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RAPORT ACTIVITATE 2017 
 

SOCIETATEA PENTRU PROTECȚIA PĂSĂRILOR ȘI A NATURII      
 

RAPORT ACTIVITATE 2017 
  

Asociația Obștească „Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii” a 

desfășurat pe parcursul anului 2017 o serie de proiecte, activități și scheme de 

monitorizare ce au avut ca scop studierea avifaunei din Republica Moldova și 

promovarea protecției speciilor de păsări sălbatice către publicul larg. În cele ce 

urmează, vă invităm să aflați întreaga noastră activitate împărțită pe luni 

calendaristice ale anului 2017. 
 

Recensământul Internațional al Păsărilor de Apă 

În luna ianuarie echipa SPPN a participat la Recensământul Internațional al 
Păsărilor de Apă (Midwinter), ajuns la a 53-a ediție în lumea întreagă și la a 4-a în 
Republica Moldova. În perioada 14-18 ianuarie au fost efectuate deplasări în zona 
Nistrului de Sus (Naslavcea-Otaci) și lacul Costești-Stânca, pentru a număra speciile 
și efectivele populaționale ce staționează în această perioadă pe suprafețele de apă 
care încă nu au înghețat. Puteți afla mai multe informații despre Recensământ aici. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rațe mari la Nistrul de Sus. Foto: Jonathan Hecke 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://sppn.md/international-waterbird-census-moldova/
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Atelier de confecționare a hrănitorilor 

Între 18 și 19 ianuarie SPPN a participat la atelierul organizat de American 
Resource Center intitulat „Help a Bird!”. Scopul acestui atelier a fost instruirea 
voluntarilor în vederea confecționării hrănitorilor pentru păsări. Participanții au aflat 
mai multe despre nevoile alimentare ale păsărilor pe timp de iarnă și au făcut 
hrănitori pe care le-au instalat în Parcul „Valea Morilor” din Capitală. Puteți afla mai 
multe despre acest atelier de pe site-ul SPPN și din albumul fotografic postat de 
American Resource Center pe pagina de facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Internațională a Zonelor Umede 

Pe data de 2 februarie 2017, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Zonelor Umede, SPPN a participat la 
evenimentul „Biodiversitatea zonelor umede ale Republicii 
Moldova”, organizat de Muzeul de Etnografie și Istorie 
Naturală al Moldovei. SPPN a contribuit la această 
festivitate cu o expoziție de fotografii axată pe diversitatea 
speciilor de păsări caracteristice zonelor umede.  

 

Sesiuni informative la facultăți 

Tot în luna februarie, SPPN a desfășurat o serie de întâlniri cu studenții biologi 
și ecologi de la câteva Universități din Chișinău. Scopul acestor sesiuni informative a 

Membrii SPPN vorbesc participanților de modul de hrănire a păsărilor pe timp de iarnă. 
Foto: Nata Andreev 

 

Vitalie Ajder la Ziua Internațională a Păsărilor. 
Foto: Silvia Ursul 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://sppn.md/help-a-bird-la-american-resource-center/
https://www.facebook.com/pg/ARCChisinau/photos/?tab=album&album_id=1278001228934100
https://sppn.md/ziua-internationala-a-zonelor-umede-2/
https://sppn.md/ziua-internationala-a-zonelor-umede-2/
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fost de a prezenta viitorilor absolvenți diversitatea avifaunistică din Republica 
Moldova, obiectivele de cercetare ornitologică și activitățile desfășurate de SPPN în 
acest context. Un raport mai amplu al acestor întâlniri poate fi citit aici.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Studii de monitorizare 
Pe toată perioada sezonului rece, SPPN a efectuat lunar studii de monitorizare a 

populației de păsări răpitoare din Republica Moldova în cadrul unei scheme începute 
din iarna 2014-2015 și cunoscute sub numele de „Monitorizarea efectivelor de iarnă 
ale păsărilor răpitoare”. 

Pe tot parcursul lunii februarie ornitologii SPPN au efectuat studii în scopul 
identificării locurilor de cuibărit a speciilor de răpitoare nocturne (bufnițe) și estimării 
abundenței acestora. Studiile s-au extins și pe perioada lunii martie și ocazional s-au 
suprapus cu cele efectuate în scopul estimării abundenței populațiilor de ciocănitori 
din pădurile Republicii Moldova. Aceste studii de specialitate au fost făcute în 
contextul proiectului „Contribuția Moldovei la al 2-lea Atlas European al Păsărilor 
Cuibăritoare (EBBA2)” și al celui finanțat în continuare: „EBBA2 în continuare: a 
doua contribuție din partea Moldovei”. Acest al doilea proiect, început în luna aprilie 
2017 și finanțat cu suma de 8000 € de către Fundația MAVA prin intermediul 
Institutului de Ornitologie Elvețian, s-a înscris în obiectivele proiectului „A New 
European Breeding Bird Atlas”, implementat de către European Birds Census Council 
pentru perioada 2013-2107. În calitate de coordonator național, SPPN și-a asumat 

