
Păsările pădurii
 Dacă în lecțiile anterioare am învățat despre arborii care pot fi întâlniți în pădurile de 
foioase și cele de rășinoase, în lecția de astăzi a venit rândul să învățăm despre  păsările care trăiesc 
în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia.
 Păsările au un rol foarte important, contribuind la  răspândirea fructelor și semințelor, 

unele polenizând florile. Hrănindu-se cu insecte 
dăunătoare, protejează culturile agricole, livezile, 
pădurile.
Pe plan mondial, în momentul de faţă se cunosc 
un număr de peste 8000 specii de păsări. Dintre 

acestea, în Europa trăiesc peste 400 de specii,  în 
România au fost identificate mai bine de  300, 

dintre care, peste 250 specii sunt sedentare, adică 
cuibăresc în țara noastră.

Specialiştii ornotologi au constatat că, după princi-
palele elemente utilizate 

de păsări în alimen-
taţie, acestea s-ar 

putea grupa în 
câteva categorii princi-

pale:
Insectivorele constituie grupul 

celor care consumă cu predilecţie larve şi adulţi de 
insecte, dar şi alte grupe de nevertebrate. Pot fi 
considerate în aceste grupe specii din rândul 
ciocănitorilor, piţigoilor, rândunelelor, lăstunilor, 
etc.
                         Frugivorele sunt specii care în mare parte 
din viaţa lor consumă cu predilecţie fructe suculente din 
diversele etaje ale pădurilor şi în această categorie este 
plasat grupul sturzilor şi mierlelor.
                     Granivorele sunt mari consumatoare de grăunţe şi seminţe şi se recunosc uşor, după 
ciocul lor puternic. Aici pot fi plasate vrăbiile, cintezele, botgroşii, sticleţii. 
                  Carnivorele sunt considerate păsările care includ în regimul lor alimentar păsări sau ma- 

mifere. În acest grup sunt întâlnite speciile aparţinând şoimilor, 
uliilor, bufniţelor şi vulturilor.

                        Omnivorele constituie o categorie de păsări 
care consumă orice fel de sursă alimentară, fie ea vege-

tală sau animală. Cele mai obişnuite în acest grup sunt 
considerate a fi speciile de ciori.
            Păsările sunt adaptate modului de hrănire, mai 
ales prin forma ciocului, a picioarelor și a aripilor așa 
cum se vede în desenele ce reprezintă  ciocănitoarea 

neagră, huhurezul mare și șorecarul încălțat.
                Toate păsările sunt acoperite cu pene ușoare, 

rezistente, rele conducătoare de căldură, elastice și adesea 
viu colorate. 
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                    Zborul este cel mai avantajos mod de locomoție. Prin zbor, pasărea ajunge mai repede la 
locul care-i oferă hrană și adăpost, prin zbor își 
urmărește prada și scapă mai ușor de pericol.
Penajul păsărilor este variat colorat, unele 
specii ce trăiesc la noi, precum pupăza, au 
pene ornamentale. Coloritul alunarului este 
unul de camuflaj, întrucât se aseamănă cu 
cel al mediului în care trăiește.

La nici o specie de animale, procesele fiziolo- 
gice nu sunt atât de intense ca la păsări. De 

exemplu, inima omului bate de 75-80 ori pe 
minut,  la stăncuță de 340, în timp ce la pasărea 

colibri este de 1000 de bătăi pe minut.
Păsările prezintă mai multe adaptări fizice pentru 

zbor. Corpul lor este scurt, puternic și compact, cu muș-
chii puternici pentru mișcarea aripilor și picioare robuste pentru 

lansarea în aer și amortizarea impactului aterizării. 
                  Pentru a zbura, păsările au făcut multe adaptări: a 
fost redusă masa oaselor, dar și numărul acestora. În 
funcție de specie, numărul de vertebre variază între 11 
și 20. În urma adaptării, scheletul a devenit atât de 
ușor, încât nu cântărește mai mult de 5% din corpul 
oricărei păsări. Acest schelet este elastic, păsările 
putând să-și întoarcă capul la un unghi de până la 
180 de grade. Oasele nu au maduvă, sunt goale.
                Musculatura păsărilor este dezvoltată, 
ajungând la unele specii până la 20% din masa 
corpului. Păsările au un metabolism accelerat 
datorită unui ritm al respirației perfecționat, consumu-
lui de mari cantități de hrană și absorbției rapide a 
oxigenului. 
              Aripile sunt concepute pentru a crea portanța. 
Marginea anterioară este mai groasă decât marginea din spate. Când pasărea zboară, aripile sunt 
ținute drept și fluturate doar din umăr, asigurând rigiditate și economisind energie. 

