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În 1932, Dionisie Linţia, primul 'ornitolog al 

Statului', a creat Asociaţia Bănăţeană de 

Protecţie a Naturei, împreună cu care a 

iniţiat Crăciunul Păsărilor, o manifestare 

care se dorea a fi o campanie de hrănire 

a păsărilor pe timp de iarnă, pentru a 'lega‘

păsările de un anumit loc.

O lucrare esențială a ornitologiei româneşti 

este lucrarea lui Robert Ritter von

Dombrowski, Ornis Romaniae, publicată 

în 1912 în limba germană şi tradusă şi 

completată apoi de Dionisie Linţia, şi 

editată în 3 volume „Păsările României” 

(1946-1955).



Centrala Ornitologică Română înființată în 1936 de către 
Prof. Ion I. Cătuneanu pe care a condus-o până în 1970. 

Incepand din 1925, a reusit sa realizeze o impresionanta
colectie de cuiburi si oua, din care in 1974, 
au fost cedate Muzeului de Stiinte Naturale din Focsani
432 de oua si 63 de cuiburi reprezentative pentru 107 

specii si 36 familii. 

In 2006, Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati 
a preluat restul colectiei, reprezentand 1650 oua si 203 
cuiburi apartinand la 101 specii clocitoare din Romania, 
colectate intr-un interval de 66 ani.
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Premierul Calin Popescu Tariceanu a confirmat ieri ceea ce ziarul Gandul, ca si alte
publicatii, a anuntat in urma cu cateva zile: inundatiile din acest an au fost provocate
de lucrarile de desecare din anii `60, prin care mari suprafete din Lunca Dunarii au fost
"redate agriculturii". "Platim pretul pentru lucrarile facute in perioada de agricultura
extensiva, cand terenurile au fost date, nu redate, agriculturii.(...) Lucrarile de indiguire
a Dunarii, de desecare fortata, atribuirea acestor terenuri agriculturii se dovedesc
extrem de paguboase.

26 aprilie 2006





In July 2005 





41 % of 
national
territory



1st assessment
(Tucker & Heath, 1994)

2nd assessment
(BirdLife International, 2004)

proposed 3rd assessment: scheduled for 2012-2014
(trend data from 2000-2010)
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2013 prima raportare a României pe Biodiversitate 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013

■ Decreasing ■ Stable      ■ Fluctuating  ■ Increasing  ■ Unknown

Specii de păsări cuibăritoare pe teritoriul RO

Tendință pe termen scurt Tendință pe termen lung

(n=253) (n=253)





2013 prima raportare a României pe Biodiversitate 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_12/Reports_2013

Specii de păsări ce iernează pe teritoriul RO 

■ Decreasing ■ Stable      ■ Fluctuating  ■ Increasing  ■ Unknown

(n=42) (n=42)

Tendință pe termen scurt Tendință pe termen lung




