
STAȚIA 6. STÂRCUL CENUȘIU 

Bine ați venit în casa mea, un habitat perfect pentru un stârc cenușiu!  

Sunteți zona centrală a pădurii și dacă vă uitați în vârful celor mai înalți frasini puteți 

observa o colonie de stârci cenușii.  

Prezența rezervației naturale Pădurea Zăval într-un cadru în care se regăsesc zone umede 

extinse, bălți, canale, creează o combinație favorabilă pentru speciile care sunt legate de ambele 

tipuri de habitate: acvatice și de pădure.  

Tocmai de aceea, eu, stârcul cenușiu mi-am facut cuib aici, în vârful celor mai înalți frasini 

din mijlocul acestei oaze de verdeață. 

În latină mi se spune Ardea cinerea :  ardea care înseamnă stârc, iar cinerea înseamnă 

cenușiu. 

 

Stârcul cenușiu –(Ardea cinerea) 

Este cel mai mare dintre stârcii de la noi. Este cenușiu, cu alb și negru pe gât și pe cap. În 

zbor are silueta particulară stârcilor, cu gâtul strâns și îndoit în formă de S, spre deosebire de 

lopătari  și berze care îl țin întins. Lungimea corpului este de 90 - 98 cm, greutatea de 1020 - 2073 

g și anvergura de 175 - 195 cm. Cuibărește de regulă pe crengile sălciilor dar și a altor specii de 

arbori (înalți) în colonii mici, monospecifice, dar și în colonii mixte. Ciubul este ales preferential, 

în copaci din apropierea corpurilor de apă și implicit a resurselor de hrană. Poate reutiliza cuibul 

din anii trecuti, fiind considerate o specie migratoare, sau parțial migratoare; exemplare pot fi 

observate și aici în Pădurea Zăval toamna și iarna târziu. Cuibul este este construit din crengi și 

alte materiale vegetale uscate, uneori fiind folosit și de răpitoare. 

Populaţie nerezidentă cuibăritoare, utilizează aria naturală protejată pentru reproducere; 

Perioada de reproducere se desfășoară în intervalul ianuarie - iunie. Odată ce masculul atrage o 

femelă, se declanșează un ritual elaborat de curtare: întind gâtul cât pot de mult, îndreaptă ciocul 

spre cer, clămpănesc din ciocuri, scot sunete și se ciugulesc reciproc. Legătura dintre cei doi va 

dura numai un sezon de împerechere. Încep cuibăritul relativ devreme, uneori în luna martie dacă 

vremea este favorabilă. Ponta este formată din 1 - 10 ouă, care sunt clocite pentru o perioadă de 

23 - 32 de zile de către ambii părinți. Puii sunt capabili de zbor după 42 - 55 de zile de la 

eclozare, dar folosesc cuibul pentru încă 10 - 20 de zile. Competiția dintre puii aflați în același 

cuib poate duce uneori la eliminarea puilor mai tineri și mai puțin dezvoltați, recurgându-se 

uneori la canibalism. Depun ponta o singură dată pe an, dar, dacă ponta este distrusă, deseori 

depun și al doilea rând de ouă.  

Este o specie în principal carnivoră, oportunistă, hrăindu-se preponderent cu pești. Pe lângă pești, 

consumă și: amfibieni, reptile, moluște, crustacee, insecte acvatice, micromamifere, mamifere de 

talie medie (iepuri, veverițe etc.) dar și păsări și puii acestora, mai ales specii atașate prin 

ecologia lor de habitatele acvatice. Consumă în cantități mai mici materie vegetală și uneori 

leșuri. 

 



Foto 11:  Colonie de stârci din Pădurea Zăval  și stârcul cenușiu în mediul natural  

 

ȘTIAI CĂ? 

• Pădurile găzduiesc 80% din animalele, plantele, ciupercile și bacteriile din lume. Acestea 

includ aproape două treimi din toate plantele, trei sferturi din toate păsările, 80% din 

amfibieni și 68% din mamifere. 

 

TEMĂ DE LUCRU 

• Din apropierea coloniei de stârci, urmărește activitatea păsărilor. Iar dacă ai reușit să 

împrumuți un binoclu sau lunetă de la personalul însoțitor, îți poți imagina că faci 

parte din familia acestora și că zbori cu frații tăi. Cum te simți? Mai liber, fără 

constrângeri ale spațiului? Transmite emoțiile tale și celor din jur!  

 

DIRECȚIE DE TRASEU 

Și am ajuns aproape la finalul traseului. Mergi drept înainte pe potecă spre ieșire.                        
→ 

 

 

NE-A FĂCUT O DEOSEBITĂ PLĂCERE SĂ FII OASPETELE NOSTRU. ÎN VIITOR PREGĂTIM 
NOI SURPRIZE frumoase PENTRU TINE. CU BINE! 

 

                                                                              


