicarius) (p9) 
10 octombrie 2007. Băile - Balta Albă, Lacul Balta Albă (BZ) – 1 juvenil (Fântână C., Szabó J.);  
24 noiembrie - 6 decembrie 2008. Aleșd, Acumularea Lugașu (BH) – 1 adult în penaj de iarnă (Daróczi J. Sz., 
Daróczi Gy-G. și alții). 
 

   
Notatiță cu cioc lat (Phalaropus fulicarius) 25 noiembrie 2008. Aleșd (foto: Bugariu Sebastian)  



Pescăruș negru (Larus marinus) (-/-) 
8-22 ianuarie 2008. București, Lacul Herăstrău și Lacul Floreasca (B) – 1 ex. adult/5y, exemplar cu un picior 
lipsă (Mihai C., Topan C., Chirilă F., Cioflec V., Fântână C. și alții); 
17-19 decembrie 2009. București, Lacul Herăstrău (B) – 1 subadult (4y) (Evry J.).  
 

   
Pescăruș negru (Larus marinus) 8 ianuarie 2008.                      Pescăruș negru (Larus marinus) 17 decembrie 2009.  
București (foto: Cristian Mihai)                                                      București (foto: James Evry)                                     
 

Pescăruș de ghețuri (Larus hyperboreus) (p2) 
14 noiembrie 1994 - 15 martie 2015. Colun, Acumularea Scoreiu (SB) – 1 juvenil (Szabó J., Moldovan I., Zeitz R.); 
21 ianuarie 1999. Mangalia, golf (CT) – 1 imatur (2y) (Szabó J., Ambrus L., Szeley-Sz. L.). 
 

   
Pescăruș de ghețuri (Larus hyperboreus)                             Pescăruș de ghețuri (Larus hyperboreus)                              
14 noiembrie 1994. Colun (foto: Szabó József)                          21 ianuarie 1999. Mangalia. (foto: Szeley-Sz. László) 
 

Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla) (-/-) 
22 octombrie 2007. Avrig, acumulare (SB) – 1 juvenil (Szabó J.); 
16 noiembrie 2007. Păclișa, acumulare (HD) – 1 juvenil (Daróczi J. Sz., Komáromi I., Sos T.); 
23-26 noiembrie 2008. Tileagd, acumulare (BH) – 1 adult (Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G. și alții). 
 
  
 
 
 
 
  



   
Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla)                                     Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla)  
22 octombrie 2007. Avrig (foto: Szabó József)                 16 noiembrie 2007. Păclișa (foto: Daróczi J. Szilárd)               
 

Pescăruș cu coadă scobită (Xema sabini) (1) 
19 septembrie - 7 octombrie 2004. Cipău, pescărie (MS) – 1 juvenil (Daróczi J. Sz., Ölvedi Sz., Daróczi-Gy. G., 
Kerekes I., Komáromi I. și alții). 
 

   
Pescăruș cu coadă scobită (Xema sabini)                                 Pescăruș cu coadă scobită (Xema sabini)  
19 septembrie 2004. Cipău (foto: Kerekes István)                  20 septembrie 2004. Cipău (foto: Bodó Attila) 
 

Alcă cu cioc lung (Brachyramphus perdix) (1) 
21-24 decembrie 2006. Porumbacu de Jos, Olt (SB) – 1 adult în penaj de iarnă (Szabó J. și alții). 
 

  
Alcă cu cioc lung (Brachyramphus perdix) 23 decembrie 2006. Porumbacu de Jos (foto: Oláh János) 
 

Drepnea palidă (Apus pallidus) (5/8) 
22 iunie 2008. Vama Veche (CT) – 1 adult (Szabó J.)  
4 septembrie 2011. Ostrov - Chiciu* (CT/CL) – 2 ex. (Baczó Z., Kennerley P. și alții.). 
 

* Păsări observate pe partea românească, lângă orașul Silistra din Bulgaria. 
 



