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de păsări care pot admirate în expoziția de Științele
Naturii: păsări răpitoare de noapte (bufnița, huhurezul,
cucuveaua etc.) și de zi (uliul găinilor, șorecarul, uliul
păsărelelor, eretele etc), migratoare (rândunica,
lăstunul, cucul etc), exemplare comune sau rare
(pupăza, ciocănitoarea, coțofana, prepelița, cocoșul de
munte etc). Expoziția cuprinde și câteva specii de păsări
caracteristice și Deltei Dunării (gârlița mare, lișița,
stârcul purpuriu etc.). Mamiferele sunt reprezentate de
rozătoare, erbivore și carnivore (hârciogul, hermelina,
veverița, pisica sălbatică, râsul, vulpea etc.).
În toamna anului 2019, Muzeul Municipal
„Ioan Raica” Sebeș, a câștigat, în urma competiţiei
lansate de Administraţia Fondului Cultural Naţional, o
nanţare nerambursabilă, în valoare de 70.000 lei,
pentru implementarea proiectului cultural La muzeu și
la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală.
Activităţile proiectului s-au derulat în perioada 15
ianuarie - 15 noiembrie 2020 și au avut drept nalitate o
mai bună valori care a colecţiei de Știinţele Naturii atât
prin reorganizarea expoziției de bază și folosirea în acest
sens a unor metode și tehnologii noi de expunere și de
informare a publicului vizitator, cât și prin promovarea
acesteia prin organizarea de expoziții temporare.
Prin implementarea proiectului cultural La
muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie Naturală,
ne-am propus aducerea în atenția publicului a acestei
colecții, insu cient promovate și valori cate. De
asemenea, ne-am propus modernizarea atât a spațiului
de expunere, cât mai ales a tehnicilor de etalare,
făcându-se uz de reconstituirea habitatelor naturale ale
viețuitoarelor expuse, sub forma dioramelor, precum și
la mijloace multimedia moderne, care să completeze
ambientul sugerat prin amenajările amintite mai sus.
Proiectul a fost structurat pe cinci activități
principale:

INTRODUCERE

Prezentul catalog de colecţie este unul dintre
rezultatele implementării proiectului cultural, conanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional,
La muzeu și la școală. Cursuri alternative de Istorie
Naturală, ale cărui activităţi s-au derulat în anul 2020.
În paginile sale este prezentată, exhaustiv, colecţia de
Știinţele Naturii a muzeului din Sebeș. Este vorba de o
colecţie variată și valoroasă, ale cărei începuturi datează
din anii 1951-1952, când în patrimoniul tânărului
muzeu din Sebeș au intrat piese din vechea colecţie
didactică a Gimnaziului Evanghelic, alături de donaţii
făcute de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu. În
prezent, aceasta cuprinde peste 4000 de piese a căror
valoare a crescut datorită anilor care au trecut peste ele,
unele specii dispărând, iar altele devenind tot mai rare.
Ea prezintă o parte din diversitatea naturală a zonei
Sebeșului, oferind publicului vizitator exponate
interesante de oră, faună, paleontologie și mineralogie.
Sebeșul este o zonă foarte bogată în puncte
fosilifere, în colecția muzeului regăsindu-se fragmente
de trunchiuri de copaci pietri cați, măsele și fragmente
din osul femural al unui mamut, coarne de bour și
coarne de cerb gigant. Din grupa nevertebratelor
menționăm moluștele (melci și scoici), iar din grupa
vertebratelor: pești, am bieni, reptile, păsări și
mamifere. Pe teritoriul Sebeșului există o mare varietate
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Prima a fost reorganizarea și modernizarea
expoziției de Știinţele Naturii a muzeului,
care să conducă la o mai bună vizibilitate a
acestui tip de patrimoniu, precum și la
atragerea publicului la muzeu, în special a
celui tânăr. Totodată, prin restaurarea și
conservarea specimenelor de Științele
Naturii, proiectul a contribuit la o mai
bună prezervare și promovare a patrimoniului cultural național mobil.
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Executarea unei diorame de mari dimensiuni care reproduce del habitatul natural
al speciilor expuse, această tehnică de
etalare ind completată de efecte audio și
video.
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Promovarea în rândul elevilor școlilor din
municipiul Sebeș a colecției de Istorie
Naturală a muzeului, precum și a mediului
din care provin exemplarele naturalizate
prezentate, insistându-se asupra biodiversității ecosistemelor speci ce zonei.
În acest sens, au fost organizate expoziții
itinerante și concursuri pentru a atrage
atenţia asupra diversității și fragilității
ecosistemelor, care sunt afectate, tot mai
frecvent, de dezvoltarea urbană, fenomen
ce amenință cu dispariția numeroase
specii.
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Realizarea prezentului catalog de colecție
care prezintă exemplarele de Științele
Naturii a ate în patrimoniul instituției
noastre.

Vernisajul expoziției, urmat de o seară
muzeală dedicată în special publicului
tânăr, axată pe cunoașterea mediului
înconjurător și a viețuitoarelor sale.

Pe lângă aducerea în atenția publicului a acestui
tip de patrimoniu, proiectul a contribuit la o mai bună
cunoaștere a viețuitoarelor speci ce zonei Sebeșului, a
habitatului acestora, precum și a factorilor care le
amenință existența. Mai mult, se dorește o mai bună
conlucrare între muzeu și școală, o strângere a legăturilor dintre cele două instituții, iar prin patrimoniul
pe care îl deține, muzeul dorește să ofere ocazia
profesorilor și elevilor să desfășoare cursuri de Știinţele
Naturii într-un alt mediu, diferit de cel al sălii clasice,
care să transforme activitățile didactice în unele
neconvenționale și să favorizeze asimilarea mai facilă a
informațiilor transmise, precum și o mai bună
înțelegere a acestora.
Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu:
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia,
Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud, Muzeul
Municipal Mediaș, Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș,
Liceul Tehnologic Sebeș, Liceul German Sebeș, Liceul
cu program sportiv Sebeș, Școala Gimnazială „Mihail
Kogălniceanu” Sebeș, Școala Gimnazială Petrești și
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș.
Echipa proiectului a avut următoarea componenţă: dr. Radu Totoianu, dr. Călin Anghel –
responsabili cu implementarea proiectului, dr. Sergiu
Török, Florin Toncean, Ramona Mărginean, Aurica
Negru și Alin Tomuș.
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junior, un colecţionar entomolog care avea insecte
„așezate pe familii în cutii speciale” (Adresa, 1958). În
anul 1952, colecţia de Știinţele Naturii s-a îmbogăţit cu
încă 28 de piese, ca urmare a unei donaţii făcute de
Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu (Istoricul
muzeului, 1963; Proces-verbal, 1953; Adresa, 1963).
Primul proces-verbal de inventariere a fost
semnat de muzeograful Ion Raica și de restauratoarea
Emilia Găldeanu, ind întocmit în anul 1957.
Documentul avea ca obiect achiziţionarea planșelorierbar alcătuite de profesorul Alexandru Borza (18871971). Cele 10 panouri cuprind plante medicinale,
plante oleaginoase, textile și narcotice, plante ornamentale, plante utile originare din fosta URSS, pomi și
arbuști fructiferi, arborii pădurilor de foioase, legume și
fructe condimentare, cereale și plante de nutreţ și plante
parazite și sapro te, planșele-ierbar însumând un total
de 176 plante, ind achiziţionate prin strădania
directorului de atunci al muzeului, Ioan Berciu (Lupu
& Coroș, 2017).