Prezentare la Universitatea la Stat. Foto: Vitalie Ajder 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://sppn.md/intalniri-cu-studentii-biologi-si-ecologi/
https://sppn.md/monitorizarea-efectivelor-de-iarna-a-pasarilor-rapitoare/
https://sppn.md/monitorizarea-efectivelor-de-iarna-a-pasarilor-rapitoare/
https://sppn.md/contributia-moldovei-la-ebba2/
https://sppn.md/contributia-moldovei-la-ebba2/
https://sppn.md/ebba2-continuare-doua-contributie-din-partea-moldovei/
https://sppn.md/ebba2-continuare-doua-contributie-din-partea-moldovei/
http://en.mava-foundation.org/
http://www.vogelwarte.ch/en/home/
http://www.ebba2.info/
http://www.ebba2.info/
http://www.ebcc.info/
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responsabilitatea de a furniza date legate de toate speciile de păsări cuibăritoare din 
Republica Moldova, inclusiv a ciocănitorilor, a speciilor crepusculare (caprimulg, 
potârniche, prepeliță, sitar de pădure, cristel de câmp) și a speciilor coloniale (egrete, 
stârci, lopătari, pescăruși, etc.). Proiectul, desfășurat cu precădere în lunile mai-iunie, 
e preconizat să se încheie la sfârșitul lunii decembrie și va reprezenta ultima 
contribuție a Republicii Moldova în cadrul acestui proiect european. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hrănirea păsărilor pe timp de iarnă 

În luna decembrie a anului 2016 SPPN a instalat două hrănitori pentru păsări în 
două locații din centrul orașului Chișinău (Scuarul Cehov și Parcul „Dendrariu”). 
Hrănitorile, instalate și alimentate din fonduri proprii, au fost ținute până în sfârșitul 
iernii 2017, iar la începutul lunii martie, ca urmare a concursului „Câștigă un ghid de 
identificare a păsărilor!”, SPPN a premiat două persoane din orașul Chișinău, care au 
trimis fotografii cu păsări mâncând la hrănitoare pe timpul iernii. Cei doi câștigători, 
Cristina Kifa și Alex Kraevsky, au primit în dar câte un ghid de identificare al păsărilor 
donat de Societatea Ornitologică Română. În luna decembrie a acestui an hrănitorile 
au fost reinstalate, însă locația uneia din ele a fost schimbată (scuarul Onisifor 
Ghibu). Pentru a încuraja cât mai multă lume să hrănească păsările pe durata iernii, 
SPPN a lansat același concurs ca și anul trecut, oferind ca premii trei carnete 

Membrii SPPN pe teren. Foto: Florian Klingel 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
http://diez.md/2016/12/16/fotografiaza-pasari-la-hranitori-aceasta-iarna-si-castiga-un-ghid-de-identificare-pasarilor/
http://diez.md/2016/12/16/fotografiaza-pasari-la-hranitori-aceasta-iarna-si-castiga-un-ghid-de-identificare-pasarilor/
https://www.facebook.com/SPPN.RepublicaMoldova/posts/353852295015537
http://www.sor.ro/
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tematice hand-made confecționate de unul din câștigătorii de anul trecut, Alex 
Kraevsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua Internațională a Păsărilor  

La începutul lunii aprilie, pe data de 1, SPPN a marcat Ziua Internațională a 

Păsărilor printr-un eveniment organizat în Chișinău și dedicat birdwatchingului. În 

acest sens, SPPN a organizat o ieșire în Parcul „Valea Morilor”, în cadrul căreia circa 

50 de adulți și copii au avut ocazia să observe speciile de păsări din interiorul 

parcului cu ajutorul binoclurilor și lunetelor de teren. Majoritatea celor care au 

participat la Ziua Internațională a Păsărilor 2017 au fost prezenți și anul trecut, iar 

acest lucru ne oferă motive să credem că în curând vom stabili o tradiție frumoasă în 

Capitală. Evenimentul a fost reflectat pe site-ul SPPN și pe postul de televiziune 

„Moldova 1” în cadrul buletinului de știri „Mesager”.  