Păsările au un sistem digestiv unic, care le permite să mănânce 
atunci când pot și să digere mai târziu. Păsările își folo- 

sesc ciocurile pentru a apuca și a înghiți alimente. 
Ciocul lor este usor și flexibil, în general. La 

forfecuță, ciocul puternic având vârfurile 
mandibulelor încrucișate ca niște foarfece, 
reprezintă o adaptare perfectă pentru 
scoaterea semințelor din conurile rășinoa-
selor, hrana lor preferată.
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Ceva text aici

Dicționar:

Întrebări:

De reținut:

• cuib – construcție făcută de păsări pentru a depune ouăle, a 
cloci și a scoate pui;
• sedentar – (păsare) care nu migrează ;
• portanță - componentă a forței aerodinamice, perpendiculară 
pe direcția vitezei unui corp în mișcare, care acționează asupra acestuia;
• ornitologie - știința care se ocupă cu studiul păsărilor.

• Ce este o pasăre migratoare? Dați exemple!
• Care este importanța speciilor de păsări?
• De ce au rândunelele aripile înguste și ascuțite? 

• Omul și-a dat seama de importanța păsărilor cu multe mii de 
ani în urmă. El a reușit să domesticească unele specii ca: rața mare, gâsca 
de vară, porumbelul, găina, bibilica, curcanul.
• Multe păsări mor accidental prin izbirea de fire electrice și prin 
intoxicarea cu pesticide. Păsările marine mor prin impregnarea penajului 
lor  cu produsele petroliere deversate de vapoare.
• Temperatura corpului  la păsări  este de 43 grade Celsius, fiind 
constantă datorită respirației și circulației active. Înmulțirea se face prin 
ouă, pe care le clocesc.

Aplicații practice:

• Completați integrama numărul 5 – PĂSĂRI. Pentru ca și alți 
elevi să poată folosi acest manual, vă rugăm să scrieți utilizând doar 
creionul.

• Confecționați cuiburi artificiale sau hrănitori pentru păsări și 
montati-le în apropierea școlii sau pe  traseul educațional. Pentru aceasta 
folositi-vă de Anexa 2.

• Parcurgând traseul educațional , încercați să recunoașteți 
păsările întâlnite. Păsările pot fi identificate fie observându-le, fie 
ascultându-le, fie studiindu-le zborul. Încercaţi să număraţi câte specii 
diferite de păsări observaţi şi câte sunete diferite auziţi. Unele păsări scot 
mai multe tipuri de sunete. De aceea, s-ar putea să număraţi mai multe 
sunete decât păsări văzute. Pentru recunoașterea unor specii de păsări te 
poți ajuta de Anexa 3. Folosiți fișa de teren din Anexa 4 și notați obser-
vațiile. 

• Pentru a realiza un album cu speciile de păsări, faceți 
fotografii, cele mai frumoase pot fi utilizate pentru postere.
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Migrația păsărilor
 Una dintre cele mai uimitoare caracteristici despre păsări este capacitatea acestora de a 
călători mii de kilometri în fiecare an, pentru a-şi petrece iarna în zone unde îşi pot găsi hrană. Este 
extraordinar cum, în fiecare an, păsările se adună în stoluri şi zboară spre zonele de destinație.
 Majoritatea păsărilor migrează în căutarea hranei, iarna, întrucât în condițiile țării noas-
tre,   nu pot găsi unele categorii de hrană  precum insectele, fructele sau seminţele, pe care le-ar găsi 
în aceeași perioadă,  în alte părţi ale lumii.
 Pentru a supravieţui în timpul migraţiei, păsările trebuie să fie sănătoase, să aibă un strat 
de grăsime bine dezvoltat şi pene în bună stare. La încheierea sezonului de cuibărit şi înainte de a 
migra, păsările trec printr-un amplu proces de transformare. Grăsimea se acumulează pe tot corpul 
păsării, sub piele. Vechile pene din timpul verii cad şi pene noi apar în locul lor.

 
Deşi în timpul migraţiei păsările colectează informaţii despre zonele străbătute, principalele "sisteme 
de navigaţie" pe care se bazează sunt soarele, stelele şi câmpul magnetic al Pământului. În timpul 
zborului, păsările se orientează urmărind poziţia soarelui în timpul zilei şi a stelelor, noaptea. De 
asemenea, ele pot simţi câmpul magnetic datorită unui receptor specializat, localizat chiar deasupra 
ciocului. După prima migraţie se formează o hartă în memoria lor, pe care o vor folosi în următoarele 
migrări. Cu ajutorul acesteia se pot orienta şi în perioadele înnorate, atunci când nu se pot orienta 
folosindu-se de poziţia Soarelui şi a stelelor.
 O metodă clasică de studiere a migrației păsărilor este inelarea. Ea constă în aplicarea pe 
piciorul păsării a unui inel de aluminiu, pe care este gravat însemnul țării respective și un număr de 
ordine. Capturarea păsărilor inelate furnizează științei numeroase date valoroase pentru 
cunoașterea fenomenului migrației.
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