ISTORICUL COLECȚIEI

Colecția de Științele Naturii a Muzeului Municipal „Ioan Raica” prezintă o parte din bogăția naturală a
zonei Sebeșului, oferind publicului vizitator, iubitor de
natură, interesante exponate de oră, faună, paleontologie și mineralogie. Începuturile acesteia au fost
rave, primele piese ind inventariate în luna august a
anului 1957, colecția cuprinzând în prezent 4.400 de
piese a căror valoare a crescut grație anilor care au trecut
peste ele, unele specii dispărând sau altele devenind tot
mai rare.
Începuturile constituirii unei colecții de științele
naturii la Sebeș, se leagă de emulația științi că care s-a
coagulat în jurul Gimnaziului Evanghelic din localitate,
instituție de cultură și învățământ, în cadrul căreia, încă
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-au
constituit colecții: „printre care o foarte bogată colecţie
de păsări, animale împăiate și minerale […]” care servea
drept material didactic. În timpul celor două războaie
mondiale unele dintre piese s-au pierdut, inclusiv din
colecţia Franz Binder. În anul 1948 Gimnaziul Evanghelic a fost des inţat, iar în 1951 o parte a pieselor din
vechea colecţie a acestuia se a a în patrimoniul
muzeului din localitate, în inţat în acel an. Acestor
piese li s-au adăugat cele achiziţionate de la Iuliu Bretz

Gimnaziul Evanghelic din Sebeș, la începutul secolului XX
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de Cărbune de la Petroșani. A dat curs solicitării doar
Combinatul Siderurgic de la Hunedoara care a trimis
muzeului o colecţie de 80 de roci, situaţie care l-a
determinat pe directorul de atunci, Ion Raica, să
reînnoiască la jumătatea lunii iunie cererea adresată
celorlalte două instituţii care îi ignoraseră precedenta
adresă (Raport de activitate,1959).
Și colaborările cu Ocolul Silvic Sebeș și cu liala
de vânătoare locală s-au dovedit a proli ce pentru
colecţia de Știinţele Naturii. Ocolul Silvic a predat
muzeului, în 7 februarie 1959, un exemplar de râs „[…]
prins în capcană de paznicii ocolului la muntele Balele”
(Proces-verbal,1959), iar liala de vânătoare a donat o
„[…]ciută de cerb lopătar în vârstă de 3-4 ani, moartă
prin accidentare în apele semiîngheţate ale râului, la
Petrești” (Adresă, 1959).
În decursul anului 1959, pe lângă aceste animale,
personalul muzeului a împăiat și câteva păsări de munte
și fazani (Referat nr. 1/1960), numărul pieselor din
colecţia de Știinţele Naturii crescând la 950 (Raport,
1960).

Situația colecției de Științele Naturii din anul
1958 o cunoaștem din răspunsul dat de personalul
muzeului la o solicitare a Institutului de Cercetări
Agronomice din București, secţia de Zoologie Agricolă,
laboratorul de Vertebrate, care cerea muzeului din Sebeș
informaţii privind arealul de răspândire al unor păsări.
Din răspunsul muzeului rezultă că la acea dată în
patrimoniul acestuia existau păsări împăiate din
următoarele specii: graurul (Sturnus vulgaris), uliul
păsărar (Accipiter nisus) și uliul porumbar (Accipiter
gentilis). În același document s-au oferit și informaţii
despre habitatul pe care speciile amintite îl ocupau în
zona Sebeșului (Răspunsul, 1958). Dintr-un raport
întocmit la începutul lui 1959, a ăm că în cursul anului
anterior, colecţiei de Știinţele Naturii i s-a adăugat un
număr de 39 piese noi, ajungând să însumeze 854
exponate, sporul constând din păsări și animale
naturalizate de personalul muzeului (Referat, 1959).
De asemenea, planul de muncă pentru anul 1959
speci ca faptul că, pentru secţia de Știinţele Naturii, era
prevăzută naturalizarea a cel puţin 30 de exponate noi,
cu ajutorul „Sub lialei de Vînătoare”, achiziţionarea a
50 de piese noi pentru colecţia de petrogra e,
completarea „colecţiei de melci pietri caţi”, prin
cercetări de teren la depozitele fosilifere din Răhău,
Sebeșel și Săsciori, care se adăugau fosilelor găsite de un
localnic pe Valea Tonii. Se avea în vedere „[…] aducerea
celor 4-5 monoliţi de sol din valea Cacoviţei și a unor
conglomeraţi din malul râului Sebeș”, intenţie care însă
nu s-a materializat (Plan de muncă,1959).
Preocuparea constantă în vederea completării și
dezvoltării colecţiei se poate observa din eforturile pe
care personalul muzeului le-a depus în această direcţie,
cu consecvenţă. Pe lângă cele asumate prin planul de
muncă aferent anului 1959, în luna februarie s-au
solicitat roci de la Combinatul Siderurgic Hunedoara,
Direcţia Minelor de Aur de la Zlatna și Direcţia Minelor

Ioan Berciu
1904 - 1986
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despre colecţie al cărei inventar crescuse la 968 piese, cu
9 mai multe decât în anul precedent (Adresa, 1964),
pentru ca în anul următor, să se îmbogăţească cu alte 8
exponate, ajungând la 976. Nici în anul următor
colecţia nu s-a dezvoltat prea mult, îmbogăţindu-se cu
numai trei piese (Dare de seamă, 1967).

Nu există prea multe informaţii legate de
activitatea secţiei de Știinţele Naturii în decursului
anului 1960, cu exceptia eforturilor depuse de Ion Raica
pentru a convinge Sfatul Popular al orașului Sebeș să
repare gardul grădinii muzeului (Adresa, 1960). De
altfel, solicitarea fusese depusă și cu un an înainte,
directorul muzeului dorind să procure câteva căprioare
și să amenajeze în acel spaţiu o mică „grădină zoologică”.
În ceea ce privește colecţia, aceasta a crescut cu numai 4
piese, toate naturalizate în laboratorul muzeului,
ajungând la 954, la nalul anului 1960 (Referat, 1961).
În anul 1961, singurul eveniment notabil din
activitatea muzeului în domeniul știinţelor naturii, a
fost găzduirea, între 15 februarie și 15 aprilie, a
expoziţiei itinerante Adaptarea animalelor vertebrate la
medii și condiţii de viaţă diferite, organizate de „Muzeul
Republican Bruckenthal” din Sibiu (Raport de
activitate,1961; Dare de seamă, 1961).
În anul 1962, la muzeu, a fost „repartizată pentru
munca culturală” profesoara de știinţe naturale, Marcu
Elena, cu scopul de a organiza colecţia pe baze știinţi ce.
În acest an în patrimoniul acesteia a intrat o singură
piesă, totalul ajungând astfel la 955 (Solicitarea, 1962).
Situaţia nu s-a schimbat semni cativ nici în anul
următor, la nalul lui 1963 constatându-se un spor de
numai 4 piese, colecţia cuprinzând 959 de exponate
(Dare de seamă, 1963).
În anul 1964, Institutul Central de Cercetări
Agricole, Secţia de Protecţia Plantelor, prin Ion I.
Cătuneanu (1904-1991), șeful Laboratorului Ornitologic, solicita muzeului din Sebeș să-i comunice dacă
posedă balguri, păsări împăiate, precum și informaţii
privind un număr de 17 specii de păsări. Din răspunsul
muzeului reiese faptul că dintre păsările de interes
pentru institut, muzeul avea naturalizate doar șorecarul
de iarnă, șorecarul comun, vinderelul, buha mare, ciuful
de pădure și sfrânciocul mare. Erau comunicate și date