 
Drepnea palidă (Apus pallidus) 22 iunie 2008. Vama Veche (foto: Szabó József) 
 

Fâsă de stâncă (Anthus petrosus) (2)  
27 decembrie 2008. Călărași (CL) – 1 ex. (Mihai C., Chirilă F.). 
 

   
Fâsă de stâncă (Anthus petrosus) 27 decembrie 2008. Călărași (foto: Cristian Mihai) 

 
Silvie cu gât negru (Sylvia rueppelli) (3) 
7 mai 2005. Sfântu Gheorghe (TL) – 1 adult ♂ (Pintér B., Verseczki N.); 
1 mai 2009. Vadu, Grindul Chituc (CT) – 1 adult ♀ (Fântână C.). 
 

   
Silvie cu gât negru (Sylvia rueppelli) 7 mai 2005.              Silvie cu gât negru (Sylvia rueppelli) 1 mai 2009.  
Sf. Gheorghe (foto: Pintér Balázs/Verseczki Nikoletta)     Grindul Chituc (foto: Fântână Ciprian)  
 



Silvie roșcată (Sylvia cantillans) (-/-) 
2 mai 2005. Sfântu Gheorghe (TL) – 1 adult ♂ ssp. albistriata (Szabó J., Bertalan L. și alții).  
 

 
Silvie roșcată (Sylvia cantillans) 2 mai 2005. Sfântu Gheorghe (foto: necunoscut) 
 

Silvie de deșert (Sylvia nana) (1) 
23 octombrie 1997. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil (exemplar inelat) (Halmos G., Kelemen A. M., Sándor K. 
Attila și alții).  
 

   
Silvie de deșert (Sylvia nana) 23 octombrie 1997. Grindul Chituc (foto: Kelemen A. Márton)  

 
Pitulice de Himalaia (Phylloscopus humei) (1) 
28 septembrie 2008. Sfântu Gheorghe (TL) – 1 ex. (V. Martin, A. Pochelon şi alţii).  
 

   
Pitulice de Himalaia (Phylloscopus humei) 28 septembrie 2008. Sfântu Gheorghe (foto: Alexis Pochelon) 
 

 



Pitulice cu târtiță galbenă (Phylloscopus proregulus) (4) 
9 octombrie 1996. Grindul Chituc (CT) – 1 ex. ♀ (exemplar inelat) (Pap P. László, Papp T. și alții); 
12 octombrie 1997. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil (exemplar inelat) (Sándor K. Attila și alții); 
16 octombrie 1997. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil (exemplar inelat) (Pap P. László și alții); 
27 octombrie 2007. Sfântu Gheorghe (TL) – 1 juvenil (exemplar inelat) (Droz B., Théron F. şi alţii). 
 

    
Pitulice cu târtiță galbenă (Phylloscopus proregulus)        Pitulice cu târtiță galbenă (Phylloscopus proregulus)  
27 octombrie 2007. Sf. Gheorghe (foto: Franck Théron)   16 octombrie 1997. Grindul Chituc (foto: Pap Péter László)     
 

Pitulice întunecată (Phylloscopus fuscatus) (1) 
29 septembrie 2008. Sfântu Gheorghe (TL) – 1 juvenil (exemplar inelat) (V. Martin, A. Pochelon şi alţii).  
 

    
Pitulice întunecată (Phylloscopus fuscatus) 29 septembrie 2008. Sfântu Gheorghe (foto: Alexis Pochelon) 
 

Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides) (4/5) 
12-15 august 1996. Grindul Chituc (CT) – 1 juvenil ♀ (exemplar inelat) (Kelemen A. M. și alții). 
 

  
Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides) 12 august 1996. Grindul Chituc (foto: Kelemen A. Márton) 



Sfrâncioc asiatic (Lanius isabellinus) (1) 
26 septembrie 2004. Sfântu Gheorghe, Insula Sacalin (TL) – 1 juvenil ssp. isabellinus (Zalai T., Vasas A., Baczó 
Z., Mazula A., Pigniczki Cs., Simay G.). 
 

