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tulpina lungã, ce poate atinge circa 2
metri, prevazutã cu frunze penatsectate, dispuse verticilat. Tulpina se
termina la suprafata apei cu un smoc
de frunze romboidale, care au petiolul
umflat. Florile sunt albe, mici,
solitare. Este comuna in sudul tarii,
mai ales in baltile Dunarii.

Cormoranul mic, trãieste in sudvestul Europei, in vestul Asiei si in
Algeria. La noi in tara este intâlnit in
timpul verii, in special in bãltile Dunãrii
inferioare cât si in Delta Dunãrii. In
zonele favorabile hranei apar cârduri
mari, de câteva sute, se hrãneste in
special cu pesti, dar si cu serpi. Hrana
o prinde in apã fiind buni scufundãtori.
Femela depune 4-6 ouã albe, ce le
cloceste aproximativ 28 de zile.

Pelicanul comun, este usor de
recunoscut dupã sacul guler galben
si penajul alb-roz. Sunt greoi la sol
dar zboarã cu multã usurintã cu
bãtãi încete din aripi si cu planãri.
Când înoata, corpul lor se scufundã
foarte putin in apã.
Este o pasãre migratoare, ce o
putem vedea vara in special in
Delta Dunãrii dar in trece si prin
alte bãlti din interiorul tarii. Femela
depune 1-3 ouã, iar incubatia
dureaza in jur de 32 de zile si este
asiguratã de ambii parteneri.

Coada calului, este o plantã
perenã, erbacee, care creste prin
lunci umede si nisipoase, pe
marginea râurilor din regiunea
de câmpie pânã la munte.
Tulpinile sunt de douã feluri:
unele fertile si altele sterile.
Recoltarea incepe dupã ce spicul
s-a copt intre iulie-octombrie.

Coada soricelului, este o plantã
erbacee cu o tulpina pãroasã de
inãltime de la 0,2m pana la 1m.
Florile sale sunt albe sau roz, au
un miros caracteristic si un gust
dulce-amãrui. Este perenã si
prezintã stoloni scurti, de pe
care pleaca tulpini aeriene
drepte, neramificate, acoperite
cu frunze. Creste in cantitati
mari pe câmpii sau margini de
pãduri.

Cucuta de apa, este o planta

Rata salbaticã mare, este de

perena, relative scunda terminate
intr-o umbrela. Are in pãmânt un
rizom gros. Frunzele sunt de 2-3 ori
penat-secate. Foliolele sunt linarlanceloase. Fructele sunt mici, lungi
si late de circa 2mm. Este rãspândita
in Europa Centrala si de Nord
inclusive Marea Britanie si Japonia.
Este una dintre cele mai toxice
plante, creste in special la marginea
apelor si mlastinilor.

culoare brunã, pestritã cu alb la
coada si aripi. Masculul este
diferentiat de femelã prin coloritul
penajului, are capul si gâtul de un
verde închis cu luciri albãstruimetalice. Rata este întalnita in toate
bãltile, lacurile si alte zone umede din
tara
noastrã,
prezintã
interes
vânãtoresc
ridicat.
Se
hrãneste in apã cu diverse plante de
la suprafatã, insecte si viermi.
Papura,
este
o
planta
acvatica, cu tulpina inaltã
neramificata,
cu
frunzele
lungi, înguste si cu flori
unisexuale. Planta in sine
constituie “caminul” multor
insect, pasari si amfibieni
ajutand
la
mentinerea
echilibrului mediului.

Bizamul,
este
un
rozãtor
semiacvatic de talie micã. Blana
semivaloroasã prezintã puf si
spic si este de culoare brunãcafenie pe spate iar pe laturi bejcenusie. Se hrãneste cu pãrtile
aeriene ale tuturor plantelor
acvatice, cu muguri, cu lastari
tineri, cu fructe sau legume.

Pipirigul, plantã perenã, are in
Vidra, are o blanã de culoare
brunã-cenusie, lucioasã, scurtã
si deasã. Blana este acoperitã
cu un strat de aer termoizolant
in apã. Este un animal nocturn,
ce rezistã sub apã pana la 7
minute. Se hrãneste cu pesti,
broaste, raci, mamifere mici,
acvatice. Femela vidrã poate
naste 2-4 pui, ce raman orbi
doar 10 zile.

pãmânt un rizom cu îngrosãri
tuberculiforme. Frunzele sunt
lungi si liniare, florile
hermafrodite si grupate in spice
compacte. Este distribuita in
Lunca Dunãrii si a râurilor
interioare din câmpie, Delta
Dunãrii frecventa la marginea
lacurilor, baltilor si terenurilor
mlastinoase. Infloreste la
sfarsitul primaverii si vara.

Gâsca de vara, este de culoare
cenusiu maro cu alb in zona
pântecelor si sub coadã. Ciocul si
picioarele
sunt
de
culoare
portocalie. Prefera zonele umede:
bãltile, mlastinile si lacurile. Este
raspânditã in intreaga Europa dar
si in Asia. Se hrãneste cu iarbã,
rãdãcini, muguri, frunze, tulpini,
seminte, plante acvatice.

Plutnita, este o plantã perenã cu
rizom stolonifer multiramificat.
Are frunzele plutitoare si rotund
cordate, lung petiolate, cu limb
pielos. Flori mari, cu petale ciliate
pe margine. Este raspânditã in
sudul, centrul Europei si in Asia.
Creste in cantitati mari la câmpie,
in balti, in lacuri si ape lin
curgatoare. Infloreste in lunile
iunie – septembrie. Specie cu
periclitare medie, cu mica
probabilitate de disparitie.