Ion Raica
1903 - 1990

În 1967, directorul Ion Raica, a adresat o
solicitare Comitetul pentru Cultură și Artă Deva
cerându-i să intervină pe lângă Direcţia minelor de aur
de la Brad, pentru a dona „dublete” de roci din colecţiile
muzeului Direcţiei, în vederea completării colecţiei de
minerale a muzeului din Sebeș. În solicitare, el preciza
faptul că instituţia pe care o conducea deţinea deja o
mică colecţie formată din cele 80 de „roci metalurgice”
donate în urmă cu câţiva ani de combinatul de la
Hunedoara (Adresa, 1967). Din nefericire, și această
solicitare a rămas fără răspuns.
În același an, într-un document ce servea,
probabil, ca inventar, este prezentat detaliat patrimoniul
secţiei de Știinţele Naturii. Amintim aici, colecţia de
uturi care cuprindea 192 exemplare, colecţia de
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acuminatus, Murex sublavatus, Pleurotoma obeliscus,
Pleurotoma rotulata, Strombus coronatus, Numulites
perforatus, Clypeaster crassus, Pecten sp., Echinolampas
hemisphericus, precum și un eșantion calcar din Cheile
Vălișoarei (Adresa nr. 41/9 aprilie 1968). Tot în anul
1968, muzeul din Sebeș a făcut demersuri pe lângă
școala din Ohaba pentru a recupera informaţii cu
privire la un meteorit care se pare că a căzut pe raza
localităţii în anul 1857, speci când faptul că „am dori
să găsim și noi un asemenea bolid pentru secţia de Șt.
Naturii”, însă solicitarea nu a avut niciun rezultat
concret (Adresa 198/19 aprilie 1968).
Informaţiile din arhiva muzeului cu privire la
secţia de Știinţele Naturii se opresc la anul 1969, într-o
scrisoare a noului director al muzeului, Ioan Alexandru
Aldea, către Gheorghe Vătășescu, ghid turistic din
Sibiu, acesta comunicându-i faptul că secţia de Știinţele
Naturii „[…]deocamdată cuprinde doar o colecţie de
minerale, insecte, păsări și mamifere naturalizate, care
încă nu se ridică la valoarea unei secţii bine închegate,
motivul ind lipsa unui specialist” (Răspunsul, 1969).
Situaţia semnalată de Ioan Al. Aldea s-a
perpetuat de-a lungul timpului și este și astăzi de
actualitate, dintre muzeogra i care au ocupat postul la
secţia de Știinţele Naturii de-a lungul timpului, demn
de amintit este numele Mariei Răulea, care a avut
preocupări în sporirea colecţiei, iar după anul 2010,
colaborarea cu Matei Vremir (1971-2020), paleontolog, ale cărui cercetări de teren în zona Sebeșului
au dus la constituirea unei colecţii de paleontologie a
vertebratelor, rămasă din păcate în mare parte
neinventariată, din aceleași motive ca acum 50 de ani, și
anume lipsa unui specialist.
În prezent, Muzeul Municipal „Ioan Raica”
Sebeș deţine, în cadrul secţiei de Știinţele Naturii,
aproximativ 4400 de specimene încadrate în
următoarele diviziuni patrimoniale: minerale și roci,

preparate umede cu 12 piese, 62 de păsări naturalizate
și 12 animale împăiate (Lista, 1967). Directorul
muzeului, Ion Raica își propunea ca pe parcursul lunii
mai din acel an „să naftalinizeze colecţiile de uturi,
păsări și animale pentru a le feri de dăunători”. Se
speci ca faptul că secţia de Știinţele Naturii ocupa
„[…] 3 camere din curtea muzeului”, suprafaţa
acestora ind de 100 mp, cu un circuit de 62 m
lungime (Dare de seamă, 1967). Se pare că anul 1967 a
fost mai bun pentru secţia de Știinţele Naturii, raportul
întocmit în luna decembrie scoţând în evidenţă faptul
că numărul obiectelor din colecţie a crescut de la 979,
câte erau înregistrate în anul precedent, la 1038 de
piese, sporul ind de 59 de piese, dintre acestea „57
piese conservate de păsări și mamifere au fost
achiziţionate de la cooperativa A.G.V.P.S. București și 2
păsări au fost conservate” (Dare de seamă, 1968).
Creșterea numărului de obiecte din cadrul
colecţiei de Știinţele Naturii l-a determinat pe Ion
Raica să înceapă demersuri pentru a obţine noi spaţii
destinate atât expunerii, pe care și-o dorea a
organizată conform principiilor moderne ale
muzeologiei „[…] pe medii de viaţă, cu diorame și
material auxiliar”, cât și depozitării în condiţii optime a
pieselor. Pentru atingerea acestui deziderat, sugera
Comitetului Raional pentru Cultură, să acorde
muzeului clădirea vecină, de pe fosta stradă
Dobrogeanu Gherea nr. 1 (Adresa nr. 363/6 decembrie
1967).
Anul 1968 este marcat în special de donaţiile
făcute de Muzeul din Aiud. Dintr-o notă de mulţumire
adresată de Ion Raica directorului muzeului de Știinţele
Naturii Aiud, I. G. Fleșeriu, a ăm despre „oferta
binevoitoare de a trimite câteva piese bune” (Adresa,
1968). Muzeul din Aiud a donat o serie de minerale și
piese de paleontologie, provenind de la Gârbova de Sus
- Pârâul Bobii, dintre care amintim: Clypeaster
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Colecţia mai cuprinde 24 de trofee de vânătoare:
două „Corn de cerb” (nr. inv. 306, 307, cumpărate de la
I. Cîrcoană, Sebeș) și 22 „Corn de căprior” (nr. inv. 170180, 308 - 318, cumpărate de la același I. Cîrcoană, din
Sebeș).
În prezent, numeroasele legi și convenţii
internaţionale au îngreunat considerabil colectarea de
noi specimene, astfel că păstrarea actualelor colecţii este
cu atât mai importantă. Mai mult, pe baza lor pot
realizate expoziţii temporare cu diferite teme sau
cercetarea acestora ar putea duce la apariţia de noi
rezultate care să e publicate în reviste știinţi ce din ţară
sau din străinătate.