   
Sfrâncioc asiatic (Lanius isabellinus) 26 septembrie 2004. Insula Sacalin (foto: Zalai Tamás) 
 

Inăriță cu cioc galben (Linaria flavirostris) (-/-) 
24 ianuarie 1995. Cârța, Acumularea Scoreiu (SB) – 1 imatur (Szabó J.). 
 

 
Inăriță cu cioc galben (Linaria flavirostris) 24 ianuarie 1995. Cârța (foto: Szabó József) 
 

Presură cu creștet alb (Emberiza leucocephalos) (2) 
2-6 aprilie 2008. Colun (SB) – 1 (2) adult ♂ (Fântână C. şi alţii). În data de 3 aprilie, la Porumbacu de Jos a fost 
identificat un mascul adult (Kelemen A. M.), despre care nu s-a putut decide cu certitudine dacă este 
exemplarul observat la Colun sau un alt individ. 
 



 
Presură cu creștet alb (Emberiza leucocephalos) 3 aprilie 2008. Colun (foto: Oláh János) 

 

Presură cu creștet alb x Presură galbenă (Emberiza leucocephalos x Emberiza citrinella) (1) 
25 decembrie 2008. Mocrea, terenuri agricole (AR) – 1 juvenil ♀ (Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G., Dehelean L., 
Sandu A.). 
 

 
Presură cu creștet alb x Presură galbenă (Emberiza leucocephalos x Emberiza citrinella) 
25 decembrie 2008. Mocrea (foto: Luca Dehelean) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Categoria D* 
 
 

Rață sunătoare americană (Bucephala albeola) (1) 
16 ianuarie 2006. Șușca - Pojejena, Dunăre (CS) – 1 imatur ♀ (Oláh J., Ecsedi Z., Zalai T.). 
 

  
Rață sunătoare americană (Bucephala albeola) 16 ianuarie 2006. Șușca-Pojejena (foto: Oláh János) 
 

Categoria D* se referă la apariţia unei specii în România după perioada 1 ianuarie 1950, a cărei origine este 
incertă, nefiind exclusă însă posibilitatea să fi ajuns la noi pe cale naturală, din populaţii sălbatice.  
 

 
Categoria E 

 
 

Gâscă egipteană (Alopochen aegyptiaca) (-/-) 
30 iulie 2009. Târgu Mureș, Râul Mureș (MS) – 2 adult (Condurache O., Daróczi Gy-G., Daróczi J. Sz.); 
9 septembrie 2009. Saturn, Balta Mangalia (CT) – 1 ex. (Márkus Z.); 
13 septembrie - 1 noiembrie 2009. Cipău, pescărie (MS) – 1 adult (Daróczi Gy-G., Ölvedi Sz-Zs. și alții); 
 

 
Gâscă egipteană (Alopochen aegyptiaca) 30 iulie 2009. Târgu Mureș (foto: Daróczi J. Szilárd) 
 



Rață flierătoare ciliană (Mareca sibilatrix) (2) 
28 octombrie 2009. Dumbrăvița, acumulare (TM) – 1 ex. ♂ (Dehelean L., Sandu A.). 
 

Rață mandarin (Aix galericulata) (-/-) 
6 aprilie 2005 - 24 noiembrie 2006. Cluj-Napoca, Someșul Cald, Lacul Chios (CJ) – 1 adult ♂ (Domșa C., 
Condurache O., Daróczi J. Sz., Daróczi Gy-G., Hegyeli Zs. și alții). Pasărea a staționat aici timp îndelungat, nu 
se cunoaște cu exactitate data primei și ultimei observări; 
11 ianuarie 2009. Glodeni, Râul Mureș (MS) – 1 adult ♂ (Kovács I., Kelemen A. M. și alții); 
19 noiembrie 2009. Cluj-Napoca, Lacul Chios (CJ) – 1 adult ♂ (Toncean F. C.). 
 

