Lucian Pârvulescu

Peștii, amfibienii și reptilele
din Timișoara

COLECIA BIBLIOTECA DE CERCETARE
Seria Biologie

Refereni
Dr. Vasile OEL (pești)
Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii”, Tulcea
Prof. Dr. Dan COGĂLNICEANU (amfibieni și reptile)
Universitatea „Ovidius” din Constana
Redactor
Maria Roșu
Grafică si design
Lucian Pârvulescu
Coperta I
avatul (Leuciscus aspius), broasca-de-lac mare (Pelophylax ridibundus),
șarpele-de-casă (Natrix natrix), fotografii de Lucian Pârvulescu
Coperta IV
fotografie de Francesca Drăgu
© 2018 Editura Universităţii de Vest pentru prezenta ediţie
toate drepturile asupra fotografiilor aparin autorilor acestora

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a României
PÂRVULESCU, LUCIAN
Peștii, amfibienii și reptilele din Timișoara / Lucian Pârvulescu. Timișoara : Editura Universităii de Vest, 2018
Conţine bibliografie. - Index
ISBN 978-973-125-602-3
59

Dragi timişoreni,
stimaţi cititori.

Cartea de faţă este unică în istoria literaturii timişorene, adresându-se
cunoașterii speciilor de pești, amfibieni și reptile din această regiune, în
contextul în care aceste animale sunt greu de găsit și observat așa cum se
cuvine, în mediul lor natural. Fotografiile care ilustrează speciile sunt cât
se poate de grăitoare în ceea ce privește calitatea acestei lucrări.
Lucrarea reprezintă rezultatul muncii de teren dedicată cu multă
pasiune unui proiect mai amplu de cunoaștere a faunei sălbatice din zona
orașului nostru. Autorul s-a străduit să ofere cititorilor informaiile
folosind un limbaj cât mai accesibil publicului larg, în sperana că odată
cunoscând mai bine aceste animale, oamenii ar putea să le îndrăgească, să
le respecte și poate chiar să devină viitorii specialiști într-ale zoologiei și
ecologiei acvatice.
Prin descrierea caracterelor morfologice specifice fiecărei specii,
lucrarea își propune ca cititorii să capete abilitatea de a identifica în mod
corect animalele, dar și de a evita confuziile dintre unele specii de altfel
foarte asemănătoare. Un aspect important îl reprezintă informarea
publicului despre statutul de protecie al acestor animale prin legislaia
naională, dar și cea prevăzută la nivel comunitar în Directivele Europene.
O carte pe care sperăm să o preţuiască nu doar timișorenii, o
provocare pentru alte comunităi din ară să-i urmeze exemplul. Vreau să
aduc mulţumirile şi felicitările mele celor care au iniţiat acest demers, în
mod special autorului, confereniar universitar doctor Lucian Pârvulescu,
de la Universitatea de Vest din Timișoara. Îmi exprim dorina ca iniiativa
de cunoaștere a animalelor sălbatice din zona Timișoarei să continue și cu
alte grupe taxonomice mai puin cunoscute timișorenilor, dar cu sigurană
la fel de interesante şi atractive.
Nicolae Robu,
Primarul Municipiului Timişoara
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cunoaște animalele de lângă noi este ca și cum ne-am
cunoaște vecinii. Cine-și cunoaște vecinii, dar mai ales cine se află în bună
prietenie cu aceștia, se poate numi un om integru. Totuși, buna prietenie
nu ine doar de una dintre pări, ci mai degrabă de ambii locatari. Cel mai
adesea, intolerana apare atunci când există suspiciune, necunoaștere,
bănuieli sau chiar invidie... Putem să nu fim prieteni cu vecinii, dar n-avem
niciun drept să-i judecăm fără a-i cunoaște.
O bună parte dintre vietăile din jurul nostru este reprezentată de
pești, amfibieni sau reptile. Nu veţi afla în această carte poveşti frumoase
sau urâte, veţi afla lucruri simple şi atât de normale încât adesea sunt
tratate cu indiferenţă în viaţa noastră de zi cu zi. Această carte se doreşte a
fi, în primul rând, un început în a cunoaşte speciile, dar şi un sprijin în a le
identifica. Totodată, această carte este un mod prin care este adusă la
cunoștina publicului legislaţia ce protejează animalele sălbatice.
Am dorit ca în imagini să vedeţi animalele cât mai bine, uneori
chiar în detrimentul componentei artistice, pentru ca atunci când le
întâlniţi în natură să le puteţi recunoaşte. În cazul speciilor terestre,
dificultăţile constau în a găsi animalul şi unghiul potrivit, desigur într-o
postură care să-l streseze cât mai puţin. Pentru animalele ce trăiesc în apă
însă, fotografierea devine mai complicată. Nu doar costurile unui
echipament subacvatic, dar și lumina slabă alături de dificultatea de a găsi
peștii în apele naturale tulburi ale râurilor de câmpie, sunt motive
suficiente pentru a renunţa la fotografia subacvatică. Pentru că nu am vrut
să prezint animale acvatice fotografiate pe uscat, imaginile cu pești sunt
făcute în acvarii, după care peştii s-au întors în mediul lor natural. Ulterior,
folosind computerul, am îndepărtat efectul de reflexie.
Îmi doresc să vă bucurai de abundena și diversitatea speciilor
care încă mai populează apele din regiunea acestui oraș. Poate, citind
această carte, vei fi mai aproape de ele și vei putea ști la ce se așteaptă din
partea fiecăruia dintre noi.
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Locurile spre care mi-am îndreptat atenia în acest studiu au fost
împrejurimile orașului Timișoara, Pădurea Verde, Pădurea Bistra, dar și
parcurile cu mult spaiu verde din oraș cum ar fi Parcul Rozelor, Copiilor și
Botanic. În privina habitatelor acvatice, am urmărit râul Bega, în sectorul
din oraș, pârâul Behela și diversele canale folosite cândva la aduciuni
pentru irigaii, dar și acumularea de la Dumbrăvia. Nu am neglijat nici
pescăriile, pentru că aici ajung adesea exemplare din habitatele naturale,
fiind astfel o bună ocazie de a fotografia. Amfibienii, fiind animale ce
trăiesc în două medii, au fost investigai mai cu seamă între luna martie şi
mai, perioadă ce corespunde cu activitatea lor maximă asociată
reproducerii. Reptilele au fost urmărite pe tot parcursul perioadei calde a
anului, între luna mai şi septembrie. Au fost necesare și observaţii pe timp
de noapte, pentru că unele specii ziua stau ascunse.
Corectitudinea identificării speciilor a fost verificată de specialiști
consacrai în ihtiologia și herpetofauna românească, domnul cercetător
doctor Vasile Oel de la Institutul Naional „Delta Dunării” din Tulcea,
respectiv domnul profesor doctor Dan Cogălniceanu de la Universitatea
„Ovidius” din Constana. De asemenea, Andrei Togor, Tibor Sos, Alexandru
Strugariu și Cosmin O. Manci mi-au oferit unele imagini și sprijin de
sepcialitate. Le mulumesc astfel tuturor pentru ajutorul deosebit de
important. În egală măsură doresc să mulumesc Primăriei Muncipiului
Timișoara, în special domnului Călin-Victor Fiat de la Direcia de Mediu,
pentru finanarea studiului din spatele acestei lucrări, prin intermediul
Asociaiei Bio-Team din Timișoara. Mulumiri speciale adresez domnilor
Marian Csáki și Dorel Lazu pentru că mi-au oferit oportunitatea de a vedea
pești pe care altfel cu greu i-aș fi găsit. Nu în ultimul rând, mulumesc
pescarilor anonimi care mi-au îngăduit să fotografiez pești vii din
capturile lor, precum și studenilor care au fost cu mine pe teren.
Și cum spuneam mai sus, unul dintre obiectivele acestei lucrări
constă în popularizarea legislaiei care protejează speciile. Directiva
Consiliului Europei 92/43 CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor de floră şi faună sălbatică – Directiva Habitate – a fost emisă
(după o perioadă de pregătire de mai mulţi ani) la 21 mai 1992, fiind cel
mai cuprinzător instrument actual pentru protecţia naturii din Europa.
Accentul principal este pus pe protecţia habitatelor, pentru că astfel pot fi
protejate durabil și speciile care le populează, patrimoniul natural comun
al Uniunii Europene. Directiva conine 6 anexe, în anexele 2, 4 și 5 fiind
listate speciile de animale și plante cu statut de protecie (exceptând
păsările).
Anexa 1: Tipuri de habitate naturale de interes comunitar a căror
conservare necesită desemnarea zonelor speciale de conservare
8

Anexa 2: Speciile de plante şi animale de interes comunitar a căror
conservare necesită desemnarea zonelor speciale de habitate
Anexa 3: Criterii pentru selectarea siturilor eligibile pentru identificarea ca
situri de importanţă comunitară şi desemnarea lor ca areale speciale de
conservare
Anexa 4: Specii de animale şi plante de interes comunitar care necesită o
protecţie strictă
Anexa 5: Specii de plante şi animale de interes comunitar a căror prelevare
din natură şi exploatare sunt susceptibile de a face obiectul măsurilor de
management
Anexa 6: Metode şi mijloace de captură şi ucidere şi modalităţi de transport
interzise
Directiva Habitate a fost transpusă în legislaia României prin
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
Anexa 1: Scopul şi regimul de management al categoriilor de arii naturale
protejate
Anexa 2: Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea
ariilor speciale de conservare
Anexa 3: Specii de plante şi de animale a căror conservare necesită
desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială
avifaunistică
Anexa 4 A: Specii de interes comunitar. Specii de animale şi de plante care
necesită o protecţie strictă
Anexa 4 B: Specii de interes naţional. Specii de animale şi de plante care
necesită o protecţie strictă
Anexa 5 A: Specii de interes comunitar. Specii de plante şi de animale de
interes comunitar, cu excepţia speciilor de păsări, a căror prelevare din
natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management
Anexa 5 B: Specii de importanţă naţională. Specii de plante şi de animale de
interes naţional ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul
măsurilor de management
Anexa 5 C: Specii de interes comunitar a căror vânătoare este permisă
Anexa 5 D: Specii de păsări de interes comunitar a căror comercializare este
permisă
Anexa 5 E: Specii de păsări de interes comunitar a căror comercializare este
permisă în condiţii speciale
Anexa 6: Metode şi mijloace de captură și ucidere şi modalităţi de deplasare
interzise în vederea capturării sau uciderii
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Cartea Roşie a vertebratelor din România, editată în cadrul
Muzeului Naional de istorie naturală „Grigore Antipa” din București, este
o lucrare de specialitate care dorește să aducă la cunoștină situaia
deficitară în care se află unele specii dintre animalele vertebrate din ara
noastră. În această lucrare, fiecărei specii i s-a acordat un statut în funcie
de gradul de ameninare.
Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale reglementează diferite grade de restricţie în
protecţia speciilor sălbatice și interzice anumite metode de capturare şi
de ucidere. Astfel, este interzis ca cele 703 specii de plante cuprinse în
Anexa 1 să fie lezate sau colectate din natură, protejând, de asemenea,
habitatele lor de orice influenţă negativă, măsuri similare fiind valabile şi
pentru cele 711 specii de animale listate în Anexa 2. În Anexa 3 sunt
cuprinse specii a căror vânare este în mod excepţional permisă, dar numai
în măsura în care populaţiile speciei respective nu sunt periclitate.
Anexa 1: Specii de floră strict protejate
Anexa 2: Specii de faună strict protejate
Anexa 3: Specii de faună protejate
Anexa 4: Metode interzise de captură şi ucidere, ori alte forme de exploatare
Știind că lectura legilor este opională, dar respectarea obligatorie,
de aceea, alături de fiecare specie cititorul va găsi indicii grafice despre
statutul legislativ al acestora.
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Conţinutul dedicat fiecărei specii:

fotografia speciei:
element ajutător pentru
identificare

autorul fotografiei

numele românesc şi latin al speciei
descrierea speciei:
habitat, morfologie, confuzii, reproducere,
hrană şi locurile în care poate fi văzută în
Timişoara
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statut de protecţie:
- Directiva Habitate 92/43 EEC
- OUG 57/2007
- Cartea Roşie a Vertebratelor din România
- Convenţia de la Berna

informează despre nivelul de
protecţie oferit de legislaţia din
Europa şi România

PEŞTII
Aceste animale sunt perfect adaptate pentru a
trăi în apă, nu neapărat de plăcere, cât mai ales de
nevoie, pentru că aşa a evoluat lumea vie cu mult
timp în urmă. Se cunosc foarte multe specii
adaptate la diferite feluri de ape, fiindcă aproape
oriunde există apă, ar trebui să trăiască şi peşti.
Totuşi, în realitatea zilelor noastre nu mai este
aşa. Dintotdeauna şi pentru totdeauna, apa va fi
elementul cel mai important al vieţii pe această
planetă, pe care nu întâmplător o numim
„albastră”. Nu e de mirare că foarte multe
cercetări se îndreaptă spre acest domeniu, pentru
că sănătatea animalelor din apă înseamnă
sănătatea tuturor.
Ne este greu a înţelege lumea peştilor
pentru că nu trăim ca ei. Putem să-i apreciem
după mărime, gust sau culoare, însă ne este
foarte greu să înţelegem dorinţele lor. Ştim cum
să-i prindem, dar oare ştim cum să-i eliberăm?
Desigur că a-i prinde nu este o dorinţă a lor, dar
a-i elibera cu siguranţă este una dintre ele.
„Peştişorul auriu” îndeplinea pescarului orice
dorinţă pentru a-şi îndeplini, de fapt, cea mai
mare dorinţă a lui... libertatea.
Viaţa este fascinantă sub luciul apelor
Timişoarei. Am scos o mică parte la suprafaţă
prin imaginile aflate în paginile acestei cări.