botanică, paleontologie, malacologie, ichtiologie,
herpetologie, ornitologie și mamologie.
Colecţia de mineralogie și petrogra e cuprinde
peste 700 de minerale și peste 100 de roci, în mare parte
eșantioane colectate din România, în timp ce colecţia de
paleontologie are în componenţă peste 1500 piese,
încadrate în diverse grupe sistematice și perioade
geologice. Eșantioanele au fost colectate îndeosebi din
zona Sebeșului.
Remarcabilă este prezenţa în cadrul herbarului
secţiei a 15 panouri-ierbar realizate de marele botanist
român Alexandru Borza, unul dintre acestea ind
dedicat orei Râpei Roșii și Râpei Lancrămului. În
aceeași colecţie regăsim un număr de 75 eșantioane de
esențe lemnoase. Majoritatea provin de la diverse specii
autohtone de arbori (brad, pin, arțar, plop și stejar),
arbuști (soc, măceș și păducel), pomi fructiferi (măr,
prun, vișin, cireș etc.), dar și specii nord-americane,
precum: pinul alb, duglasul verde (pinul de Oregon) și
chiparosul de California.
Din nefericire, secţia de Știinţele Naturii a
pierdut în totalitate colecţia de entomologie, care în
lipsa personalului de specialitate a ajuns în prezent întrun stadiu avansat de degradare.
Colecția de malacologie cuprinde peste 1.100 de
exemplare, marea majoritate ind specii autohtone
colectate din Marea Neagră și Delta Dunării, dar și
specii exotice, precum Aliger gigas (Linnaeus, 1758),
Conus marmoreus (Linnaeus, 1758) sau Melo melo
(Lightfoot, 1786).
Colecţia de vertebrate este formată din două
specimene de pești dulcicoli: o mreană (Barbus barbus)
și un porcușor comun (Gobio gobio), doi am bieni, opt
reptile, aproximativ 90 păsări naturalizate, încadrate în
60 de specii diferite și 21 mamifere aparţinând la 13
specii diferite.
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Elemente native
Acestea se întâlnesc în natură, exclusiv sau
aproape exclusiv, în stare nativă. Dintre acestea, sulful
nativ, prezent în colecţia muzeului, este un element
întâlnit exclusiv în partea superioară a scoarței terestre și
la suprafața ei. Are culoarea galbenă, de diferite nuanțe,
brună sau neagră (din cauza impurităților cărbunoase).
Este întrebuințat în industria acidului sulfuric, la
fabricarea cauciucului, chibriturilor, arti ciilor și
vopselelor

1.

COLECȚIA DE

MINERALE
ȘI ROCI

Eșantion de sulf nativ, nr. inv. 133

Colecția de minerale și roci a muzeului numără
peste 700 de piese de mineralogie și puțin peste 100 de
petrogra e, provenind în mare parte din donații: prof.
Viorica Rotta, Walter Metz, Școala din Răhău și I.C.S.
Hunedoara. O mare parte dintre acestea au fost
determinate la Institutul de Cercetări Geologice din
Cluj-Napoca.
Criteriile care pot
utilizate în clasi carea
mineralelor sunt geneza, compoziţia chimică și
structura atomică internă. Criteriul genetic, utilizat în
biologie, nu este convenabil în clasi carea acestora,
deoarece mineralele, total diferite chimic și structural, se
pot forma în același timp și în același mod. Pe de altă
parte, același mineral se poate forma în condiţii și prin
procese total diferite. Din acest motiv, clasi carea
mineralelor combină criteriul compoziţiei chimice cu
cel structural. Ele sunt împărţite în 8 diviziuni majore,
considerate clase mineralogice: elemente native; sulfuri
și sulfosăruri; oxizi și hidroxizi; halogenuri; carbonaţi,
nitraţi, boraţi, iodaţi; sulfaţi, cromaţi, molibdaţi,
wolframaţi; fosfaţi, arseniaţi, vanadaţi și silicaţi (Juravle,
2015).
În colecția muzeului există reprezentanți a șapte
din cele opt clase mineralogice, după cum urmează:

Sulfuri și sulfosăruri
În colecția muzeului clasa sulfurilor și sulfosărurilor este reprezentată prin eșantioane de:
antimonit, realgar, cristale de blendă, galenă, galenablendă și un „brâu” de ametist, pirită, cristale de blendă
și galenă, cristale de cuarț și pirită acoperite cu cristale de
calcit, calcopirită, marcasită, tetraedrit, molibdenit și
sul t.
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Antimonitul (stibina, stibnit) (Sb₂S₂) se
întâlnește, în cea mai mare parte, în zăcăminte
hidrotermale, formându-se la temperaturi foarte joase.
Are culoarea cenușiu plumburie și este netransparent. Se
întâlnește sub formă de mase compacte, cristale
aciculare, deseori dispuse radiar și mai rar în agregate
broase. Minereurile de stibină constituie principala
sursă de stibiu, care este întrebuințat pentru aliajele de
antifricțiune. Aliajele cu plumb și zinc sunt folosite la
fabricarea așa-numitului „metal tipogra c” și a alicelor
dure. Compușii stibiului sunt folosiți, de asemenea, în
industria cauciucului, în cea textilă, în medicină, în
industria sticlei etc.

Galena (PbS) este răspândită aproape exclusiv în
zăcămintele hidrotermale. Apare frecvent în parageneză
caracteristică cu blenda. Este de culoare cenușie, cu
luciu metalic. Galena este cel mai important minereu de
plumb, aproape întreaga producție mondială de plumb
este legată de extracția acestui mineral.

Tetraedritul (Cu₁₂Sb₄S₁₃) este destul de
răspândit în diverse tipuri de zăcăminte hidrotermale de
cupru. Este numit astfel după aspectul cristalelor și
paragenetic este asociat mai ales cu calcopirita și mai rar
cu blenda, pirita, mispichelul, bournonitul și alte
minerale. Are culoare cenușie până la negru.

Cristale de pirită, galenă și blendă, nr. inv. 559

Calcopirita (CuFeS₂) (pirită cupriferă) este
foarte răspândită în zăcămintele tipice hidrotermale
loniene și metasomatice. Se asociază, de obicei, cu
pirita, pirotina, blenda, galena, tetraedritul și cu alte
minerale. Culoarea calcopiritei este galbenă, deseori cu
re exe galben închis sau cu irizații.
Se întâlnește, de obicei, în mase compacte și sub
formă de granule diseminate. Sunt cunoscute, de
asemenea, formațiunile colomorfe, reniforme și în
ciorchini. Minereurile care conțin calcopirită reprezintă
una din principalele surse de cupru.