 
Rață mandarin (Aix galericulata) 24 noiembrie 2006. Cluj-Napoca (foto: Daróczi J. Szilárd) 
 

 

Observații neacceptate din perioada 2010-2014 (Partea II.) 
Rejected records for 2010-2014 (Part II.) 

 
 

Vultur sur (Gyps fulvus) 7 iunie 2012. Cluj-Napoca (CJ), spârcaci (Tetrax tetrax) 13 decembrie 2014. Agighiol 
(TL), pietrar mediteranean (Oenanthe hispanica) 7 mai 2011. M-ții Măcinului (TL).      
 

 

Observații neacceptate, provenite dinainte de anul 2010 
Rejected records before the year 2010 

 
Șoim mediteranean (Falco eleonorae) 9 septembrie 2003. M-ții Măcin; 21 septembrie 2003. Enisala, șoim 
sudic (Falco biarmicus) 3 august 2008. Pădurea Babadag (TL).  
 
 
 

 
 
 
 
 



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

 
 

The Romanian Rarities Committee (RRC) published in April 2015 the first part of the report 
regarding the occurrence of rare species in Romania in the period 2010-2014. The fact that neither the 
individual work of the committee members nor the joint discussions of the RRC general assembly met was 
not enough to satisfy the assessment of evaluation of all the received data, we decided to divide the report 
and to publish in two parts.  

In recent years, committee members have reviewed a large number of observations of rare species 
in Romania, including some older data from the period before January 1, 2010, which are published in this 
report. The members of the committee analyzed and evaluated in the second session a number of 44 
observations regarding 31 species from the period 2010-2014, of which a number of 41 observations (93%) 
were accepted, and 3 (7%) were rejected. A total of 31 observations were accepted in category A, one in 
category C and 9 in category E. 

From the period before 1 January 2010, 71 observations regarding on 40 species were analyzed, 
which were also included in the above categories. Thus 60 observations were accepted in category A, one 
observation in category D *, 7 observations in category E and three observations was 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: "Eastern Orphean Warbler (Sylvia crassirostris) 
19 iulie 2014. Black Sea, Romanian territorial waters (CT) – 1 imatur ♀ (Minns S. in the report of the RRC 
2010-2014, Part II., Nr. 2/2019)". 

During the five years (2010-2014) a greater number of new species for the Romanian fauna were 
registered and documented, these being presented in Part I. of the RRC report, published in 2015. This 
report is a supplement to the previous one, with much fewer records which for various reasons (reached us 
late, re-evaluation of some data) could not be evaluated during the first session and they could not be 
introduced in the first report. However this material contains some remarkable observations which refer to 
species such as the Cinereous Vulture (Aegypius monachus), Eleonora’s Falcon (Falco eleonorae), Greater 
Sand Plover (Charadrius leschenaultii), Blyth’s Read Warbler (Acrocephalus dumetorum), Eastern Orphean 
Warbler (Sylvia crassirostris) and Yellow-browed Warbler (Phylloscopus inornatus). As a curiosity, among the 
non-native species on the European continent we have to mention the first occurence of the South African 
Shelduck (Tadorna cana) in Romania which was placed in category E.  

In addition to recent datas, the commettee also assessed records of observed rarities before 2010, 
some of which date back to the 1990s. We want to gradually move forward with the validation of old 
observations (from the period 1990-2010) and to publish them as an annex to the current reports. 
From the period before 2010 we treat here species whose occurence was confirmed for the first time in 
Romania, such as Sabine’s Gull (Xema sabini), Long-billed Murrelet (Brachyramphus perdix), Spur-winged 



Lapwing (Vanellus spinosus), Pallid Swift (Apus pallidus), Rock Pipit (Anthus petrosus), Asian Desert Warbler 
(Sylvia nana), Hume’s Leaf-Warbler (Phylloscopus humei), Pallas's Leaf-warbler (Phylloscopus proregulus), 
Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus), Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides), Isabelline Shrike 
(Lanius isabellinus) and probably Sociable Plover (Vanellus gregarius). Among the species of uncertain origin 
we mention the Bufflehead (Bucephala albeola), which was classified in category D* and Chiloé Wigeon 
(Mareca sibilatrix), a certainty escaped species, placed in category E. 