în fotografie, plevuşcă (Leucaspis delineatus),
printre juvenili aparţinând mai multor specii
foto: Lucian Pârvulescu

Foto: Lucian Pârvulescu

Ştiuca – Esox lucius
Ştiuca este spaima peştilor mici din apele de şes şi de deal unde
aceasta trăieşte. Preferă apele liniștite, curate şi limpezi, stând ascunsă
prin vegetaţia de la maluri.
Coloritul este măsliniu, frumos marmorat cu pete sau dungi
galbene. Înotătoarele sunt cenuşii cu puţin roşu la baza pectoralelor şi
ventralelor. Forma botului ca de raţă şi aspectul alungit ca de torpilă, o fac
imposibil de confundat cu alţi peşti.
Se reproduce primăvara devreme, când femela își depune icrele pe
plante submerse. Tinerii stau ascunşi prin vegetaie. Adulii au numeroși
dini foarte ascuii pe fălci, orientai în răspăr, motiv pentru care odată
prins în gură, un pește are slabe șanse de a mai scăpa. În condiii naturale,
prezenţa ştiucii creşte calitatea habitatului în care trăieşte pentru că
participă la selecţia naturală, consumând mai ales peştii bolnavi. Atunci
când habitatul nu mai oferă condiii propice de refugiu, știuca devine
devastatoare, consumând inclusiv dintre suratele sale mai mici.
În Bega știuca este o specie frecventă, exemplare mici pătrunzând
chiar şi în pescăriile alimentate cu apa acestui râu.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Babuşca – Rutilus rutilus
Este un peşte puţin pretenţios care trăieşte în mai toate apele de la
şes şi deal, în ape stagnante sau curgătoare, preferând zonele lente.
Corpul este aplatizat, aproape simetric curbat în profilul dorsal și
ventral. Gura este mică, orientată anterior, cu buza inferioară puin mai
mică decât cea superioară. Solzii sunt mari, cenuşiu-albăstrui pe partea
dorsală şi argintii pe flancuri. Irisul este portocaliu iar înotătoarele au şi
ele o nuanţă portocalie. Poate fi confundată uşor mai ales cu roşioara
(Scardinius erythrophthalmus), dar aceasta are corpul ceva mai robust,
înotătoarele mai intens pigmentate iar gura este orientată superior. De
asemenea, distingem babușca de văduviţă (Leuciscus idus) pentru că
aceasta din urmă are solzii mărunţi şi forma corpului ceva mai alungită.
Locurile de reproducere sunt apele mici şi liniştite, însorite şi
bogate în vegetaţia pe care femela va depune icrele.
Este un peşte comun în fauna Begăi şi a canalelor.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Cleanul – Squalius cephalus
Specie de apă curgătoare, preferă râurile din zona colinară cu
substrat pietros, nisipos sau argilos. Tinde să avanseze altitudinal tot mai
mult, fiind în multe ape o prezenă obișnuită chiar și în zona păstrăvului.
Uneori trăieşte şi în bălţi formate după revărsarea râurilor mari.
Este un peşte de formă alungită, robust şi doar puţin comprimat
lateral. Solzii au mărime medie şi sunt brun-cenuşii sau verzui pe spate şi
argintii fără luciu pe lateralele peștelui, iar înotătoarele au o nuanţă roşie.
Gura este mare iar buza depăşeşte ochiul, caractere ce-l diferenţiază de
ruda sa cleanul mic (Leuciscus leuciscus). Cleanul mai poate fi confundat
cu văduviţa (Leuciscus idus), aceasta însă are corpul mai plat, gura mai
mică, solzii mai mărunţi şi înotătoarele de un roşu ceva mai intens.
Depune icrele în curent pe pietre, în perioada aprilie-mai. Juvenilii
şi tinerii consumă insecte şi larve, adulţii însă devin prădători
consumând aproape exclusiv peşte mic şi broaşte.
Cleanul este un peşte comun în Bega şi canalele adiacente cu apă
curgătoare şi curată, deși rar poate fi văzut, fiind una dintre cele mai
sperioase specii.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Cleanul mic – Leuciscus leuciscus
Peşte de zonă colinară, dar ajunge şi la câmpie în apele curgătoare
curate. Preferă râurile mari cu substrat pietros sau nisipos.
Are corpul alungit şi aplatizat, foarte puţin curbat dorsal şi ventral,
gura fiind orientată ușor inferior. Solzii de mărime medie sunt cenuşii pe
partea dorsală şi argintii până la alb pe flancuri şi ventral. Înotătoarele
sunt palide, doar cele ventrale au o slabă nuanţă gălbuie ce uneori tinde
spre roşu. Adesea este confundat cu cleanul (Squalius cephalus), însă
acesta din urmă are corpul mai cilindric, înotătoarele mai pigmentate şi
gura mai largă (colul buzei ajunge până la jumătatea ochiului).
Se hrăneşte în special cu insecte adulte, larve sau diverse alte
artropode acvatice.
Este un peşte destul de rar în Bega, fiind cu atât mai rar în canalele
adiacente.

critic periclitat
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Foto: Lucian Pârvulescu

Văduviţa – Leuciscus idus
Peşte al apelor mari, lin curgătoare, văduviţa se găseşte rar în ape
stătătoare, eventual accidental în bălţi rămase după revărsare.
Corpul este alungit, moderat curbat dorsal şi ventral, cu gura
orientată anterior. Solzii sunt mărunţi, cenuşiu-verzui pe spate şi
argintiu cu reflexe albăstrui pe laterale. Înotătoarele sunt pigmentate cu
roşu, în special cea anală. Forma corpului şi culoarea înotătoarelor îl
deosebesc de celelalte două specii de cleni. De evitat confuzia cu roşioara
(Scardinius erythrophthalmus), pe care o deosebim datorită dispoziiei
superioare a gurii, totodată solzii roșioarei fiind ceva mai mari.
Reproducerea începe devreme, prin martie-aprilie şi se petrece la
maluri, printre plantele proaspăt inundate. Hrana este foarte variată, de
la vegetale și până la insecte sau chiar peşti mici.
Este o prezenţă mai rară în ultimul timp în Bega, absentă în canale
sau bălţi.
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Foto: Lucian Pârvulescu

Avatul – Leuciscus aspius
Trăieşte deopotrivă în apele curgătoare, cât şi în cele stagnante
mari, de la şes până la zona colinară. Este un peşte foarte activ ziua,
atacând în grup mai ales peştii tineri.
Este masiv, cu alură de prădător, ce aduce la formă cu o torpilă.
Corpul este alungit şi uşor comprimat lateral, înotătoarele fiind
puternice şi nepigmentate. Solzii sunt mărunţi, cei de pe partea dorsală
brun-cenuşii cu reflexii albăstrui, pe flancuri argintii nu foarte lucioşi.
Icrele sunt depuse primăvara, în aprilie-mai, pe substrat tare, atât
în bălţi, cât şi în ape curgătoare. Hrana constă din insecte adulte sau larve,
până la vârsta la care poate să prindă şi să înghită peşti, din acel moment
devenind prădător.
Frecvent în Bega, prezenţa lui este trădată de valurile create de
peştii care se aruncă în toate direcţiile la suprafaţa apei de teama
avatului. Absena dinilor cu care să apuce prada este motivul pentru
care recurge la aceste atacuri violente. Apare şi în pescăriile alimentate
cu apă direct din Bega, dar lipseşte în bălţi mici sau canale de irigaţii.

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 3
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Foto: Lucian Pârvulescu

Plevuşca – Leucaspius delineatus
Este un peşte de talie mică (rar depășind 7 centimetri lungime),
adesea confundat cu puietul de pește. Preferă apele stagnante, bogate în
vegetaţie acvatică, dar lipsite de prădători. Mai poate fi găsită şi în râuri
cu vegetaţie densă la mal, unde găsește ascunziș.
Alungită şi moderat comprimată lateral, are drept caracteristică
distinctivă linia laterală ce porneşte de la cap şi dispare cam în dreptul
înotătoarei pectorale, la toate celelalte specii de pești linia laterală
întinzându-se până la coadă. Coloritul este brun-cenuşiu pe spate cu
flancuri argintii, lucioase. Înotătoarele sunt transparente.
Depune icrele târziu, prin mai-iunie sau chiar iulie, când apa este
suficient de caldă. Hrana constă din crustacee şi mici larve (în special de
ţânţari).
Neconfirmată în Bega, găsim însă această specie în majoritatea
bălţilor şi canalelor care păstrează apă pe tot parcursul anului.