Concrețiuni de marcasită șlefuită, nr. inv. 541

Pirita (FeS₂) este cea mai răspândită sulfură din
scoarța terestră. Culoarea ei este galben deschis, frecvent
prezentând re exe gălbui-brune sau irizații, luciu
metalic puternic (cu aspectul ei gălbui și strălucitor,
poate ușor confundată cu aurul). Este întâlnită în
numeroase roci și minereuri sub formă de cristale mici
sau granule rotunjite. În rocile sedimentare se întâlnesc
deseori concrețiuni sferice, uneori cu structură radiară,
alteori umplând cavitățile cochiliilor. Pirita apare
frecvent și în mase reniforme sau în formă de ciorchini,
în asociație cu alte sulfuri. Minereurile de pirită
reprezintă una dintre materiile prime, de bază, folosite
pentru obținerea acidului sulfuric.
Blenda (ZnS) (sfalerit). Majoritatea zăcămintelor de blendă și de galenă, cu care este asociată blenda
întotdeauna, sunt de origine hidrotermală. Culoarea
blendei este, de obicei, brună sau galben-brună,
adeseori neagră, mai rar galbenă, roșie sau verzuie. Se
cunosc varietăți cu totul incolore și transparente. Blenda
este mineralul principal al zincului. Odată cu zincul, se
extrag din minereurile care conțin blendă și metale rare:
Cd, In și Ga.

Eșantion de antimonit / stibină, nr. inv. 123

Marcasita (FeS₂) se întâlnește în zăcămintele
hidrotermale, mai ales în loane. Are culoarea galbenă,
cu nuanțe cenușii sau verzui. În general, se formează în
ultimele faze de mineralizare. În rocile sedimentare
marcasita se întâlnește sub formă de concrețiuni de
granule neregulate, precum și în mase solzoase de
culoare neagră, n dispersate. Atunci când formează
mase importante, zăcămintele de marcasită și de pirită
pot exploatate în vederea fabricării acidului sulfuric.

16

Sfalerit, calcopirit, bournonit, rodocrozit, nr. inv. 577

Tetraedrit, nr. inv. 119
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cristale de tetraedrit, pirit si calcopirit, calcedonie,
hematit, geodă de limonit, magnetit siderurgic,
magnetit cu pirită, oligist (varietate de hematit cu luciu
metalic puternic), opal și piroluzit.

Halogenuri
Fluoritul ( uorina) (CaF₂) se formează în
cantități importante în procesele hidrotermale, însoțind
deseori minereurile metalifere în loane. Poate
întâlnit în asociație cu cele mai variate minerale de
origine hidrotermală. Apare și în unele roci sedimentare, însă nu formează concentrații însemnate cu
conținut mare în F. Este rareori incolor și transparent, în
general este colorat în diferite culori: galben, verde,
albastru sau violet. Este folosit în industria ceramică, iar
varietățile transparente și incolore sunt utilizate în
industria optică la fabricarea lentilelor etc.

Opal, nr. inv. 128

Cristale de cuarț pe un fond de rodocrozit, nr. inv. 563

Eșantion de uorit, nr. inv. 110

Cuarțul (SiO₂) este unul dintre cele mai
răspândite și mai bine studiate minerale din scoarța
terestră. Fiind foarte răspândit în natură, intră în
constituția celor mai variate roci și zăcăminte de
minereuri. Culoarea cuarțului variază foarte mult, de
obicei însă este incolor, alb-lăptos sau cenușiu.
Varietățile transparente, frumos colorate poartă denumiri speciale: cristalul de stâncă - cristale incolore,
ametistul - varietăți violete, citrinul - cristale galbene.
Calcedonia (varietate de cuarț cu habitus bros,
microcristalin) este colorată în cele mai variate culori și
nuanțe: cenușie, neagră-albăstruie, galbenă, roșie,
portocalie etc. Agatul și onixul, alcătuite deseori din
pături succesive foarte ne de calcedonie cu structura
concentric-zonară divers.

Oxizi și hidroxizi
Oxizii și hidroxizii sunt reprezentați prin
eșantioane de: ametist, cuarț cristalizat, cristale de cuarț
pe un fond de rodocrozit, cuarț criptocristalin, druză de
cuarț cu cristale de sfalerit și calcopirită, agregate sferice
de cuarț, cuarț compact în rocă metamor că, cuarț,
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Cristale de cuarț acoperite cu calcit, nr. inv. 565

Cristale de cuarţ, galenit, blendă și pirită, nr.inv. 576
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Ametistul este o varietate de cuarț violetalbăstrui, ind un mineral relativ răspândit în natură
(Raman, 1954). Exemplarele mai mari se pot tăia și
șlefui, ind folosite ca pietre prețioase, astfel de cristale
ind găsite în Brazilia, Uruguay, Madagascar, Rusia,
Germania și Sri Lanka. Asemenea cristale mari se găsesc
în geodele (golurile) loanelor hidrotermale asociat cu
calcedonie și în rocile vulcanice.

Carbonați, nitrați,
borați, iodați

Cristale de calcit cu concrețiuni sferoidale de rodocrozit, nr. inv. 536

Rodocrozitul (MnCO₃) se întâlnește în mase
mai însemnate în zăcămintele sedimentare marine de
mangan. Formele de agregare sunt, de obicei, granulare,
reniforme și sferoidale. Culoarea roz devine mai pală
odată cu creșterea conținutului în calciu. În aer, cu
timpul, se colorează în brun (se oxidează).
Malachitul (Cu₂[CO₃][OH]₂) se formează
exclusiv în zonele de oxidare ale zăcămintelor de sulfuri
de cupru, mai ales când acestea sunt situate în calcare
sau când minereurile primare conțin numeroși
carbonați. De obicei, se întâlnește sub formă de mase
stalactitice, iar când se prezintă sub formă de mase
reniforme bine dezvoltate, este caracteristică structura
lor concentrică zonară. Culoarea malachitului este
verde, luciul sticlos, iar în cazul varietăților broase, este
mătăsos.În colecția muzeului se păstrează un eșantion
druză cuarț/ametist cu depuneri concentrice de
malachit, provenind din colecţia școlii din Răhău.

Din clasa carbonați, nitrați, borați, iodați
întâlnim eșantioane de: calcit compact, calcit cristalizat,
agregate sferice de calcit, aragonit, calcit - alabandina rodocrozit, ankerit, dolomit, manganocalcit, rodocrozit
- rodonit - blenda, siderit și spat de Islanda.
Calcitul (CaCO₃) este unul din cele mai
răspândite minerale din scoarța terestră, formând
uneori masive importante (munți calcaroși). Se
întâlnește sub diferite forme de agregare: druze de
cristale, agregate macrogranulare transparente sau semitransparente, formațiuni stalactitice sau stalagmitice
din peșterile de calcare. Agregatele granulare masive, în
mase mari, compacte, se numesc marmure. Varietățile
criptocristaline compacte constituite din calcit, uneori
strati cate și bogate în organisme, se numesc calcare.
Calcitul are, de obicei, o culoare alb-lăptoasă sau este
incolor, ind uneori colorat de impurități în diferite
nuanțe cenușii, galbene, roșii, brune și negre. O
varietate incoloră și transparentă a calcitului este spatul
de Islanda.