Egreta mare, este complet
alba are un cioc negru cu
galben la radacina in timpul
verii si galben complet in timpul
iernii. Nu are mot de pene ca
egreta mica, iar picioarele sunt
negre-verzui. Puii au ciocul
galben si picioarele verzicenusii.

Lebada de iarna, are penajul
complet alb, ciocul este
galben cu varf negru si are
pozitia gatului vertical nu in
forma de S. Cuibareste in
extremitatea nordica a
Europei, in tundra Siberiei pe
lacuri si in mlastini. Ierneaza
in tinuturile din Delta Dunãrii
si in zona complexului lacustru
Razem. Au o singura pereche
toata viata, depun 4-7 oua si
perioata de incubatie este de
36 de zile.

Rosãtea. Este o plantã
perenã, iubitoare de apa.
Vegeteaza
in
populatii
spontane, de regula in
grupuri mici si medii, dar
poate trai si in singuratate.
Arie de rãspândire extinsa, in
toata Europa dar si in Asia
centralã. Rosãteaua creste
pe margini si se deplaseazã
incet pea pa pana la o
adancime de aproximativ
3m. Infloreste din iunie pânã
in august.

Barza alba, cuibareste in peninsula
Iberica, sudul Suediei si tarile Baltice,
Belarus, Ucraina, Romania si in Rusia
pana la limitele Uralilor. Biotopul
preferat il constituie zonele urbane
linistite, dar si padurile rare, cu arbori
batrani si izolati, in imediata
apropiere a Dunarii. Se hraneste cu
diferite vietuitoare acvatice prinse din
apele curgatoare: pesti, amfibieni,
soparle, serpi, lipitori, insect mari sau
pui de pasari.

Sãgeata apei. Este o plantã fixatã pe
fundul bãltilor sau apelor curgatoare
fiind mai frecventa in baltile Dunãrii.
Numele se refera la frunzele in formã
de sãgeatã, lung petiolate, care se
ridica deasupra apei. Rãspânditã in
Europa temperatã, sudul Asiei, Cuba,
Argentina, Mexic si Hawaii.

Mistretul, este acoperit cu peri
lungi, tari, de culoare negracafenie. Adesea perii sunt
divizati la varf, iar intre ei se
gaseste un puf a carui densitate
variaza de la anotimp la
anotimp. Ornivor tipic, mananca
aproape tot ce este comestibil
la suprafata solului sau din sol.

Vulpea, are blana in general
roscata si o greutate pana la 10kg.
Picioarele si varful urechilor negre,
iar varful cozii este alb. Simturile
cele mai dezvoltate sunt mirosul si
auzul. Se deplaseaza in mod
obisnuit la trap. Este raspandita in
toata Europa, iar la noi se gaseste
in paduri, in regiunile de deal si
campie. Se hraneste in amurg cu
soareci de camp, iepuri salbatici si
pasari de curte.

Stuful, este o plantã perenã, cu
rizom tarator, tulpinã verticalã,
Frunze lanceolate verzi albãstrui
cu lungimi intre 40-50cm.
Stuful formeaza plaururi ce sunt
constituiti dintr-o impletitura de
rizomi de stuf. Plaurul se poate
desprinde de fundul bãltii
transformându-se in insula
plutitoare. Infloreste in lunile
iulie-septembrie
Stuful
se
gãseste in fiecare contient, mai
putin in Antartica.

Iepurele de camp, este foarte bine
camuflat in mediul in care traieste si
foarte greu de observat, daca nu se
misca. Se gaseste in intreaga Europa,
de la campiile vaste pana in golul
alpin. Are activitate preponderent
nocturnã.
Consuma
verdeturi
dezgropade de sub zapada, lujerii si
coaja unor pomi fructiferi, fructe si
frunze, vara prefera lanurile de
lucerna sau varza.

Salcia. Plantele din genul salix sunt cunoscute in Romania sub

Testoasa de apa europeana,

numele generic de salcie respective rachita. Tulpina poate fi
noduroasa, frunzele sunt intregi dispuse altern pe ramurile elastic,
netede. Unele specii pot atinge pena la 10-15 metri inaltime, dar
majoritatea speciilor au maxim 3 sau 4 metri. Este raspandit in
intreaga emisfera Nordica fiind intalnit in principal pe soluri umede,
pe mamurile raurilor, iazurilor si lacurilor in zonele mai racoroase
indeosebi in zona de campie.

este intalnita in sudul si centrul
Europei, nordul Africii si in zonele
umede din Orientul Mijlociu. In
fauna tarii traieste in ape
statatoare, maloase si in cele cu
curs linistit. Inoata, se scufunda
foarte bine, se hraneste cu pesti,
crustacee, insecte si viermi.

Buhai de balta cu burta rosie ,
are pete negre si rosii pe partea
inferioara a corpului. Atunci cand
este atacata sare de jos in sus,
expunandu-si burta rosie si
prevenindu-si atacatorii ca pielea
ei contine substante otravitoare.
Traieste in balti sau in orice ochi
de apa permanent sau temporar.
Hrana consta in animale acvatice
dar si insecte de uscat. Are putini
dusmani
datorita
glandelor
veninoase din piele.

Tipirigul, este o plantã perenã,
cu rizom lung, tulpinã cilindrica,
neteda, plina de maduva. Este
originara din insulele Malteze,
dar foarte raspandita in Europa
centrala, Asia de Vest, Australia
si America de Nord. Este des
intalnitã la câmpie si deal sau
pe luncile râurilor periodic
inundate, mlastini, pe marginea
baltilor, lacurilor si raurilor.
Infloreste in lunile martie si mai.