Anexa 3
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Foto: Andrei Togor

Linul – Tinca tinca
Aşa cum numele îi spune, linul trăieşte în ape liniştite, stătătoare,
destul de rar găsindu-l în râuri şi numai în locuri foarte liniştite. Preferă
vegetaţia deasă şi substratul mâlos.
Corpul este comprimat lateral cu capul mare şi ochii mici. Solzii
mărunţi sunt acoperiţi abundent cu mucus. Coloritul este galbenruginiu, măsliniu închis pe spate. Înotătoarele sunt cenuşii-fumurii
uneori cu irizaţii violacee, delicat rotunjite la colţuri.
În mai-iunie femela depune foarte multe icre pe plante submerse
aflate la adâncimi mici. Puii consumă zooplancton, iar adulţii diferite
larve sau insecte adulte precum și plante acvatice. Iarna se îngroapă în
mâl şi intră în stare de repaus până primăvara.
Prezenţă destul de comună în bălţile şi canalele din Timişoara şi
împrejurimi, linul poate fi găsit chiar şi în Bega, acolo unde apa este
liniştită.
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Roşioara – Scardinius erythrophthalmus
Trăieşte mai cu seamă în ape stătătoare, dar poate fi întâlnită şi în
apele lent curgătoare. Poate fi găsită şi în bălţile mici, năpădite de
vegetaţie acvatică, pentru că suportă bine deficitul de oxigen.
Corpul denotă echilibru fiind nici prea lung, nici prea înalt. Este
acoperit cu solzi mari, coloraţi în cenuşiu-albăstrui pe spate şi argintiu
mat pe flancuri. Gura este orientată superior. Înotătoarele sunt
pigmentate în roşu. Destul de des este confundată cu babuşca (Rutilus
rutilus), specie care are însă corpul ceva mai lunguieţ, înotătoarele şi
irisul portocalii (nu roşii), ori cu văduviţa (Leuciscus idus) care are solzii
mărunţi şi corp ceva mai gros.
Icrele de culoare roşcată sunt depuse la sfârşitul primăverii pe
plante acvatice proaspete. În perioada de împerechere, masculii îşi
intensifică pigmentaia. Hrana constă din alge, viermi, crustacee, larve
sau insecte adulte.
Mai rară în Bega, o găsim mai des în canalele stătătoare sau bălţile
permanente din jurul oraşului.
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Obletele – Alburnus alburnus
Probabil cel mai comun peşte din apele dulci de la noi din ară, îl găsim
începând din zona de şes până în zona submontană, în râuri mari şi mici, în
lacuri sau bălţi, lipsind însă acolo unde apele sunt năpădite de vegetaţie. Îi
place să stea mai cu seamă la loc deschis pentru că pândeşte insectele care
ajung pe suprafaţa apei. Se deplasează în cârduri.
Forma sa alungită şi puternic aplatizată face uşor de recunoscut
această specie de peşte. Gura este orientată superior. Solzii mărunţi sunt
cenuşiu-verzui cu irizaţii albastre pe spate, iar cei de pe flancuri alb foarte
lucios. Înotătoarele sunt transparente, cea caudală şi dorsală puţin cenuşii.
Poate fi confundată, mai ales la vârstă mică, cu beldiţa (Alburnoides
bipunctatus) care are însă linia laterală foarte bine demarcată de puncte
negre şi baza înotătoarelor roşie, cu speciile de clean sau avatul (Leuciscus
aspius), aceştia din urmă având corpul mai puţin aplatizat.
Depunerea icrelor are loc din mai până în iulie, în mai multe tranşe.
Consumă orice fel de insecte care cad pe apă şi care nu sunt prea mari
pentru a fi înghiţite. La rândul ei, este hrană pentru multe specii de peşti
răpitori, fiind specia de bază în dieta avatului.
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Beldiţa – Alburnoides bipunctatus
Peşte de talie mică, trăieşte exclusiv în ape curgătoare din zona de
şes până la munte, fiind destul de rar însă în râurile mari. Stă în cârduri
mici, adesea pe sub sălciile de la mal.
Corpul este comprimat lateral, cu partea superioară colorată
verzui-cenuşiu cu irizaţii albastre, flancurile fiind argintii. Linia laterală
este foarte evidentă datorită unui șir dublu de punctuaiuni negre. Baza
înotătoarelor de pe partea ventrală, dar şi a pectoralelor, este roşucărămizie. Linia laterală şi baza înotătoarelor sunt elementele care o
diferenţiază faţă de oblete (Alburnus alburnus), sau chiar faă de batcă
(Blicca bjoerkna) și plătică (Abramis brama).
În mai-iunie, când este perioada de reproducere, masculul mai cu
seamă, dar şi femela, îşi intensifică culorile devenind surprinzător de
colorai. Hrana o reprezintă în special insectele, dar și crustacee mici care
înoată în masa apei.
Este rară în Bega la Timişoara, apare probabil din amonte unde este
un peşte comun.
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Batca – Blicca bjoerkna
Frecventă aproape în orice tip de apă din zona colinară şi de şes, nu
trăieşte însă în bălţile năpădite de vegetaţie.
Corpul este foarte puternic aplatizat şi aproape uniform curbat.
Coloritul este simplu, cenuşiu pe spate şi argintiu pe laturi cu
înotătoarele având cel mult cu o slabă nuană de portocaliu. Peştele este
des confundat cu celelalte specii din familia plăticii. Pentru a evita
confuzia este util să privim înotătoarea anală. La plătică (Abramis
brama), aceasta este mai lungă şi inserată înaintea locului ce corespunde
cu capătul de inserţie al dorsalei, iar la cosacul-cu-bot-turtit (Ballerus
sapa) este mult mai lungă.
Reproducerea începe din aprilie şi durează până în iunie. Icrele
sunt depuse pe vegetaţia submersă, în mai multe tranşe. Hrana constă
din insecte adulte dar şi larve, moluşte şi crustacee, chiar şi plante.
Foarte des întâlnită pe Bega şi canalele adiacente, pătrunde chiar şi
în pescării.
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Plătica – Abramis brama
Populează aceleaşi tipuri de ape ca batca (Blicca bjoerkna), dar
atinge dimensiuni mai mari.
Cum îi spune şi numele, corpul este puternic aplatizat şi bombat,
partea superioară amintind de o cocoaşă. Spatele este brun-cenuşiu, iar
laturile argintii cu irizaţii galben-pai, mai ales la exemplarele tinere.
Înotătoarele sunt fumurii. Diferenţierea se face după lungimea
înotătoarei anale, mai scurtă la batcă (Blicca bjoerkna), moderată la
plătică şi foarte lungă (cât jumătate din corp) la cosac (Ballerus sapa).
Curtarea se face cu zgomot la apă mică şi liniştită, depune icre din
aprilie până în iunie, fiind sensibilă la lucrările hidrotehnice. Consumă
viermi sau larve pe care le culege mai ales din substrat, dar și insecte
adulte sau chiar plante submerse.
În Bega este mai rară comparativ cu batca, intrând frecvent prin
canale în pescării.
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Cosacul-cu-bot-turtit – Ballerus sapa
Peşte de apă lin curgătoare, ajunge doar accidental şi în bălţi.
Trăieşte în cârduri formate cel mai adesea doar din câteva exemplare.
Forma corpului este foarte aplatizată, ca a plăticilor, dar ceva mai
alungită. Culoarea este argintie cu uşoară tentă de albastru, înotătoarele
sunt transparente, uşor fumurii spre vârfuri. Caracterele ce-l
difereniază de rudele sale sunt asimetria codalei şi lungimea înotătoarei
anale. De asemenea, este caracteristică forma turtită a botului.
Hrana constă din mici crustacee, larve şi insecte acvatice, sau chiar
alge şi plante. Depune icrele primăvara devreme, în ape lent curgătoare.
Este o prezenţă rară în zona timişoreană a Begăi, la fel de rar poate
pătrunde şi în pescării prin canalele de admisie.
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Morunaşul – Vimba vimba
Trăiește în ape curgătoare, doar din întâmplare dacă pătrunde în
vreo baltă cu ocazia inundaţiilor. Este adaptat la a-şi căuta hrana de pe
pietre sau din substrat, obicei trădat de către poziia ventrală a gurii.
Capul este mare şi gura puternică, fără mustăţi. Corpul este alungit
şi aplatizat, cu aspect de cocoaşă la exemplarele mari. Gura este plasată
inferior, curbată sub formă de semilună. Are solzi mărunţi, cenuşiualbăstrui dorsal, alb-argintii pe flancuri. Înotătoarele neperechi sunt
cenuşii, cele perechi fiind gălbui cu baza roşie. Poate fi confundat cu
scobarul (Chondrostoma nasus), care însă are gura dreaptă şi corpul mai
zvelt. Confuzia cu mreana (Barbus barbus) este ușor înlăturată pentru că
aceasta are patru mustăţi în colţurile gurii.
Hrana este variată, de la alge până la larve şi insecte pe care le
culege de pe substrat. Se reproduce la apă rece în aprilie-mai, când
realizează scurte călătorii în amonte.
Apariţie rară în apele Begăi din zona oraşului, fără a pătrunde prea
des în canale sau bălţi.
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Scobarul – Chondrostoma nasus
Scobarul este locuitorul apelor mari, după ce acestea părăsesc
muntele, până la câmpie. Preferă curenii de apă şi locurile adânci.
Aspectul elegant al corpului este dat de simetria aproape perfectă a
curburilor. Gura este inferioară și dreaptă. Solzii sunt mărunţi, bruncenuşii pe spate şi argintii mat pe laturi. Uneori este stropit cu mici pete
negre. Înotătoarele au o nuanţă sângerie, mai intensă spre bază. Poate fi
confundat cu cleanul (Squalius cephalus), însă acesta are gura orientată
anterior, cu morunaşul (Vimba vimba), peşte care are corpul mai cocoşat
și gura sub formă de semilună, sau cu mreana (Barbus barbus), aceasta
însă având mustăţi, este lesne de diferenţiat.
Hrana scobarilor este cu predilecţie vegetală, raclând cu gura
suprafaţa înverzită de alge a pietrelor. În sezonul rece consumă larve
bentonice.
Scobarii își trădează adesea prezena, cârduri întregi fiind vizibile
de pe maluri sau poduri datorită reflexiei luminii solare în solzii acestor
pești, spectacolul amintind de niște mici oglinzi mișcătoare.
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Boarţa – Rhodeus amarus
Peşte de mici dimensiuni, trăieşte în ape stătătoare sau lent curgătoare,
prin vegetaţia submersă de la maluri.
Corpul aplatizat este armonios echilibrat. Linia laterală este scurtă,
prezentă doar în treimea anterioară a corpului. Solzii relativ mari pentru un
peşte atât de mărunt, sunt frumos coloraţi mai ales la masculi. Dorsal este
cenuşiu-albăstrui, lateral argintiu cu reflexii verde-smarald şi violaceu,
înotătoarea dorsală fiind ornamentată cu striuri de culoare închisă, cea anală
fiind de culoare portocalie. Femela este puţin mai ştearsă. Peştele este uneori
confundat cu exemplare tinere de babuşcă (Rutilus rutilus), roşioară
(Scardinius erythrophthalmus), plătică (Abramis brama) sau batcă (Blicca
bjoerkna), însă aceste specii nu au corpul atât de pigmentat.
Primăvara, după dezgheţ, culorile devin foarte intense pentru că începe
perioada de reproducere. Femela, printr-un ovipozitor ca o miniconductă, va
depune câteva ouă în interiorul scoicilor vii, iar tot acolo se vor dezvolta şi puii
foarte tineri. Perioada de depunere se extinde până în luna august.
Întâlnim specia în aproape orice apă stătătoare nepoluată din zona
Timişoarei, precum şi în Bega prin vegetaţia deasă a locurilor liniştite.
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Porcuşorul-de-şes – Romanogobio vladykovi
Prezent în apele lent curgătoare din zona de şes până în cea colinară,
preferă apele liniştite şi adânci cu substrat nisipos sau argilos.
Este un peşte bentonic, având corpul special conformat cu capul
aplatizat şi gura situată ventral, cu două mustăţi în colţuri. Coloritul
favorizează camuflajul peştelui pe substrat, fiind brun-cenuşiu cu reflexii
verzui pe spate, laturile sunt alb-gălbui de-a lungul cărora se întind de la
cap spre coadă circa 7 până la 12 pete negricioase mari. Înotătoarele sunt
transparente, dorsala şi caudala fiind uşor pătate pe radii dau impresia că
ar avea dungi. Foarte asemănător cu porcuşorul-de-nisip (Romanogobio
kesslerii), îl deosebim pentru că acesta are pedunculul caudal mai subire
și cilindric, totodată mustăţile acestuia fiind ceva mai lungi.
Perioada de înmulţire începe în mai şi durează până în iunie.
Consumă crustacee mici şi diverse larve acvatice, chiar şi bioderma
formată din algele şi protozoarele fixate pe pietre.
Este comun în zona timişoreană a Begăi sau canalele adiacente, fiind
destul de tolerant la poluare.
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Porcuşorul-de-nisip – Romanogobio kesslerii
Pește de talie mică, preferă apele lent curgătoare care au substratul
nisipos, începând din zona de şes şi până la munte.
Corpul este alungit şi mai cilindric comparativ cu al altor porcuşori,
având pedunculul caudal cilindric. Coloritul este brun-cenuşiu pe spate şi
alb-gălbui pe flancuri, cu 7 (până la 9) pete mari negricioase. Pe
înotătoarea dorsală şi caudală se văd discret două rânduri de striaţii
închise. Uşor de confundat cu porcuşorul-de-şes (Romanogobio
vladykovi), acesta are însă pedunculul caudal aplatizat şi mustăile mai
scurte.
Înmulţirea începe primăvara și durează până la începutul verii.
Consumă crustacee mici şi larve acvatice, uneori chiar alge depuse pe
pietre.
Este mai rar în Bega sau canalele adiacente, ajunge aici întâmplător
din populaţiile din amonte.
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Murgoiul bălţat – Pseudorasbora parva
Pescarii cunosc acest peşte mic ca fiind o specie exotică, al cărui
nume popular nu poate fi reprodus în această carte. A ajuns „ilegal” din
Asia infiltrat printre alte specii aduse pentru consum și introduse în
apele noastre. Astăzi trăieşte în aproape orice baltă sau apă lent
curgătoare.
Corpul ușor comprimat lateral este alungit, acoperit cu solzi de
culoare brun-cenuşie cu reflexii argintii sau aurii, cu înotătoarele
transparente. Exemplarele tinere au pe laturile corpului o dungă
longitudinală negricioasă foarte evidentă şi înotătoarele cenuşii. Botul
proeminent şi gura situată terminal îl fac uşor de diferenţiat faţă de alte
specii.
Hrana constă din larve şi artropode mici, dar frecvent mănâncă icre
şi chiar puiet de peşte, pe seama lui punându-se declinul altor specii
autohtone devenite astăzi rare sau chiar dispărute. Specia este teritorială
și agresivă. Ajunge la maturitate sexuală foarte repede, motiv pentru care
a devenit foarte abundent. Depune în iunie-iulie până la 3000 de icre.
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Mreana – Barbus barbus
Este un peşte tipic al zonei colinare şi de şes. Ocupă apele
curgătoare cu un curent moderat și care au substrat nisipos sau argilos.
Corpul este alungit şi puţin comprimat, cu solzi mărunţi. Culoarea
peștelui este cenuşiu-măslinie cu flancurile argintii, uneori cu reflexii
galbene şi pete mici întunecate. Înotătoarele ventrale sunt uşor
pigmentate în roşu. Gura este poziţionată ventral şi înzestrată cu patru
mustăţi aproape egale ca dimensiune, două în colţurile gurii şi două pe
buza superioară. Acestea elimină confuzia cu scobarul (Chondrostoma
nasus) sau morunaşul (Vimba vimba), specii cu care se aseamănă ca
formă a corpului şi poziţie a gurii, dar care nu au mustăţi.
Reproducerea are loc între mai şi iulie, în apă adâncă şi curent
puternic. Icrele speciei sunt toxice pentru om. Hrana preferată o
reprezintă nevertebratele acvatice, însă exemplarele de talie mare, în
special în perioada rece a anului, consumă puiet de pește.
În Bega este un peşte bine cunoscut, fără a fi foarte comun. Nu apare
în canale, bălţi sau amenajări piscicole.
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Crapul – Cyprinus carpio
Poate cel mai cunoscut peşte european, este tipic apelor lente sau
stătătoare, doar sporadic urcând în zona colinară. Preferă apele liniştite,
bogate în mâl şi vegetaţie.
Forma corpului variază foarte mult datorită numeroaselor încrucişări
dintre rasele obţinute pentru cultură. Tipul sălbatic are corpul alungit şi slab
comprimat, robust, cu solzi mari de culoare brun-gălbuie. Formele de
cultură, care se găsesc astăzi frecvent şi în sălbăticie, au corpul mai scurt şi
mai îndesat, existând chiar rase fără solzi (crapul oglindă). Gura este largă şi
poziţionată ventral, prevăzută la coluri cu două mustăţi.
Înainte de perioada de reproducere, crapii din apele curgătoare
întreprind o mică migraţie spre locuri cu apă mică şi însorită, unde depun
icrele agitând zgomotos apa. Peştele fiind omnivor, mănâncă aproape orice
hrană animală sau vegetală, fără a fi răpitor. Iernează în locurile cu apă
adâncă.
A devenit destul de rar în Bega din cauza lipsei locurilor de
reproducere şi a speciilor consumatoare de icre, este menţinut însă prin
repopulări periodice cu exemplare crescute în pescării.
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Carasul argintiu – Carassius gibelio