Ametist, nr. inv.143

Druză cuarț / ametist cu depuneri
concentrice de malachit, nr. inv. 543

Cristale de calcit cu concrețiuni
sferoidale de rodocrozit, nr. inv. 536

Ametist, nr. inv. 282
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Sulfați, cromați,
molibdenați, wolframați
Din clasa sulfați, cromați, molibdenați, wolframați, în colecția muzeului întâlnim eșantioane de:
alabastru, baritină, cristale maclate de gips, gips
compact, gips bros și gips cristalizat.
Baritina (BaSO₄). Baros în limba greacă înseamnă greutate, cu referire la greutatea speci că mare a
acestui mineral. În natură baritina se formează prin
diferite procese, însă numai la temperatură relativ joasă
și la tensiunea parțială a oxigenului ridicată. Formele de
agregare sunt deseori granulare, mai rar compacte,
criptocristaline. Se întâlnesc cristale incolore, transparente, dar datorită impurităților, de obicei, baritina este
colorată în alb, cenușiu sau roșu (datorită oxidului de
er), dar și galben sau brun (datorită hidroxizilor de
er), cenușiu închis și negru (datorită materiilor
bituminoase) sau chiar albăstrui, verzui și alte nuanțe.

Gipsul (CaSO₄) se formează în natură prin
procese diferite: prin precipitare în bazinele marine și
lacustre sărate pe cale de dispariție, prin hidratarea
anhidritului în depozitele sedimentare sub acțiunea
apelor in ltrate la presiune mică. De cele mai multe ori
se întâlnește sub formă de agregate n cristaline
compacte. Culoarea gipsului este albă, cristalele izolate
sunt deseori transparente și incolore. Mai poate
colorat în cenușiu, galben-arămiu, roșu, brun și negru,
cu luciu sticlos, iar pe planurile de clivaj, sidefos. În
colecția muzeului întâlnim un eșantion de cristale de
gips maclat, provenind din colecţia școlii din Răhău.
Cristale de gips maclat, nr. inv. 582

Baritină, nr. inv. 567

Alabastru, nr. inv. 113

Alabastrul este o varietate microcristalină a
gipsului. Poate translucid, de culoare albă, cenușie
sau, foarte rar, neagră (Anghelache, 2012). În colecția
muzeului se păstrează un eșantion de alabastru,
provenind dintr-o donaţie.

Silicați
În colecția muzeului, silicații sunt reprezentați
prin eșantioane de: mică, muscovit, steatit, caolinit (?) și
azbest (?). Micele fac parte dintre mineralele cele mai
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Pe lângă acestea, o serie de alte minerale de tipul
minereuri (magnetit siderurgic din Brazilia, minereu de
mangan, minereu de er indian), donate de ing. geolog
Dan Lubenescu (1934-2012) sau reziduuri (zgură de
furnal poroasă, bazică, manganoasă), cocs, aliaje de oțel
și fontă, completează colecția de mineralogie.
Pentru identi carea rocilor se iau în considerare
următoarele elemente fundamentale: compoziția
mineralogică, gradul de cristalizare, mărimea cristalelor,
textura cristalelor, dispoziția spațială a componentelor
minerale (Juravle, 2015). În funcție de geneza lor, se
deosebesc: roci magmatice, metamor ce și sedimentare.
Colecția muzeului cuprinde:

răspândite în natură. Deseori, ele sunt minerale
constitutive, intrând în compoziția rocilor. Cantitatea
lor totală din scoarța terestră se ridică la cca. 3,8 %. În
conformitate cu particularitățile compoziției chimice,
micele se împart în următoarele subgrupe: subgrupa
biotitului (mice feromagneziene), subgrupa muscovitului (mice de aluminiu), subgrupa lepidolitului
(mice de litiu).
Muscovitul se poate recunoaște ușor după
proprietățile sale zice: culoare deschisă, luciu sidefos
sau semimetalic, clivaj perfect și proprietatea de a se
desface cu ușurință în foițe elastice transparente. Cea
mai importantă proprietate practică a muscovitului
constă în calitatea de bun izolator electric. În industrie,
mica se folosește sub formă de foi, pulbere și diverse
preparate.

Roci magmatice

Mică, nr. inv. 556

Roci sedimentare

Roci metamorﬁce
Rocile metamor ce sunt prezente prin eșantioane în colecția de petrogra e: gneis am bolic,
marmura albă, șist sericito-cloros și șist menilitic.
Șisturile fac parte din categoria rocilor metamor ce de
contact (epimetamor ce), formându-se prin transformarea rocilor existente, în condiții de temperatură
ridicată (Juravle, 2015).

Rocile sedimentare sunt prezente prin eșantioane
de bauxită, calcar, cărbune brun, huilă, lignit,
concrețiune feruginoasă, gresie, tuf calcaros și tuf
vulcanic dacitic. Tuful este un tip de rocă sedimentară,
având ca principală caracteristică un grad înalt de
porozitate. Tuful vulcanic se formează prin cimentarea
produselor cineritice provenite din erupțiile vulcanice –
cenușă, nisipuri etc. (Anghelache, 2012)

Șist sericito-cloros provenind de la
Tulghes, jud. Harghita, nr.inv. 431

Tuf vulcanic dacitic provenind de la
Valea Sării, jud. Vrancea, nr. inv. 428

Eșantioane de roci magmatice, andezit, granit,
sienit și obsidian sunt prezente în colecția de petrogra e
a muzeului din Sebeș. Andezitul este o rocă magmatică
rezultată prin erupție vulcanică, formându-se la
temperaturi cuprinse între 950 și 1000 °C, având o
granulație nă, de culoare brună, violetă, până la
cenușie. În compoziția chimică a rocii predomină
dioxidul de siliciu (cca. 60%) (Anghelache, 2012).
Andezit provenind din Munţii Apuseni, nr. inv. 436
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REGNUL PROTOZOA
ÎNCRENGATURA FORAMINIFERA
Clasa Globothalamea
Clasa Globothalamea – Suprafamilia Nummulitacea –
Familia Nummulitidae
Genul Nummulites Lamarck, 1801
Nummulites perforata (Montfort, 1808)

2.

COLECȚIA DE

FOSILE

La muzeul din Sebeș se păstrează 4 exemplare
donate de muzeul din Aiud (nr. inv. 387) și 2 exemplare
neinventariate. Numulitul este cochilia unui protozoar
marin, astăzi dispărut. Are forma lenticulară, cu
diametrul de până la 6 cm. Fosilele de numuliţi se găsesc
în special în sedimente de vârstă terțiară (eocene, cca. 50
milioane de ani vechime) și prezența lor este folosită
pentru stabilirea vârstei rocilor (Carlton, 2018).
Cuvântul provine din limba latină nummus = ban,
monedă, cu diminutivul nummulus = bănuț. În prima
perioadă a erei Neozoice numuliţii au cunoscut o
dezvoltare deosebită, motiv pentru care aceasta mai este
cunoscută ca perioada numulitică (Macovei, 1954).