Hrănitoarea SPPN în Parcul Dendrariu. Foto: Vitalie Ajder 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://sppn.md/multe-pasari-si-vreme-frumoasa-de-ziua-internationala-pasarilor/
https://www.youtube.com/watch?v=mbgqd-9tMew
https://www.youtube.com/watch?v=mbgqd-9tMew
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Global Big Day 

Pe data de 13 mai 2017, SPPN s-a alăturat evenimentului internațional „Global 
Big Day”, inițiat de Departamentul de Ornitologie a Universității Cornell din Statele 
Unite ale Americii. Prin participarea ornitologilor SPPN, Republica Moldova s-a clasat 
pe locul 19 în Europa și locul 70 în lume, acumulând un total de 103 specii observate 
de către cei trei ornitologi participanți. Pentru mai multe informații, puteți citi un raport 
detaliat al birder-ului Ion Grosu, care a contribuit din partea Republicii Moldova cu 
cele mai multe specii observate: Global Big Day 2017 - raport de participare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poză de grup la final de eveniment. Foto: Nadejda Grosu 

Mascul de vânturel de seară (Falco vespertinus) fotografiat la Global Big Day. 
Foto: Ion Grosu 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
http://ebird.org/ebird/globalbigday
http://ebird.org/ebird/globalbigday
http://moldovabirds.blogspot.md/2017/05/global-big-day-2017-raport-de.html
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Noaptea Europeană a Muzeelor 

La invitația Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală, SPPN a participat la 
Noaptea Europeană a Muzeelor cu un concurs adresat vizitatorilor: „Cunoașteți 
natura?” În cadrul acestuia au participat câțiva copii care au trebuit să identifice mai 
multe specii de păsări din Republica Moldova cu ajutorul imaginilor și înregistrărilor de 
sunet. O selecție restrânsă de poze poate fi văzută aici. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensământul cuiburilor de cocostârc 

La începutul lunii iunie, de Ziua Mondială a Mediului (5 iunie), SPPN a lansat 
Recensământul cuiburilor de cocostârc, în scopul estimării efectivului populației 
cuibăritoare a acestei specii în Republica Moldova. Pentru stocarea și reprezentarea 
cât mai fidelă a datelor din teren, SPPN a folosit soft-ul ArcGIS oferit de compania 
ESRI, cu ajutorul cărora a creat hărți și aplicații informative. Pe parcursul celor 2 luni 
și jumătate la recensământ au participat 92 persoane, care au contribuit cu date din 
propria localitate și din țară. La final au fost înregistrate 264 cuiburi de cocostârci cu 
ajutorul a 90 de voluntari din toată țara, iar una dintre observațiile recensământului a 
fost deosebit de interesantă: un cocostârc adult inelat în Ungaria și cuibăritor în 
prezent în localitatea Parcova, raionul Edineț. Puteți afla mai multe detalii despre 
rezultatele acestui recensământ aici, iar această aplicație permite vizualizarea tuturor 

Câștigătorii concursului organizat de SPPN de Noaptea Europeană a Muzeelor. 
Foto: Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://www.facebook.com/pg/SPPN.RepublicaMoldova/photos/?tab=album&album_id=491642457903186
https://sppn.md/start-recensamant-cocostarc/
https://sppn.md/observatie-inedita-recensamantului-cuiburilor-de-cocostarci/
https://sppn.md/observatie-inedita-recensamantului-cuiburilor-de-cocostarci/
https://sppn.md/rezultate-recensamant-cuiburi-de-cocostarc/
https://sppn.maps.arcgis.com/apps/SummaryViewer/index.html?appid=a24bf20f52ce4ff7a8b93ae5b0e30023
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cuiburilor de cocostârci din țară identificate până acum (de la desfășurarea 
recensământului au mai fost înregistrate și alte cuiburi neobservate până atunci). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A V-a Jamboree Națională 

În perioada 22-30 iulie 2017 SPPN a participat la a V-a Jamboree Națională la 
invitația Asociației Naționale a Scouților din Moldova. În cadrul celor 8 zile de instruire 
a viitorilor și actualilor scouți, membrii SPPN au vorbit despre diversitatea 
avifaunistică a țării, despre necesitatea de protecție a speciilor de păsări și a 
habitatelor lor și au organizat sesiuni de birdwatching în împrejurimile taberei de la 
Călinești (raionul Fălești), unde au fost găzduiți participanții din întreaga țară. Pe 
acest link puteți vedea câteva fotografii de la această activitate. 