Este un peşte foarte comun în toată ara. Poate trăi aproape în orice
fel de apă, de la bălţi cu sau fără vegetaţie și până la râuri lente. Suportă bine
deficitul de oxigen, nefiind pretenţios la calitatea apei.
Aspectul corpului este ușor alungit, dar robust, curbura dorsală fiind
mai evidentă decât cea ventrală. Solzii mari sunt brun-cenuşii pe spate şi
argintii pe flancuri, cu înotătoarele cenuşii. Se deosebeşte uşor de crap
(Cyprinus carpio) pentru că acesta are mustăţi.
Meniul acestei specii este diversificat, de la râme, larve şi insecte
adulte, până la alge şi plante. Reproducerea este posibilă şi în absenţa
masculilor prin capacitatea icrelor de a se dezvolta sub stimularea lapţilor
altor specii, motiv pentru care în multe locuri masculii lipsesc.
Specie comună în arealul timişorean, găsim acest peşte atât în Bega,
precum și în diverse canale de alimentare sau evacuare a pescăriilor, ori
vechile canale de irigaţii.
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Ţiparul – Misgurnus fossilis
Peşte de fund al apelor foarte liniştite şi cu substrat mâlos. Este foarte
rezistent la deficitul de oxigen fiind capabil să respire aer atmosferic,
înghiţindu-l. Datorită acestui fapt, scos din apă emite sunete ca un fel de
ţipăt, de aici numele popular care i-a fost dat.
Corpul este foarte alungit amintind de un şarpe, cu solzi mărunţi
acoperiţi de un mucus bogat. Coloritul peştelui este o adaptare la viaţa
bentonică, brun cu striaţii şi dungi longitudinale de culoare gălbui deschisă.
Gura este prevăzută cu şase mustăţi şi patru lobi ai buzelor, iar înotătoarele
sunt rotunjite şi vărgate. Exemplarele tinere ar putea fi confundate cu
zvârluga (Cobitis elongatoides), la aceasta însă desenul lateral este format
din pete iar mustăţile sunt mai scurte, dunărinţa (Sabanejewia bulgarica)
are însă pe corp un desen format din pete de formă patrulateră.
Hrana constă din viermi, larve, crustacee şi insecte acvatice pe care le
culege din mâl.
Este destul de frecvent în zona acumulării Dumbrăvia, dar și în alte
canale, mai rar fiind în Bega. Este o specie protejată, fiind în regres numeric
ca urmare a restrângerii tot mai severe a habitatului.
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Zvârluga – Cobitis elongatoides
Pește de talie mică, trăieşte în ape lent curgătoare, dar care au
substratul tare, nisipos sau argilos, evitând mâlul sau pietrele. Poate trăi şi
în bălţi, dar numai pe substrat tare. Se îngroapă adesea în nisip.
Corpul este foarte alungit, subţire şi comprimat lateral, cu gura
orientată în jos şi înzestrată cu şase mustăţi scurte. Pe laturile capului
există câte un spin pe care-l folosește atunci când este capturat
contorsionându-și corpul pentru a înepa. Coloritul este cafeniu-gălbui cu
dungi longitudinale, formate din pete mici de culoare brun-închis.
Înotătoarele sunt transparente, cea dorsală şi caudală uşor vărgate. În
evitarea confuziei faţă de dunărinţă (Sabanejewia bulgarica), trebuie
urmărit pedunculul codal, zvârluga prezentând o singură pată de culoare
închisă în partea superioară a acestuia, în timp ce dunăria are două pete.
Specia mai poate fi confundată uşor cu exemplare mici de ţipar (Misgurnus
fossilis), acestea au însă corpul cilindric şi desenul format din linii
longitudinale neîntrerupte.
Hrana constă din larve şi insecte adulte mici, chiar şi alge.
Reproducerea se petrece din aprilie până în iunie, icrele lipicioase aderând
de plantele submerse.
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Dunărinţa – Sabanejewia bulgarica
Specie de talie mică, trăiește mai cu seamă în apele mari din zona de
câmpie, în locuri liniştite, nisipoase sau argiloase, adesea acest pește de talie
mică ascunzându-se printre rădăcinile de la maluri.
Corpul este alungit, dar totodată robust. Coloritul este galben-auriu,
uneori cu irizaţii violacee. Desenul este format din pete mari, de aspect
patrulater, dar şi câteva pete mici, neregulate. Petele mari sunt relativ rare,
lungimea fiecăreia alternând cu spaţiul rămas între ele. Prezintă spin lateral
și se comportă asemănător cu zvârluga (Cobitis elongatoides). Pentru a evita
confuzia cu aceasta, trebuie ştiut faptul că desenul lateral la zvârlugă este
format predominant din linii longitudinale întrerupte. Ţiparul (Misgurnus
fossilis) are desenul lateral format exclusiv din linii longitudinale.
Reproducerea se încheie în luna iunie. Hrana este reprezentată de
nevertebrate mici, bentonice, dar şi alge.
Specie destul de frecventă în apele Begăi din zona oraşului Timişoara
sau ale pârâului Behela. Pătrunde rar în canale.
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Somnul – Silurus glanis
Fără a avea legătură cu senzaţia de adormire, somnul este un peşte
bentonic, lent şi activ mai ales noaptea. Preferă râurile mari de şes, cu
substrat nisipos sau mâlos, dar trăieşte şi în lacuri.
Este un peşte ce poate ajunge la dimensiuni impresionante, 5 metri
şi 300 de kilograme. Corpul este alungit, comprimat lateral, iar capul
aplatizat poartă ochi mici. Pe buza superioară are două mustăţi lungi, iar
sub bărbie, alte patru mai scurte. Culoarea îi servește drept camuflaj,
peștele fiind maroniu cu pete neregulate, uneori complet negru.
Înotătoarea anală acoperă mai bine de jumătate din corp, celelalte fiind
mult reduse. Caudala este rotunjită. Poate fi confundat cu somnul pitic
(Ameiurus nebulosus) sau somnul negru (Ameiurus melas), care au însă
două înotătoare dorsale, dar şi două mustăţi în plus pe buza superioară.
Perioada de reproducere durează din aprilie până la mijlocul lunii
iunie, în apă puţin adâncă şi bogată în plante acvatice. Hrana puilor constă
din larve, adulţii consumând frecvent puiet de peşte și chiar raci.
Este comun în apele timişorene pătrunzând şi în canale, mai ales în
perioada de reproducere. Iarna se îngroapă în mâl.
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Somnul negru – Ameiurus melas
A fost adus din America de Nord în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, iar de atunci s-a răspândit foarte puternic în toată Europa,
alături de somnul pitic (Ameiurus nebulosus). Habitatele frecventate sunt
asemănătoare cu cele ale somnului autohton (Silurus glanis). Este un
pește foarte distrugător, în numeroase locuri ajungând să elimine specii
autohtone importante.
Corpul este, la fel ca al somnului autohton, aplatizat cu capul turtit,
colorat în brun-măsliniu. Gura este prevăzută cu opt mustăţi, câte patru
pe fiecare buză. Pe spate are în plus o mică înotătoare, de natură
adipoasă. Somnul autohton nu are această înotătoare, iar mustăţile sunt
în număr de şase.
Fiind foarte vorace, consumă aproape orice fel de hrană, fără a
agrea plantele în dieta sa. Iarna şi-o petrece în mâl. Icrele sunt depuse
într-o mică excavaţie în nisip sau mâl, la apă mică, fiind păzite de către
mascul până la eclozare.
A devenit foarte comun în mai toate apele timişorene, intrând astfel
în competiţie cu multe specii autohtone.
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Mihalţul – Lota lota
Specie caracteristică apelor adânci şi reci, preferă locurile cu substrat
pietros sau ascunzişul oferit de rădăcinile copacilor. Rar trăieşte în lacuri
sau canale mici.
Corpul este foarte alungit şi aplatizat lateral, cu capul ușor turtit
dorsal. Solzii sunt mărunţi și acoperii abundent cu mucus. Gura este largă,
fără mustăţi, având doar un „cioc” sub bărbie. Coloritul este brun-măsliniu,
cu pete şi striaţii întunecate. Pe partea dorsală are două înotătoare de
culoarea corpului, prima mică şi rotunjită, iar a doua ocupând mai bine de
jumătate din corp, se întinde până la coadă. Aproape tot atât de lungă, dar
mai slab pigmentată, este şi înotătoarea anală. Caudala este rotundă şi
stropită cu pete mari întunecate.
Se hrăneşte cu nevertebrate și peşti mici (mai ales iarna), fiind o specie
preponderent nocturnă. Reproducerea are loc toamna şi iarna, fiind foarte
activ în acest timp. Icrele sunt depuse în cureni de apă, pe substrat pietros.
Mihalţul vizitează zona timișoreană a râului Bega în perioada rece a
anului, când apare în efective destul de bine reprezentate. Pentru că este o
specie foarte sensibilă la concurena cu speciile invazive, dar și la calitatea
apei, beneficiază de protecie legislativă.
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Soretele – Lepomis gibbosus
Adus din America de Nord, a devenit un peşte foarte comun în bălţi şi
ape lent curgătoare. Preferă locuri însorite şi cu apă puţin adâncă.
Corpul este aplatizat dar robust, cu gură puternică şi solzi aspri la
pipăit. Coloritul este frumos, amintind de cel al peştilor exotici, verde-brun
închis pe spate, verde-albăstrui pe laturi şi galben-portocaliu pe abdomen,
motiv pentru care oamenii îi mai spun şi „biban-soare” sau „regina bălilor”.
Pe tot corpul este stropit sau brăzdat cu dungi mai închise. Deasupra
înotătoarei pectorale are câte o pată neagră mărginită cu portocaliu sau alb.
Înotătoarea dorsală este mai înaltă şi rotunjită în porţiunea dinspre coadă.
Tinerii sunt mai puţin intens coloraţi.
În perioada de reproducere (mai-august), masculul sapă mici
adâncituri circulare în nisip, loc în care vor depune icre mai multe femele.
Tot masculul este cel care va păzi ponta şi puii mici. Consumă orice, adesea
ciupind chiar și din înotătoarele altor pești mai mari.
Este o prezenţă comună pentru apele din zona Timişoarei.
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Bibanul – Perca fluviatilis
Peşte de apă stătătoare, cel mult lin curgătoare, bibanul populează
aproape orice tip de habitat ce se încadrează cerinţelor sale modeste,
cantonându-se în vegetaţia de la mal.
Este un peşte cu talie echilibrată, puţin aplatizat şi alungit, cu solzi
mărunţi şi aspri, brun-măslinii pe spate, mai deschişi pe flancuri. Din loc în loc
este brăzdat cu dungi late transversale, mai lungi sau mai scurte, care se văd mai
bine sau mai slab în funcţie de starea animalului. Dorsal are două înotătoare,
prima cu radii ţepoase şi cu o pată intensă de culoare neagră spre capăt, cealaltă
având doar radii moi. Caudala, dar mai intens anala şi ventralele, prezintă
pigmentaţie roşu-portocalie. Poate fi confundat cu ghiborţul (Gymnocephalus
cernua), acesta însă are corpul fără benzi verticale, lipsindu-i şi pata neagră de
pe înotătoarea dorsală.
Reproducerea începe primăvara, începând cu luna martie, continuând
până în mai. Icrele sunt depuse în panglici ce uneori depășesc un metru
lungime, agăţându-se de plantele de la mal. Puii se hrănesc cu plancton, adulţii
consumând aproape orice fel de hrană, chiar şi peşte.
Comun între peştii apelor timişorene, bibanul poate fi găsit atât în Bega,
cât şi în bălţile, canalele şi eleşteele din apropiere.
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Ghiborţul – Gymnocephalus cernua
Specie de apă lin curgătoare sau stătătoare, preferă locurile adânci
şi liniştite bogate în vegetaţie.
Seamănă la formă cu bibanul (Perca fluviatilis), dar are corpul mai
alungit, coloritul de fond fiind brun-cenuşiu sau măsliniu, stropit
neregulat cu pete întunecate fără aspect de benzi transversale. Capul este
uşor turtit dorsal. Înotătoarele dorsală şi caudală sunt şi ele stropite cu
mici puncte aşezate neregulat. Radiile spinoase din prima dorsală sunt
înzestrate cu o secreie iritantă producând durere intensă la înepare.
Confuzia cu bibanul este uşor de eliminat pentru că acesta are câteva
benzi transversale pe corp şi o pată neagră situată la capătul primei
înotătoare dorsale. Mai poate fi confundat cu răspărul (Gymnocephalus
schraetzer), care are însă corpul ceva mai alungit şi desenul cu benzi
subţiri orizontale.
Se hrăneşte cu aproape tot ce găseşte pe fundul apelor, viermi,
larve, insecte adulte, icre sau puiet de peşte.
Trăiește în Bega dar nu în număr foarte mare, în eleştee şi pescării
este un peşte nedorit.
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Răspărul – Gymnocephalus schraetzer
Peşte exclusiv de apă curgătoare, preferă poriunile mai lente de la
câmpie, dar poate ajunge şi în zona colinară. Locurile favorite sunt cele cu
substrat nisipos.
Are corpul alungit, cu fruntea aplatizată, dându-i capului un aspect
de cioc de gâscă. Solzii mărunţi sunt de culoare brun-deschis, cu
frumoase irizaţii aurii. De la cap până la coadă se întind trei sau patru linii
subţiri, negre, care uneori sunt întregi, alteori fragmentate. Cele două
înotătoare sunt de culoarea corpului, prima cu radii ţepoase şi punctată
cu negru, iar cea de-a doua având doar radii moi. Cu greu poate fi
confundat cu speciile înrudite, datorită desenului longitudinal.
Primăvara întreprinde migraţii în amonte pentru a depune icrele
sub formă de benzi late. Mănâncă viermi și larve ale insectelor acvatice,
mai rar icre sau peşte mic.
Este o specie periclitată la nivel european, motiv pentru care este
strict protejat. Deşi nu este abundent, prezena acestei specii în apele
Begăi constituie un element notabil pentru fauna sălbatică a regiunii.
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Şalăul – Sander lucioperca
Specie emblematică, şalăul este peştele apelor lent curgătoare sau
stătătoare dar curate şi nesufocate de plante. Preferă locurile cu substrat
tare sau pragurile, unde adesea stă la pândă.
Forma corpului este alungită, cu capul uşor aplatizat şi botul
ascuţit. Gura este largă şi prevăzută cu numeroși dinţi mărunţi și câte o
pereche de canini mai mari pe ambele fălci. Ochii sunt mari. Culoarea de
fond este gri-măsliniu, fiind brăzdat de câteva benzi transversale
întunecate, care la unele exemplare se contopesc între ele. Înotătoarele
sunt transparente, prima dorsală fiind ţepoasă şi vărgată.
Hrana tinerilor constă din viermi, larve şi insecte adulte, adulii
consumând aproape exclusiv peşti. Reproducerea se desfăşoară între
aprilie şi mai. Icrele sunt depuse pe substrat tare, mai ales pe crengile
căzute în apă, fiind păzite de către mascul.
Îl găsim în Bega sau eleştee, relativ bine reprezentat numeric dacă
inem cont de statutul său de specie răpitoare.
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Fusarul – Zingel streber
Trăieşte în râurile de şes, în curent puternic acolo unde substratul
este pietros, nisipos sau argilos. Adesea se îngroapă în nisip, cu capul în
amonte.
Asemănător cu un fus de tors, este un pește cilindric şi foarte alungit,
cu capul uşor aplatizat şi pedunculul caudal foarte îngust și lung. Are două
înotătoare dorsale. Culoarea de fond este cafenie, cu partea ventrală
gălbuie. Pe flancuri există câteva benzi transversale late, negricioase, care
ies în evidenă. Seamănă foarte bine cu pietrarul (Zingel zingel), care însă
are pedunculul caudal mai gros şi mai scurt, benzile laterale mai slab
evidenţiate, uneori contopite în pete mari alteori dispersate în multe pete
mici, având și un număr mai mare de radii la înotătoarele dorsale.
Hrana cuprinde o gamă largă de nevertebrate, icre sau chiar puiet de
peşte. Reproducerea se petrece în lunile timpurii de primăvară, icrele fiind
depuse în zonele unde curenii de apă sunt puternici.
Alături de pietrar, înregistrează o revenire în apele timişorene ale
râului Bega, mai ales în perioada rece. Este protejat de legislaţia
europeană şi naţională.
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Pietrarul – Zingel zingel
La fel ca ruda sa fusarul (Zingel streber), cu care adesea
convieuiește, pietrarul este un peşte al apelor mari, preferând
substratul pietros şi curenţii puternici de apă.
Corpul este alungit, dar nu atât de exagerat precum al fusarului, iar
pedunculul caudal mai gros şi mai scurt. Solzii sunt mărunţi şi aspri,
culoarea de fond având partea ventrală colorată mai deschis, spre nuane
gălbui. Desenul corpului are pete întunecate neregulate și slab conturate,
uneori dispersate sub formă de mozaic. Pentru evitarea confuziei cu
fusarul este important să știm că acesta are pedunculul caudal mai
subire, benzile laterale mari bine conturate, având totodată un număr
mai mic de radii la înotătoarele dorsale.
Consumă toate felurile de nevertebrate acvatice, icre şi chiar peşte
mic. Perioada de reproducere se desfăşoară în martie-aprilie, când
femela depune icrele în zone cu ape rapid curgătoare.
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AMFIBIENII
Lesne