Muzeul din Sebeș deţine peste 1500 piese de
paleontologie, cea mai mare parte provenind din zona
Sebeș (Cut, Sebeșel, Săsciori, Petrești și Răhău), piese
care au intrat în patrimoniul acestuia în urma
cercetărilor pe teren (întreprinse de Maria Răulea), ca
urmare a unor donaţii (prof. Viorica Rotta, colecția
școlii din Răhău, muzeele din Sibiu și Aiud) precum și
din achiziții (colecția Karl Haldenwang).
Colecţia cuprinde eșantioane fosile diverse:
reprezentanţi ai diferitelor grupe sistematice de animale
(de la corali pietri caţi, cochilii de scoici și melci, până la
resturi fosile de animale vertebrate - mamut, rinocer
lânos și bour), cele mai multe dispărute din fauna
actuală a Pământului, dar și fragmente de lemn fosilizat.
Diversitatea colecţiei derivă și din vârsta geologică a
pieselor, existând în cadrul acesteia exemplare din
diferite perioade ale erelor geologice, care ilustrează
variatele forme de viaţă care au populat, de-a lungul
sutelor de milioane de ani, zonele din care provin. În
ordine sistematică, cele mai reprezentative genuri și
specii ale colecţiei sunt următoarele:

REGNUL ANIMALIA
ÎNCRENGĂTURA CNIDARIA
Clasa Anthozoa
Clasa Anthozoa – Ordinul Scleractinia – Familia
Cyclolitidae
Genul Cyclolites (Lamarck, 1801)
Cyclolites sp.

La muzeul din Sebeș întâlnim un exemplar,
donat de prof. V. Rotta din Sebeș (nr. inv. 405). Genul
este extinct, cuprinde corali de tip solitar, de formă
discoidală, ind caracteristic pentru Cretacicul superior
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Acteonella sp.

ÎNCRENGĂTURA MOLLUSCA

(Macovei,1954). Reprezentanţii genului au apărut în
mările Cretacicului timpuriu (în urmă cu 145-100
milioane ani) și au trăit până în Miocen (acum 23-5
milioane ani) (Duncan, 2015). Prezenţa genului în zonă
este atestată în situl paleontologic de la Petrești – Arini,
alături de alte specii coraliere (Vremir et al., 2014).

Clasa Gastropoda
Clasa Gastropoda – Suprafamilia Architectibranchia –
Familia Acteonellidae
Genul Acteonella d'Orbigny 1843 sin. Trochactaeon
(Meek, 1863)

Reprezentanţii genului sunt melci marini, care
au apărut în Mezozoic, și au dispărut în Cretacic. În
colecţia muzeului se găsesc peste 500 exemplare ale
acestui gen, colectate în cadrul cercetărilor în teren, de
către Maria Răulea.

ÎNCRENGĂTURA BRACHIOPODA
Clasa Rhynchonellata
Clasa Rhynchonellata – Suprafamilia Spiriferida – Familia
Spiriferidae
Genul Spirifer Sowerby, 1818
Spirifer hystericus Schlotheim, 1820

Colecția include două exemplare (în registrul de
inventar ind prezent doar un exemplar) colectate din
localitatea Dumbrava, fostă Cacova Marga, jud. Alba,
de Maria Răulea (nr. inv. 407), 25 exemplare colectate
din Sebeșel de Maria Răulea și de prof. Viorica Rotta (nr.
inv. 422), 11 exemplare (cu nr. inv. 526) și alte 4 (cu nr.
inv. 610), colectate de aceeași Maria Răulea.

În colecție sunt prezente 60 exemplare (nr. inv.
529) colectate din localitatea Cut (jud. Alba), alte 3
provenind din Săsciori, dintre care unul singur
inventariat (o secţiune longitudinală, cu nr. inv. 490) și
284 exemplare (nr. inv. 404, 421, 612, 614, 650, 651)
colectate din Sebeșel. Pe lângă acestea, mai există 32
exemplare neinventariate și fără date despre locul de
provenienţă sau data colectării, precum și alte 5
exemplare de Acteonella în substrat, neinventariate și un
exemplar Actaeonella + Ptygmatis „cimentate în argilă”,
provenite din situl de la Sebeșel, (nr. inv. 611).

Clasa Gastropoda – Suprafamilia Sorbeoconcha – Familia
Melanopsidae
Genul Melanopsis Férussac, 1807

Genul Melanopsis cuprinde melci de apă dulce,
majoritatea specii fosile, care au apărut în Cretacic. În
colecţia muzeului există peste 700 de exemplare
colectate de Maria Răulea din zona Cut și înscrise în
registrul de inventar astfel:

Acteonella conica Münster, 1844

La muzeul municipal din Sebeș se a ă două
exemplare (în registrul de inventar gurează un singur
exemplar), unul dintre ele ind donat de prof. V. Rotta,
Sebeș (nr. inv. 406). Genul este extinct, reprezentat prin
brahiopode marine (Carlton, 2018) care au trăit din
Ordovicianul Mijlociu (Sandbian, acum 458-453
milioane ani) până în Triasicul Mijlociu (Carnian, acum
237-227 milioane ani), ind răspândite pe întreg globul
pământesc.

În colecție regăsim un exemplar provenit de la
Săsciori (nr. inv. 487) și alte 102 exemplare, colectate de
pe Pârâul Coţii din localitatea Sebeșel (nr. inv. 527,
528).

Acteonella sp.
secțiune longitudinală,
nr. inv. 490

Melanopsis fossilis Martini
sin. Melanopsis fossilis (Gmelin, 1791)

Acteonella gigantea Sowerby, 1835

În colecția de paleontologie regăsim 5 exemplare
cu nr. inv. 412, donate de prof. V. Rotta.

Colecția de paleontologie cuprinde 96 exemplare
colectate din Sebeșel - Pârâul Coţii (nr. inv. 607, 608,
609).

Melanopsis fossilis constricta Handmann, 1887 sin.
Melanopsis fossilis handmanniana Fischer, 1996

Colecția de paleontologie conține 95 de exemplare, colectate de Maria Răulea din localitatea Cut Pârâul Unghi (nr. inv. 460, 465, 473 - 475, 595, 598).

3D mesh

Acteonella sp., nr. inv. 404
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Melanopsis handmann Brusina sin.
Melanopsis fuchsi (Handmann, 1882)

Clasa Gastropoda – Suprafamilia Nerineoidea – Familia
Nerineidae
Genul Ptygmatis Sharpe, 1850
Ptygmatis nodosa Voltz, 1835

În colecția muzeului municipal din Sebeș sunt
prezente 12 exemplare (nr. inv. 599).
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Clasa Gastropoda – Suprafamilia Sorbeoconcha – Familia
Cerithiidae
Genul Cerithium Bruguière, 1789

Melanopsis impressa Krauss, 1852

Colecția de paleontologie conține 53 de
exemplare care provin din localitatea Cut - Pârâul
Unghi, colectate de Maria Răulea (nr. inv. 583, 591,
601, 623) și 3 exemplare, Melanopsis impressa posterior
(Papp, 1953) (acceptat M. posterior Papp, 1953, http://
molluscabase .org/), neinventariate.