 
 

Bibliografie / Bibliography  
 

Christensen H. J. (2011): Hvidkindet værling – en overset art i Danmark? (Pine Bunting – an overlooked 
species in Denmark?). Fugle I Felten 0110.   
 

Papp T., Pap P. L. (1998): The 1996 and 1997 Grindul Chituc Ornithological Capm. Milvus, 1998, Nr. 4-5, p. 
24-26 
 

Daróczi J. Sz. (2004): Pescărușul cu coadă scobită (Larus sabini) în România. Migrans, VI., nr. 4, decembrie 
2004. Târgu Mureș 
 

Szeley-Sz. L. (2004): Az eleonóra-sólyom első megfigyelése Romániában [Prima apariție a șoimului 
mediteranean în România]. Erdélyi Nimród 6. évholyam 1 szám, 2004. január-február 
 

Szeley-Sz. L., Oláh J., Zalai T., Baczó Z. (2005): Adatok új madárfajok első megfigyeléséről Romániában. 
Erdélyi Nimród Természetvédelmi Magazin, 7 évf. 1 szám, 2005. január-február  
 

Fântână C., Szabó J. jr., Asztalos B. (2005): Cufundarul mare și alte specii nordice rare pe cursul inferior al 
Oltului în iarna 2004-2005. Migrans, Vol. VII, nr. 1 - martie 2005.  
 

Szabó J. jr. (2007): Brachyramphus perdix de Olt. Migrans, Vol. IX, nr. 1-2, iunie 2007. Tîrgu-Mureș  
 

Daróczi J. Sz. (2008): Statutul și aparițiile cufundarului mare în România. Migrans, Vol. X, nr. 1, aprilie 2008. 
Tîrgu-Mureș 
 

Fântână C., Bugariu S. (2008): Observații ornitologice. Grus grus și Bubulcus ibis. Despre Păsări, Nr. 2, 
Decembrie 2008 
 

Călin N. (2009): Gâscă călugăriță lângă Călărași. Migrans, Vol. XI, nr. 2-4, aprilie 2009. Tîrgu-Mureș  
 

Palade F. (2009): Falco naumanni lângă Dealurile Beștepe. Despre Păsări. Nr. 2, Decembrie 2009 
 

Chirilă F. (2009): Prima observație de Anthus petrosus în România!. Despre Păsări. Nr. 2, Decembrie 2009 
 

Kovács I. (2009): Gâscă neagră în Dobrogea. Migrans, Vol. XI, nr. 2-4, aprilie 2009. Tîrgu-Mureș 
 

Marton A. (2015): Raportul final al taberei de inelare de pe Grindul Chituc din 2014. Asociația „Grupul 
Milvus”, Târgu Mureș 

 

Daróczi J. Sz., Bugariu S., Fântână C., Kelemen A. M., Kovács I., Ölvedi Szilárd-Zs., Szabó J. (2015). Report of 
the Romanian Rarities Committee for 2010-2014 (Part I.), Nr. 1/2015 
 

Marton A. (2016): Raportul final al taberei de inelare de pe Grindul Chituc din 2015. Asociația „Grupul 
Milvus”, Târgu Mureș 
 

Marton A. (2017): Raportul taberei de inelare de pe Grindul Chituc din perioada 2014-2016. Asociația 
„Grupul Milvus”, Târgu Mureș 
 

Marton A. (2018): Raportul taberei de inelare de pe Grindul Chituc din perioada 2014-2017. Asociația 
„Grupul Milvus”, Târgu Mureș 
 

Marton A. (2019): Raportul taberei de inelare de pe Grindul Chituc din perioada 2014-2018. Asociația pentru 
Protecția Păsărilor și a Naturii Grupul Milvus, Târgu Mureș 
 

https://danubebirdringing.wordpress.com 

https://danubebirdringing.wordpress.com/