de observat, aceste animale nu se
descurcă foarte bine în apă, dar nici pe uscat.
Trebuie să le fim însă recunoscători pentru că
încă mai păstrează tradiţia de „cuceritori” ai
tărâmului uscat. Pe de altă parte, nu se poate
spune despre amfibieni că sunt dăunători, nici
chiar în cel mai larg sens al cuvântului. Dovadă
este faptul că, fără excepţii, sunt specii protejate
prin lege.
Legenda spune că broasca cea urâtă se va
transforma repede în prinţul frumos şi mult visat
de către fetele tinere, doar printr-un sărut. Nu
ştiu de ce s-au gândit oamenii la un asemenea
scenariu, pot să fiu naiv însă şi să cred că are
legătură cu frumuseţea interioară a fiecărui
individ care, în mod natural, nu s-a pricopsit cu
un aspect foarte atrăgător. Aşadar, legenda ar
putea sugera indirect că satisfacţii mai mari ar
putea să vină dacă privim mai mult spre suflet şi
ceva mai puţin spre aspectul exterior.
Cert este că amfibienii sunt făpturi care ţin
la partenera lor, la propriu... Atunci când se plac,
devin aproape de nedespărţit, biologii folosind
termenul de „amplexus” pentru acele momente
intime pe care le consideră cu valoare în
asigurarea fertilizării ouălor. Totuşi, îmi vine
greu să cred că un asemenea ataşament nu ar
avea de-a face şi cu afecţiunea.

în fotografie, amplexus la broasca-râioasă brună (Bufo bufo)
foto: Lucian Pârvulescu