 
 

Harta cuiburilor de cocostârc identificate până acum. Credit aplicație: Igor Roșca 

Participanții la a V-a Jamboree Națională. Foto: Asociația Națională a Scouților din Moldova 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://www.facebook.com/SPPN.RepublicaMoldova/posts/430252710708828
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EuroBirdwatch 2017 

În primul week-end al lunii octombrie, SPPN a participat la EuroBirdwatch 2017, 
un eveniment desfășurat în majoritatea țărilor europene și care are ca scop 
numărarea tuturor păsărilor aflate în migrația de toamnă. În Republica Moldova au 
participat 8 persoane (membri SPPN), care au acumulat un număr de 95 specii 
înregistrate și 23 768 de indivizi de păsări numărați. Aici puteți afla mai multe detalii 
despre această activitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier în cadrul proiectului „A New European Breeding Bird Atlas” 

Între 3 și 7 decembrie, SPPN a participat, prin intermediul președintelui Vitalie 

Ajder, la atelierul final al proiectului „A New European Breeding Bird Atlas” în Zagreb, 

Croația. În cadrul acestui atelier au fost împărtășite experiențele tuturor țărilor 

europene participante la proiect, inclusiv Republica Moldova. Adițional, agenda 

atelierului a inclus sesiuni practice de analiză a datelor colectate din teren și a setat 

noi planuri pentru continuarea proiectului (editarea și publicarea în format fizic a 

Atlasului European al Păsărilor Cuibăritoare 2). Puteți citi un raport al acestei 

activități în limba engleză pe acest link. 

Birder-ul Ion Grosu la EuroBirdwatch 2017. Foto: Silvia Ursul 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
http://eurobirdwatch.eu/
https://sppn.md/eurobirdwatch-2017-republica-moldova/
http://www.ebba2.info/
http://www.ebba2.info/2017/12/12/the-final-workshop-of-the-mava-project-in-croatia-preparing-for-the-real-data-submission/


Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN)  
 

Tel: (373) 796 62 976; www.sppn.md, e-mail: sppn.moldova@gmail.md; str. Mecanizatorilor nr. 7, MD-6321, or. Iargara, R. Moldova 

 

 
 

 

Descoperiri științifice 

Pe tot parcursul studiilor de monitorizare în teren ornitologii SPPN au înregistrat 

observații ornitologice interesante și rare, dintre care unele pot fi considerate noutăți 

în știință: 

La sfârșitul lunii martie ornitologul Vitalie Ajder a observat un exemplar de 

pescăruș cu cap negru (Larus melanocephalus) în raionul Leova, pe lacul de la 

Sărata Nouă. Specia nu figura până acum în lista păsărilor din Republica Moldova. 

În luna aprilie membrii SPPN Jonathan Hecke și Silvia Ursul au observat 12 

indivizi de pescăruș asiatic (Larus ichthyaetus) pe lacul de la Beșalma/Congaz (UTA 

Găgăuzia). Aceasta a fost a doua observație a speciei în Republica Moldova, prima 

aparținând herpetologului Vlad Cioflec, în luna aprilie a anului 2015.  

În timpul migrației de primăvară a fost re-confirmată prezența speciei Luscinia 
svecica (gușă vânătă) de către Vitalie Ajder și Ion Grosu, iar ornitologul Emanuel 

Ștefan Baltag a documentat în premieră cuibăritul acestei specii în Republica 

Moldova.  

Poză de grup cu coordonatorii naționali ai proiectului EBBA2. Foto: Marina Kipson 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
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În luna septembrie 2017, birder-ii elvețieni și membri ai SPPN Jonathan Hecke 

și Florian Klingel au înregistrat prezența sitarului de mal nordic (Limosa lapponica) și 

a lupului de mare mic (Stercorarius parasticus) în zona lacului Beleu din sudul țării. 

 
 
Apariții media 

Pe tot parcursul anului 2017 Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii a 

fost prezentă în spațiul public prin intermediul subiectelor de actualitate promovate de 

noi. Puteți vedea toate aparițiile noastre media pe pagina „Păsările în atenția presei”, 

acolo unde sunt postate menționările SPPN în presa scrisă, on-line, radio și 

televiziune.  

Nu în ultimul rând, una din rubricile incluse în grila postului de radio EcoFM este 

„Păsările – culorile naturii”, în cadrul căreia Silvia Ursul vorbește în fiecare zi de joi 

despre curiozități și lucruri interesante din lumea păsărilor. Emisiunile pot fi ascultate 

pe această pagină. 
 

   
  

Mascul de gușă-vânătă (Luscinia svecica). Foto: Vitalie Ajder 

http://www.sppn.md/
mailto:sppn.moldova@gmail.md
https://sppn.md/noi-in-mass-media/pasarile-in-atentia-presei/
http://ecofm.md/
https://sppn.md/noi-in-mass-media/pasarile-culorile-naturii/