Foto: Lucian Pârvulescu

Tritonul comun – Lissotriton vulgaris
Este cel mai larg răspândit dintre toţi tritonii din România. Datorită
faptului că are respiraţie predominant cutanată, îl găsim mai ales în locurile cu
multă umezeală.
Corpul este zvelt, aspectul general aducând mai degrabă cu al unei
şopârle tentaţi fiind să caracterizăm animalul după prezenţa cozii. Este nevoie
doar de o privire sumară pentru a constata lipsa solzilor, o caracteristică
specifică amfibienilor. Pielea este foarte subţire iar coloritul, mai şters în timpul
anului, devine accentuat în perioada de reproducere. Împerecherea se petrece
în mediul acvatic, primăvara devreme, după dezgheţ. Atunci masculul devine
colorat în brun-cenuşiu sau brun-măsliniu cu pete mai închise, străbătut de la
cap până spre coadă de niște benzi fine de culoare bej. Ca ţinută de impresie,
dezvoltă o creastă uşor ondulată, întinsă de la cap până pe coadă. Femela este
mai modestă în privinţa acestor aspecte.
Primăvara îl putem găsi în apropierea oraşului Timișoara, când tritonii
vin să se reproducă în bălţi sau ape foarte lin curgătoare şi lipsite de prădători.
În restul anului este aproape imposibil de găsit pentru că stă ascuns în frunzarul
pădurilor sau iarba umedă, hrănindu-se cu râme, larve sau artropode adulte. În
perioada foarte uscată intră in estivaţie.
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Tritonul dobrogean – Triturus dobrogicus
Contrar numelui, această specie nu trăiește doar în Dobrogea. În
vestul României este o prezenă destul de rară, dar reconfirmată recent.
Îl găsim în mediul acvatic doar primăvara, în perioada de
împerechere. În restul timpului, ca oricare dintre tritoni, trăiește pe
uscat, în zone cu vegetaie bogată, fiind foarte greu de observat. Are un
aspect ceva mai robust comparativ cu tritonul comun (Lissotriton
vulgaris) de care se deosebește prin creasta dorsală franjurată și mult
mai înaltă. Coloritul general al masculului este caracterizat prin pete
mari, de culoare neagră, situate mai cu seamă pe pările laterale ale
corpului, precum și de prezena unei benzi de culoare albastră de-a
lungul cozii. Femela este mai ștearsă și lipsită de creastă, aspect care îl va
caracteriza și pe mascul după încheierea perioadei de reproducere.
Este o apariie rară pentru împrejurimile Timișoarei, în aceleași
habitate fiind posibilă și prezena tritonului-cu-creastă (Triturus
cristatus), specie de care este foarte greu de difereniat de către
nespecialiști.
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aspect ventral
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Buhaiul-de-baltă – Bombina bombina
Specie foarte comună mai ales în sudul şi vestul ţării, preferă zonele de
câmpie sau de deal. Viaţa sa este puternic legată de mediul acvatic, populând
aproape toate bălţile care nu au peşti, fără a se aventura în ape mari.
Tegumentul este bogat în glande proeminente ce secretă mucusul
necesar menţinerii umezelii corpului. Coloritul de fond este brun cu uşoară
tentă de cenuşiu, uneori chiar măsliniu, cu pete de formă neregulată de culoare
mai închisă. Partea ventrală reprezintă surpriza pe care un observator mai
puţin experimentat o poate trăi atunci când încearcă să apuce acest animal.
Prezenţa petelor galben-portocalii şi albe, izbitoare în contrast cu fondul negru
pe care sunt aşezate, nu este doar un joc de culori, ci reprezintă elementul care
poate salva viaţa acestui animal, de altfel total inofensiv. Între legile nescrise,
dar foarte bine ştiute de către animale, stă şi aceea că orice este colorat foarte
intens, este toxic și astfel de evitat.
Spre sfârşitul primăverii depune ouăle rotunde, fixate în grupuri mici pe
rămurele sau tulpini submerse.
Putem observa specia în Timişoara atât primăvara cât şi vara, în bălţi
curate şi umbrite, mai cu seamă la marginea oraşului, în bălile drumurilor de
prin Pădurea Verde şi Pădurea Bistra. Hibernează în galerii de rozătoare sau
alte spaţii subterane, începând cu luna octombrie.
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Broasca-săpătoare brună – Pelobates fuscus
Aşa cum îi spune şi numele, este o specie ce se ascunde în sol, uneori
ajungând chiar la adâncimi de circa 50 cm. Noaptea iese la vânătoare de râme,
insecte adulte sau diverse larve. Preferă regiunile cu sol afânat şi uşor de săpat,
motiv pentru care o găsim mai cu seamă la câmpie.
Coloritul este destul de variabil, pe un fond brun, bej-cenuşiu sau chiar
galben, prezintă pete mari de culoare brun-roşcată, pete ce uneori se pot
contopi dând aspectul unor benzi late de o parte şi de alta a coloanei vertebrale.
Printre aceste pete, dar şi peste petele mai întunecate, se găsesc mici pete
cărămizii. Partea ventrală este mai deschisă la culoare, uneori pătată. Pupila
este verticală, asemănătoare cu a pisicii.
Trăieşte în apă doar în perioada de reproducere, primăvara destul de
târziu, unde masculii, dar şi femelele, se caută prin semnale ce amintesc de o
cloşcă ce-și caută puii: cot-cot cot-cot. Atunci când masculul găseşte o femelă,
pur şi simplu i se agaţă la brâu pentru a fi sigur că el este tatăl viitorilor pui,
proces numit de către biologi „amplexus lombar”. Aspectul pontei este de şirag,
cu ouăle dispuse neregulat, înfăşurat în jurul unei plante submerse. Mormolocii
ies foarte repede din ou, dar transformarea lor în adult durează mult.
Este o prezenă discretă în fauna Timișoarei datorită activităii sale
nocturne.
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Broasca-râioasă brună – Bufo bufo
Întâlnim această broască în mai toate regiunile, de la şes până la munte,
chiar și în parcurile din localităţi.
Acest nume dezavantajos i-a fost dat pentru aspectul bubos, datorat
glandelor tegumentare foarte dezvoltate ce ne duc repede cu gândul la nedorita
infecţie cu acarianul Sarcoptes scabiei (râia). Realitatea este că această broască
poate să elimine prin acele glande tegumentare o substanţă puternic iritantă
numită bufonină, ce o ferește de mulţi duşmani. Culoarea animalului este
simplă, brun-cenuşiu cu pete mai întunecate pe partea dorsală, mai deschis şi
de obicei pătat pe partea ventrală.
Masculul, mai mic în comparaie cu femela, este viguros în perioada ce
urmează Dragobetelui. Odată ce a pus ochii pe o femelă, o va ţine strâns de subbraţ în aşa-zisul „amplexus axilar” până când aceasta va depune ouăle sub
formă de şirag, asigurându-se astfel că el este tatăl viitorilor pui.
O putem vedea în Timișoara destul de uşor, tot timpul anului. Este însă
foarte vulnerabilă primăvara, când se deplasează mult în căutare de bălţi
propice reproducerii, ocazie cu care este adesea călcată de maşini. În ţările care
respectă mediul, constructorii de şosele îi lasă spaţii speciale de trecere pe sub
asfalt. După încheierea reproducerii, adulţii părăsesc apa şi îşi petrec viaţa
departe de aceasta, hoinărind după insecte mai ales pe înserat.
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Broasca-râioasă verde – Bufotes viridis
Botezată în aceeaşi manieră de către popor precum ruda sa brună
(Bufo bufo), această specie parcă are şi mai puţin de a face cu râia,
proeminenţele glandulare de aspect bubos fiind mai puţin dezvoltate, iar
bufonina sa este mai puţin iritantă.
La capitolul colorit însă, această specie stă mai bine, fiind parcă
îmbrăcată în haine de camuflaj ca urmare a petelor verzi-măslinii de pe
fondul alb-gălbui al corpului. Vârfurile proeminenţelor glandulare sunt
cărămizii iar partea ventrală a corpului alb-murdar, uneori pătată, alteori
nu.
Ceva mai comună în zona Timișoarei prin comparaie cu ruda sa
brună, broasca-râioasă verde are un comportament foarte asemănător
cu aceasta. Puţin mai iubăreaţă, petrece în apă ceva mai mult timp în
perioada de împerechere. Orăcăitul caracteristic se aseamănă cu
stridulaţiile unui greier, repetate câteva secunde: rrrr-rrrrr. Mormolocii
se dezvoltă repede, în 2-3 luni părăsesc apa după metamorfoză, moment
în care exemplare de broscuţe mici pot fi găsite aproape peste tot.
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Brotăcelul – Hyla arborea
Cine nu cunoaşte brotăcelul cel verde crud ca o frunză? Sau cine nu
cunoaşte cântecul său? Poate din ce în ce mai mulţi iubitori ai mediului
artificial, dar nicidecum cel care ştie să asculte sau să observe în jurul său
viaţa. Singura specie de broască arboricolă din ţara noastră, brotăcelul
trăieşte adesea chiar deasupra capului nostru, în frunzarul des şi umezit de
rouă al viţei-de-vie sau al tufelor ornamentale din parcuri.
Pielea este netedă şi verde, pe partea ventrală alb-murdar, iar peste
ochi îi trece o bandă maronie. Toate acestea îl fac greu de găsit chiar şi atunci
când îl auzim deasupra noastră. Se spune că aduce ploaia, cert este însă că
bucuria unei ploi ce se apropie îl face să cânte mai înverşunat.
Se întoarce de unde a plecat, adică în apă, primăvara nu foarte
devreme, primii şi cei mai nerăbdători să lase urmaşi acolo fiind masculii.
Ouăle sunt depuse în grămezi de mărimea unei nuci, fixate de plante
acvatice. Larvele sunt ceva mai agile în comparaie cu ale celorlalte specii de
broaşte, amintind ca aspect de peşti. Spre sfârşitul toamnei intră în
hibernare, până primăvara următoare.
Este o prezenă obișnuită în Timișoara, deși cel mai adesea se lasă
auzit și nu văzut.
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Broasca-de-lac mare – Pelophylax ridibundus
Este una dintre speciile de broaşte ce trăiesc permanent în strânsă
legătură cu mediul acvatic, acolo unde apele nu seacă, mai cu seamă în regiunea
de şes şi deal.
Coloritul este variabil, făcând pentru nespecialiști imposibilă deosebirea
faă de rudele sale apropiate. Predomină specimenele culorate în verdemăsliniu şi măsliniu-brun, majoritatea având o bandă mai deschisă de-a lungul
coloanei vertebrale. Pielea este netedă, cu pete şi dungi mai închise la culoare
atât pe partea dorsală cât şi pe cea ventrală. Pe picioare, petele au formă de
benzi transversale. Pentru identificarea corectă ne putem folosi de sunetul
asemănător unui râs sarcastic, de unde şi numele de „ridibundus”, sunet emis de
masculi în serile şi nopţile de vară.
Curtarea şi reproducerea încep pe la mijlocul lunii aprilie, ouăle fiind
depuse sub formă de grămezi mari ce ulterior vor cădea pe fundul apei. Foarte
vorace, consumă aproape orice, de la larve acvatice până la insecte sau chiar
peşti. Adulţii, dar şi mormolocii atunci când metamorfoza nu se încheie,
hibernează pe fundul apelor, îngropaţi în mâl.
O găsim foarte abundent în Timișoara, în zona bălilor permanente sau a
lacurilor de acumulare, în amestec cu broasca-de-lac mică (Pelophylax kl.
esculentus).
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Broasca-de-lac mică – Pelophylax kl. esculentus
La fel ca ruda sa broasca-de-lac mare (Pelophylax ridibundus),
trăiește permanent în strânsă legătură cu mediul acvatic.
Este aproape imposibil de diferenţiat de către nespecialiști faţă de
specia precedentă. Coloritul este foarte variabil, de la verde până la brun
închis pe partea dorsală, şi albicios pătat pe partea ventrală. De obicei
coapsele sunt marmorate cu galben.
Reproducerea începe târziu, prin luna mai şi se desfăşoară în
condiţii similare cu broasca-de-lac mare, întârzierea ajutând (dar nu
întotdeauna reușind) ca cele două specii să nu hibrideze. Mormolocii se
hrănesc cu diverse vegetale acvatice, adulţii consumând un număr mare
de insecte.
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Broasca-roşie-de-pădure – Rana dalmatina
Deşi rudă apropiată cu celelalte două specii, această broască este mai
puţin legată de mediul acvatic unde o găsim doar pentru a depune ouăle la
începutul primăverii. În restul perioadei de activitate trăiește în frunzarul sau
vegetaţia ierboasă din păduri sau din preajma acestora. Are un salt foarte
puternic, adesea depăşind un metru în lungime.
Coloritul este brun-roşcat sau cenuşiu-gălbui cu puncte mici de culoare
neagră. Desenele închise sunt mai discrete pe corp şi mai vizibile pe coapse, sub
forma de benzi transversale. Începând de la bot, peste ochi şi timpan și până la
baza gâtului, străbate o bandă de culoare brun-închis. Abdomenul este albgălbui, pătat la femele şi aproape imaculat la masculi.
Cea mai timpurie broască, începe să depună ouă încă înainte ca apele să
fie complet dezgheţate. Caută bălţi mici, la margine de păduri. Ponta are aspect
de plăcintă cu diametrul de 10-25 cm şi este repede invadată de alge verzi, alge
care favorizează oxigenarea ouălor chiar şi atunci când apele scad foarte mult.
Toamna se aglomerează mai mulţi indivizi în locuri favorabile, iernează
îngropată în mâl.
În Timișoara este o prezenă comună în băli, primăvara. Terestru o zărim
mai rar, cu puin noroc la o plimbare liniștită prin Pădurea Verde sau parcurile
cu multă vegetaie.
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REPTILELE
Natura s-a întrecut pe sine când a creat reptila.
De la talentul de camuflaj, abilităţile senzoriale şi
până la frumuseţea lor, aceste animale îşi au locul
şi rostul în lumea înconjurătoare atât de bine
încât se spune că atunci când lipsesc dintr-un
habitat, avem de-a face cu un indiciu al
degradării acestuia. Şi nu-i deloc greu de înţeles
de ce. O reptilă, prin modul ei de viaţă, se află la
mijlocul unui ecosistem, consumă alte animale şi,
la rândul ei, este consumată de altele mai mari.
Deci lipsind, înseamnă că deja lipsesc (sau
urmează să lipsească) şi celelalte verigi din aşanumitul lanţ trofic.
Oamenii se tem de reptile, mai ales de
şerpi. Şi-i omoară. De ce? De ce... De ce!!! Aş
putea să mă întreb asta la infinit, dar constat că
vina o port în mine, ca om. Un copil, încă prea mic
pentru a fi fost educat, apucă un şarpe cu mare
drag şi fără pic de teamă. Din păcate, la prima
întâmplare de acest gen va fi „educat” de către un
adult. Pericolul de a păţi ceva grav din partea
reptilelor este mai mic decât acela de a fi
electrocutat, de exemplu. La fel ca în cazul
curentului electric, „a nu pune mâna” acolo unde
nu ne pricepem este suficient şi mult mai sănătos
comparativ cu „a distruge”.

în fotografie, şarpele-de-casă (Natrix natrix)
foto: Lucian Pârvulescu

Foto: Lucian Pârvulescu

Ţestoasa-de-apă – Emys orbicularis
Cea mai larg răspândită ţestoasă din România, trăieşte în strânsă
legătură cu mediul acvatic, pe lângă ape stagnante sau lent curgătoare.
Coloritul este variabil, carapacea fină, eliptică şi nu foarte bombată, are
culoare maro-cenuşiu închis, ca de mâl, cu pete sau linii fine galbene.
Plastronul (scutul ventral) este galben sau brun. Tegumentul este solzos,
brun sau negru lucios, stropit şi el cu pete galbene.
Împerecherea se petrece primăvara, în martie-aprilie femela va
depune nişte ouă albicioase învelite într-o coajă tare. Puii ies din ou
toamna sau chiar primăvara următoare, când se vor îndreapta direct
spre apă, unde se simt în siguranţă. Este o certitudine că acest animal
poate trăi peste 100 de ani, lucru care se întâmplă rar în natură datorită
numeroaselor pericole.
În Timişoara, cu puin noroc, o găsim pe malul Begăi, acolo unde
forfota oraşului este mai mică, la margine de oraş, ori ascunsă în stuful
bălţilor. Adesea stă nemişcată la soare, pe un suport, iar când simte că se
apropie ceva se aruncă direct în apă.
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Şopârla-de-câmp – Lacerta agilis
Şopârle mişună aproape peste tot, printre ierburile din câmp, în
păduri, la deal şi la munte, sau chiar pe văile de râu.
Coloritul acestei specii este variabil şi depinde chiar şi de vârstă.
Masculul are o dungă dorsală brun-roşcată mai închisă, mărginită de
două benzi cafenii sau cenuşii, uneori contrastând bine. Laturile corpului
sunt verzi ca iarba, stropite cu pete mici negre, cu centrul alb. Femelele
sunt mai şterse, predominând nuanele brun-cenuşii. Ventral, atât
masculii cât şi femelele sunt verzui, el fiind ceva mai stropit.
Femela depune ouăle într-o mică excavaţie şi le îngroapă în pământ,
cam prin luna iunie-iulie. Juvenilii începând să apară prin august, la
început sunt leni, mai apoi însă devin foarte rapizi.
Găsim această specie aproape oriunde există un loc liniştit şi
înierbat, pe lângă pâlcuri de copaci, parcuri, malul Begăi, adesea
întâmpinându-ne cu o privire ce aminteşte de rudele lor dispărute,
dinozaurii.
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Guşterul – Lacerta viridis
Cea mai mare şopârlă din fauna ţării noastre, poate ajunge chiar şi
la 40 cm lungime. Larg răspândită, specia preferă zonele cu subarboret,
margini de păduri, poieni însorite sau chiar marginea şoselelor. Adesea
caţără în copaci, uneori chiar până la înălţimi considerabile
Culoarea masculului adult este verde intens cu puncte mici negre.
Guşa şi laturile capului sunt albastre, iar abdomenul gălbui. Femela este
verde-măsliniu, cu guşa albicioasă. Tinerii se deosebesc de ai altor
şopârle prin coloritul cafeniu uniform cu pete albe, dispuse în şiruri pe
flancuri.
Specia se hrăneşte cu tot felul de nevertebrate pe care le prinde cu
dibăcie mare de pe sol. Reproducerea începe în iunie-iulie când masculii
devin mai intens coloraţi, declanşând lupte serioase, fără a se răni însă.
Juvenilii încep să apară în luna august, perioada de hibernare începând
odată cu căderea brumei.
Gușterul este o apariie rară în zona Timișoarei, ar putea fi găsit
acolo unde are liniște și soare, ascuns în tufele de la marginea drumurilor
sau a căii ferate.
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Şopârla zidurilor – Podarcis muralis
Specie colonială, caracteristică regiunilor stâncoase cu sau fără
vegetaie, dar obligatoriu cu o bună expunere la soare. Poate fi zărită și în
zone antropizate, mai cu seamă în preajma construciilor din beton sau a
aglomerărilor de pietre.
Este o șopârlă relativ mică, adesea fiind confundată cu juvenilii
altor specii. Corpul este aproape cilindric, doar ușor turtit dorsal.
Coloritul este predominant cafeniu, mai întunecat pe flancuri și mai
deschis dorsal și ventral. Unele exemplare prezintă nuane de verde. De-a
lungul corpului se observă numeroase pete mărunte, de culoare închisă,
precum și două dungi formate din pete aproape albe dispuse de-a lungul
flancurilor negricioase.
În perioada mai-iulie femela depune între 2 și 8 ouă într-o mică
adâncitură. Incubaia durează 9-10 săptămâni. Juvenilii sunt foarte
rapizi, consumând diferite insecte mici.
Specia este rară în Timișoara deoarece localizarea geografică nu
favorizează această specie. Totuși, poate fi zărită pe terasamentul căilor
ferate, probabil datorită pietrișului pe care îl consideră un habitat.
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Năpârca – Anguis fragilis
Nu este un şarpe. Dacă ne uităm cu atenţie la forma capului,
observăm că este unul tipic de șopârlă. O dovedeşte că nu este şarpe şi
faptul că asemeni altor şopârle, coada i se desprinde dacă este prinsă,
lucru ce nu-l pot face şerpii. Confuzia vine datorită evoluţiei convergente
ce a făcut ca această specie să ducă o viaţă mai bună fără picioare, dându-i
astfel posibilitatea să se strecoare în diverse spaţii strâmte.
Culoarea brun-cafenie cu aspect lustruit dă senzaţia de fragilitate, de
aici numele latin „fragilis”, ori celălalt nume popular, parţial incorect,
„şarpele-de-sticlă”. Adesea, masculii sunt pătai pe spate cu puncte fine
albastre. Partea ventrală, la ambele sexe, este cenuşie.
Specia este ovo-vivipară, adică femela poartă ouăle până la eclozare,
eliminând direct pui fără să aibă legături placentare cu mama. Aceştia
apar de obicei în august şi se hrănesc la început cu larve mici, apoi cu tot
felul de artropode, melci sau râme.
Specia este în regres în zona Timişoarei. Fiindcă este foarte des
confundată şi, destul de lentă, cade adesea victimă în faţa unora care, fără
suflet (sau minte), cred că a omorî un şarpe înseamnă o faptă bună.
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Şarpele-de-alun – Coronella austriaca
Deși discret, este totuși o specie cu largă răspândire în Europa şi în
ţara noastră. Preferă locurile cu vegetaţie arborescentă, margini de
păduri, poieni, taluzuri. Este un şarpe agresiv care pufăie şi sare, dar cu
toate acestea nu este veninos. Muşcătura lui se lasă, cel mult, cu câteva
simple înţepături în piele.
Este unul dintre cei mai frumoşi şerpi de la noi, coloritul de fond
fiind maro-cafeniu cu tentă de roz, pătat sau brăzdat de două dungi mai
închise, cu dispunere longitudinală. Exisă însă şi exemplare foarte
închise la culoare. Ceafa şi banda de peste ochi au aceeaşi culoare precum
petele dorsale. Abdomenul este brun sau roşu-cărămiziu.
Când se împerechează, masculul prinde femela strâns şi o apucă de
cap într-o manieră probabil tandră. Femela este ovo-vivipară, dar uneori
depune ouăle cu puţin înainte de eclozarea puilor.
Întâlnim specia destul de rar în împrejurimile Timişoarei dată fiind
timiditatea sa şi agilitatea cu care se ascunde chiar și la cel mai mic foşnet.
Pădurea Verde şi Pădurea Bistra mai găzduiesc încă această minunată
specie.
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Şarpele-de-casă – Natrix natrix
Cu certitudine cel mai comun şarpe din ţara noastră, şarpele-de-casă şi-a
câştigat numele datorită prezenţei sale în apropierea caselor ţărăneşti a căror
fundaţie este construită din pietre, găsind refugiu în spaiile dintre acestea.
Adesea oamenii îl consideră o binecuvântare pe lângă casă și îi oferă lapte, dar
atunci când îl găsesc pe câmp îl omoarâ fără prea multe regrete. Acest şarpe nu
este periculos. Cel mai adesea trăieşte în preajma apelor, unde se hrăneşte cu
broaşte pe care le înghite de vii. Atunci când are ocazia, prinde chiar şi şoareci
sau peşti mici, însă niciodată nu consumă lapte. Coloritul este variabil, de la
cenuşiu cu pete mărunte întunecate, până la aproape negru, având pe laturile
capului două pete semilunare caracteristice, de culoare alb-gălbuie.
Primăvara, masculii formează adevărate gheme vii în încercarea de a
cuceri o femelă, înfăşurându-se şi câte 10-15 indivizi în jurul ei, dar numai unul
devenind fericitul tată. Femela depune ouă pe care le îngroapă doar puţin sub
pământ sau frunzar.
Foarte comun în Timişoara, din greșeală pătrunde uneori în locuinţe, dar
cu sigurană fără gânduri rele. Mai frecvent îl putem vedea înotând pe Bega sau
canale. Uneori se aventurează departe de albia apei, când îl găsim prin iarbă ori
pe sub tufărişurile din pădure. Prins în mână nu muşcă, deşi încearcă să
intimideze prin pufăituri. Elimină în schimb o substanţă urât mirositoare.
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Şarpele-de-apă – Natrix tessellata
Asemănător în obiceiuri cu ruda sa apropiată şarpele-de-casă
(Natrix natrix), este mai puţin tolerant la prezenţa umană, astfel că
trăiește exclusiv în apropierea apelor.
Culoarea de fond este galben-cenuşie, cu pete brun-măslinii,
dispuse în cinci şiruri de-a lungul corpului. Marginea pupilei este
galbenă. În perioada de reproducere părăseşte albia râurilor pentru a
depune ouăle (albe) în pământ sau frunzar, în formă de ciorchine.
La fel de inofensiv ca ruda sa, pe lângă mirosul puternic respingător,
are obiceiul de a face pe mortul. Dacă agresorul încă nu este convins să
renune, începe să vomite. Cum hrana lui constă în special din peşte,
tăvălit astfel în hrana semi-digerată devine repede respingător pentru
aproape orice prădător.
Îl găsim în Timișoara exclusiv pe traiectul apelor, mai ales în zonele
pietroase sau cu vegetaie.

Anexa 4A
71

Foto: Lucian Pârvulescu

Vipera comună – Vipera berus
Specie foarte discretă, poate fi întâlnită în toată ara, de la câmpie
până la munte, chiar și la peste 2000 m altitudine. Preferă habitatele cu
vegetaie, cum ar fi margini de păduri, tufărișuri sau zone înierbate. Deși
nu a fost întâlnită în Timișoara sau împrejurimile acesteia, voi prezenta
specia pentru o informare corectă și astfel evitarea confuziilor cu alte
specii de șerpi.
Ca orice viperă, are pupila verticală. Coloritul viperei comune
variază foarte mult, de la cenușiu, cafeniu, roșcat și până la negru lucios.
Cu excepia exemplarelor negre, pe partea dorsală a viperei se observă
un desen caracteristic în zigzag, de culoare mai întunecată comparativ cu
restul corpului, femela având de obicei acest desen ceva mai șters. Vipera
comună poate fi confundată mai ales cu șarpele-de-alun (Coronella
austriaca), însă acesta are pe spate desenul mai slab conturat și, desigur,
pupila circulară.
Hrana viperei constă în special din mamifere mici (rozătoare), pe
care le mușcă și apoi așteaptă ca veninul să-și facă efectul. După ce
animalul paralizează, va fi înghiit întreg.
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Riscul de a fi mușcai de viperă este aproape absent în Timișoara, în
primul rând pentru că în zonă este puin probabil să trăiască vreuna dintre
specii. Totuși, se cuvine să tratăm cu respect viperele, primul pas în evitarea
unei catastrofe fiind o bună informare. Principala caracteristică a unei specii
posesoare de venin din fauna sălbatică a ării noastre este forma verticală a
pupilei, la speciile inofensive pupila fiind circulară (vezi foto). Trebuie precizat
și faptul că un șarpe, indiferent dacă este veninos sau nu, poate ataca la o
distană cel mult egală cu jumătate din propria sa lungime. De asemenea, este
un mit că șerpii se aruncă din copaci asupra oamenilor. La fel de falsă este și
temerea că viperele scuipă cu venin. Speriat, orice șarpe va pufăi pentru a
intimida.

specie neveninoasă

foto: Lucian Pârvulescu

Șarpele-de-apă (Natrix tessellata)

specii veninoase (vipere)

foto: Alexandru Strugariu

foto: Lucian Pârvulescu

Vipera-cu-corn (Vipera ammodytes)

Vipera comună (Vipera berus)

Veninul de viperă este neurotoxic și anticoagulant. La om, simptomele
cauzate de mușcătura viperei includ durere, tumefacie, insuficienă cardiacă
sau paralizie locală. Sunt extrem de rare cazurile de mușcături mortale cauzate
de vipera comună (Vipera berus). Mai periculoasă în acest sens este vipera-cucorn (Vipera ammodytes), dar aceasta poate fi întâlnită doar în zonele
calcaroase din Banat, sudul Ardealului și Dobrogea. În caz de mușcătură,
încetinii circulaia locală aplicând un garou sau o compresă rece. Nu este
recomandat să agresai rana încercând să scoatei veninul pentru că efectul va
fi contrar, vei stimula de fapt absorbia acestuia.
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Despre diversitatea speciilor
Cu cât un habitat este mai sănătos, cu atât fauna ce-l populaeză este
mai diversificată, stabilitatea în timp fiind un element esenial.
În privina peştilor, habitatele acvatice din zona Timişoarei arată,
surprinzător, o diversitate destul de bună în concordană cu poziţia
geografică a regiunii. Speciile din familia crapului (Cyprinidae) sunt cel
mai bine reprezentate, cu aproape trei sferturi din totalitatea speciilor,
urmate de speciile din familia bibanului (Percidae).
Cea mai comună specie de ciprinid este obletele (Alburnus alburnus),
prezent în mai bine de un sfert din totalitatea exemplarelor studiate,
urmat de babuşcă (Rutilus rutilus) şi carasul argintiu (Carassius gibelio).
Specii rare de ciprinide sunt cosacul-cu-bot-turtit (Ballerus sapa), cleanul
mic (Leuciscus leuciscus) sau dunărinţa (Sabanejewia bulgarica). O specie
probabil extinctă din fauna acestei regiuni este caracuda (Carassius
carassius). În ciuda faptului că literatura de specialitate menionează
această specie în regiune, nu am reușit să văd vreun exemplar cu ocazia
acestui studiu, diferitele semnalări din partea unor pescari amatori
dovedindu-se a fi doar confuzii. Cel mai probabil, cauzele acestei dispariii
sunt, deopotrivă, degradarea calităii apelor din băli, precum și
concurena cu alte specii, păguboși în acest sens fiind carasul argintiu
(Carassius gibelio) sau soretele (Lepomis gibbosus).
În privina percidelor, bibanul (Perca fluviatilis) este cel mai
abundent, cu aproape jumătate din totalul exemplarelor observate. Nici
şalăul (Sander lucioperca) nu este un pește rar, mai greu se lasă însă
capturat. Rar întâlnite au fost răspărul (Gymnocephalus schraetzer) și
ghiborul (Gymnocephalus cernua). Fusarul (Zingel streber) sau pietrarul
(Zingel zingel), deşi sunt specii rare la nivel naional, înregistrează o
revenire în apele Begăi.
În contextul existenei unui număr nu foarte mare de specii de
amfibieni caracteristice faunei sălbatice a României, zona Timișoara
beneficiază de o diversitate bună. Taxonul cel mai bine reprezentat este
Pelophylax cu cele două broaşte de lac ridibundus şi esculentus. Speciile din
genul Bufo sunt de asemenea reprezentate bine, mai comună fiind
broasca-râioasă verde (Bufotes viridis). Specie destul de rar întâlnită este
broasca-de-pământ brună (Pelobates fuscus), probabil datorită activităii
sale nocturne, în timpul zilei această specie stând îngropată în pământ
uneori chiar la adâncimi considerabile.
În ceea ce priveşte reptilele, diversitatea speciilor este moderată. Ca
număr de indivizi, domină trei specii, de departe, cel mai des întâlnit fiind
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şarpele-de-casă (Natrix natrix), cu aproape jumătate din totalul
observaiilor, urmat de şopârla-de-câmp (Lacerta agilis). Specii rare sunt
şarpele-de-alun ( Coronella austriaca ) şi ţestoasa-de-apă ( Emys
orbicularis). În mod absolut excepional, pe parcursul acestui studiu a fost
semnalată prezena estoasaei de uscat (Testudo hermanni) în apropierea
orașului Timișoara, cel mai probabil exemplarul observat fiind scăpat sau
eliberat din postura de animal de companie. Menionez că legea interzice
deinerea în captivitate a exemplarelor aparinând oricărei specii din
fauna sălbatică.

foto: Lucian Pârvulescu

estoasa-de-uscat (Testudo hermanni)

O altă specie posibil prezentă în fauna din împrejurimile Timișoarei
este șarpele-lui-Esculap (Zamenis longissimus), o specie de-a dreptul
impresionantă atât prin atitudine, cât mai ales prin dimensiunea ce se
apropie de doi metri atunci când ajunge la maturitate. Este un șarpe ce
preferă zone însorite în preajma pădurilor de foioase, adesea ascunzânduse între dărâmături, prin hambare sau chiar în case locuite. Contrar
agresivităii aparente, este un șarpe neveninos, care încearcă să se apere
aplicând varianta intimidării adversarului. Recent, mass-media a
semnalat cazuri de exemplare ascunse între pereii unor case din Banat.
N-au avut nicio șansă, i-au omorât pe toi. Păcat. Poate ar fi rărit numărul
rozătoarelor de prin jurul casei, care oricum produc mult mai multe
daune... dar asta contează prea puin atunci când frica domină raiunea.

foto: Lucian Pârvulescu

Șarpele-lui-Esculap (Zamenis longissimus)
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Ameninţări frecvente
Peştii, fiind animale exclusiv acvatice, depind foarte mult de
calitatea apei. Vulnerabilitatea faunei râului Bega se manifestă în privinţa
deversărilor (care pot fi controlate prin staţiile de epurare), dar şi prin
pescuitul lipsit de discernământ în privina speciilor protejate şi/sau
periclitate. Pescarii neinformaţi cu privire la legislaţie, sau în ceea ce
privește caracterele de identificare corectă a speciilor, colectează fără să
știe un număr important de exemplare din speciile protejate. Cele mai
mari probleme le întâmpină însă peștii din apele stagnante, pentru că un
poluant odată ajuns aici nu dispare decât după un timp foarte îndelungat,
fapt ce determină dispariţia în masă a unor populaii întregi. Alteori, în
cazul eutrofizării, suferă speciile mai sensibile la deficitul de oxigen.
Amfibienii sunt adesea deranjai atât în perioada de reproducere în
bălţile în care depun ouăle, cât și pe uscat. Deosebit de vulnerabili sunt
tritonii fiindcă își depun ouăle în bălţi mici care adesea sunt complet
devastate de către diverse mijloace de transport sau agrement motorizat
(ATV-uri, motociclete). În aceeaşi situaţie se află şi broasca-roşie-depădure (Rana dalmatina) sau brotăcelul (Hyla arborea). Pentru speciile de
broaşte râioase (brună şi verde), care se deplasează pe distane mari
primăvara și toamna, mijloacele de transport cauzează distrugeri în masă.
În societăile care dau dovadă de respect faă de animalele sălbatice,
aceste situaii sunt evitate prin construirea de pasaje speciale, sau chiar
beneficiază de restricionarea circulaiei până la încheierea migraiei.
Dintre reptile, ţestoasa-de-apă (Emys orbicularis) este specia cu cel
mai mare grad de vulnerabilitate, atât din cauza capturilor ilegale pentru a
fi vândute drept animale de companie, cât şi prin distrugerea habitatelor
specifice pentru reproducere. Pentru şopârle, situaţia este ceva mai
stabilă. Totuşi, năpârca (Anguis fragilis) are adesea de suferit, alături de
toate speciile de șerpi, din cauze greu de explicat, care determină unii
oameni să le omoare, pur și simplu fără vreun motiv anume.
În figura alăturată se poate ușor
observa că o treime dintre speciile de
pești beneficiază de cel puin o lege
care îi protejează. De asemenea, toate
speciile de amfibieni din această
regiune, precum și cea mai mare parte
dintre reptile, sunt protejate de către
cel puin un act normativ.
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Un risc ecologic extrem de important în zilele noastre îl reprezintă
speciile invazive. Efectele cauzate de eliberarea acestora în natură sunt
devastatoare, ireversibile și aproape imposibil de controlat. O specie cu un
potenţial de adaptare foarte mare este estoasa-de-Florida (Trachemys
scripta), de altfel foarte comună în rândul iubitorilor de animale de
companie. Această specie a adus până în prezent daune foarte mari
populaţiilor de ţestoasă-de-apă (Emys orbicularis) în vestul Europei, dar și
la noi în ţară. Nu se cunosc cazuri de reproducere în sălbăticie, însă specia
are o longevitate foarte mare, timp în care poate elimina prin competiţie
specia autohtonă. În imaginile alăturate se poate vedea cum pot fi
difereniate cele două subspecii de ţestoasă-de-Florida, mai comune
printre crescători, prin comparaie cu specia autohtonă. Important este să
privim la nivelul capului și gâtului, subspecia scripta având dungi galbene,
în contrast cu specia autohtonă care are mai degrabă pete circulare sau cel
mult ovale. Subspecia elegans, cel mai des comercializată, prezintă pe
tâmple o pată alungită, de culoare roşie.
specia autohtonă

foto: Lucian Pârvulescu

estoasa-de-apă (Emys orbicularis)

specia exotică

foto: Lucian Pârvulescu

Trachemys scripta elegans

Trachemys scripta scripta

78

În cazul în care vă aflai printre cei care au achiziionat (sau primit
cadou) ţestoase exotice și, la un moment dat, considerai că nu mai este
oportună prezena lor în casa dumneavoastră, este bine de știut că putei
dona oricând animalele Grădinii Zoologice din Timișoara. Acolo sunt
specialiști care le îngrijesc cum se cuvine și, de asemenea, le vei putea
revedea oricând în compania altor estoase din aceeași categorie.
Totodată, dezechilibrul ecologic în natură este evitat.
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Elemente ajutătoare pentru identificarea speciilor

înotătoare dorsală

linia laterală

înotătoare caudală

înotătoare
anală

înotătoare pectorale
înotătoare ventrale

gără orientată anterior
(terminală)

gără orientată superior
(superioară)

gără orientată ventral
(inferioară)

foto: Tibor Sos

pontă de triton (Lissotriton/Triturus sp.)

foto: Lucian Pârvulescu

foto: Tibor Sos

pontă de brotăcel (Hyla arborea)

pontă de buhai-de-baltă (Bombina bombina)
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foto: Tibor Sos

foto: Lucian Pârvulescu

pontă de broască-râioasă (Bufo/Bufotes sp.)

pontă de broască-săpătoare brună (Pelobates
fuscus)

foto: Lucian Pârvulescu

foto: Lucian Pârvulescu

ponte de broască-roșie de pădure/broască-de-lac
(Rana dalmatina/Pelophylax sp.)

foto: Cosmin O. Manci

foto: Tibor Sos

ou de estoasă-de-apă (Emys orbicularis)

„ghem” de masculi curtând o femelă de șarpe-deapă (Natrix tessellata)
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„Timișorenii pot spune că se bucură încă de o biodiversitate
ridicată, după părerea mea peste așteptări dacă e să comparăm cu alte
orașe ale ării. Mesajul clar al acestei cări, mai ales la adresa preșcolarilor
și școlarilor, este acela de a duce ștafeta mai departe în direcia protejării
speciilor și implicit a habitatelor acestora, în deplină armonie cu locuitorii
timișoreni.
Spre lauda sa, autorul nu omite să analizeze fiecare specie prin
prisma celor mai importante documente europene și naionale privind
protecia speciilor. Lucrarea ar trebui să constituie un model și pentru
biologii din alte orașe importante ale României, iar pentru realizarea unor
asemenea proiecte s-ar impune sigurana finanării.
A fost o onoare pentru mine să fiu referent la acestă carte și adresez
din tot sufletul felicitări autorului cării, zoologului Lucian Pârvulescu.”
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