Fosile ale acestui gen au fost descoperite în lumea
întreagă. Deși a apărut încă din Triasic și este reprezentat
prin aproximativ 100 de specii extincte, genul
Cerithium are reprezentanţi și în zilele noastre.
Cerithium disjunctum Murchinson, 1832

Melanopsis rugosa Handmann, 1887 sin. Melanopsis
wolfgang sheri Neubauer et al., 2014

Colecția de paleontologie conține două exemplare donate de muzeul din Aiud (nr. inv. 392).

În colecţia muzeului se găsește un exemplar, cu
nr. inv. 613, colectat de la Sebeșel - Pârâul Coţii, 2
exemplare (M. vindobonensis), provenind din localitatea
Cut (nr. inv. 413) și alte 92 de exemplare colectate de
Maria Răulea (nr. inv. 458, 463, 596, 600, 616 - 619,
621, 622, 625).

Cerithium rubiginosum von Eichwald, 1830

La muzeul din Sebeș întâlnim două exemplare,
fără numere de inventar sau alte detalii privind data sau
locul colectării.

Melanopsis vindobonensis Fuchs, 1870
Clasa Gastropoda – Suprafamilia Sorbeoconcha – Familia
Turritellidae
Genul Oligodia Handmann, 1882
Oligodia bicarinata (von Eichwald, 1830) sin.
Turritella bicarinata von Elchwald, 1830

Colecția de paleontologie conține 4 exemplare
donate de prof. V. Rotta (nr. inv. 411, 413), alte 462
exemplare, din localitatea Cut (nr. inv. 414, 424, 459),
alături de încă 12 exemplare, toate colectate de Maria
Răulea (nr. inv. 461-471, 586[?]-590, 592-594, 597,
602, 624). În aceeași colecție se regăsesc și 3 exemplare,
fără numere de inventar.

Colecția de paleontologie conține două exemplare, cu nr. inv. 393, donaţie a muzeului din Aiud.
Genul Turritella Lamarck, 1799
Turritella badensis de Basterot, 1825

Melanopsis sp.

La muzeul din Sebeș se păstrează un exemplar,
fără număr de inventar, fără a se cunoaște data sau locul
colectării.

La muzeul din Sebeș se păstrează: 16 exemplare
colectate din localitatea Cut de Maria Răulea (nr. inv.
483, 485) și 35 de exemplare neinventariate.

Prospecțiuni paleontologice, situl de la Sebeș - Glod
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Eurotrigonia aliformis (Parkinson, 1811) sin.
Trigonia aliformis Parkinson, 1811

Clasa Gastropoda – Suprafamilia Heterobranchia –
Familia Nerineidae
Genul Nerinea Deshayes 1827
Nerinea sp.

La muzeul din Sebeș se păstrează un exemplar
donat de prof. V. Rotta (nr. inv. 408).

În colecţia muzeului municipal din Sebeș se a ă
46 exemplare, provenind de la Petrești (nr. inv. 403,
486, 499-502), 6 exemplare de la Cacovița (astăzi
Dumbrava, nr. inv. 410), colectate de Maria Răulea și
alte 2 exemplare colectate de Viorica Rotta și Maria
Răulea, de la Sebeșel (nr. inv. 423).

Clasa Bivalvia – Suprafamilia Cardiida – Familia
Cardiidae
Genul Granocardium Gabb, 1868
Granocardium productum (Sowerby, 1832) sin.
Corculum cardissa (Linnaeus, 1758)

În colecția paleontologică sunt prezente 4
exemplare donate de prof. V. Rotta (nr. inv. 409).

Clasa Gastropoda – Suprafamilia Neogastropoda –
Familia Conidae
Genul Conus Linnaeus, 1758
Conus fuscocingulatus Bronn, Hoernes, 1856

Clasa Bivalvia – Suprafamilia Veneroidei – Familia
Dreissenidae
Genul Congeria Partsch, 1835

În colecția paleontologică a muzeului din Sebeș
este prezent un singur exemplar, neinventariat, fără
informaţii despre provenienţă.

La muzeul din Sebeș se găsesc 38 de exemplare
păstrate fragmentar, provenind din localitatea Cut (nr.
inv. 484, 503, 603-605), alături de alte 2 exemplare, de
la Sebeșel (nr. inv. 606), toate colectate de Maria Răulea
și alte 6 exemplare, greșit descrise ca aparţinând genului
Ostrea.

Clasa Gastropoda – Suprafamilia Stromboidea – Familia
Strombidae
Genul Persististrombus Kronenberg & Lee, 2007
Persististrombus coronatus (De France, 1827) sin.
Strombus coronatus DeFrance, 1827

Clasa Bivalvia – Suprafamilia Ostreida – Familia Ostreidae
Genul Ostrea Linnaeus, 1758

În colecția muzeului este prezent un exemplar
donat de muzeul din Aiud (nr. inv. 386).

Genul Ostrea (Carlton, 2018) este foarte vechi,
ind înregistrate forme fosile încă din Permian (cu 259
milioane de ani în urmă). Este un gen de bivalve care
include aproximativ 150 de specii dispărute, dar și
numeroase specii actuale inclusiv binecunoscutele
stridii comestibile.

Clasa Bivalvia
Clasa Bivalvia – Suprafamilia Trigoniida – Familia
Trigoniidae
Genul Eurotrigonia Cooper, 2015

Genul Eurotrigonia cuprinde scoici marine fosile
care au trăit din Paleozoic până în Paleocen (298-56
milioane ani în urmă).

Ostrea edulis Linnaeus, 1758 - Stridie
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Clasa Cephalopda
Clasa Cephalopda – Ordinul Belemnitida – Familia
Belemnitidae
Genul Belemnites (Belemnopsis) Bayle, 1878
Belemnites sp. - Belemnite

În colecția paleontologică sunt prezente 9
exemplare donate de prof. Viorica Rotta, cu nr. inv. 415
(Sebeș), 425 (Cut) și 426, 440 (fără precizarea locului de
provenienţă).
Clasa Bivalvia – Suprafamilia Hippuritida – Familia
Hippuritidae
Genul Hippurites? Lamarck, 1801

La muzeul din Sebeș se păstrează un exemplar
fără număr de inventar, cu locul și data colectării
necunoscute.

La muzeul municipal din Sebeș se păstrează 10
exemplare provenind de la Răhău, dintre care 2 (nr. inv.
416) sunt înregistrate eronat ca ind „corn de bour”.
Trei exemplare (nr. inv. 201) apar în registru ca melci
pietri caţi / coralier, iar alte 5 exemplare sunt fără
numere de inventar, ne ind cunoscute locul și data
colectării.

ÎNCRENGĂTURA ECHINODERMATA
Clasa Echinoidea
Clasa Echinoidea – Suprafam. Clypeasteroida – Familia
Clypeasteridae
Genul Clypeaster Lamarck 1801
Clypeaster acuminatus (Desor, 1847)

La muzeul din Sebeș se păstrează un exemplar
provenind de la Gârbova de Sus, donaţie a muzeului din
Aiud (nr. inv. 381).

Clasa Bivalvia – Suprafamilia Pectinida – Familia
Pectinoidae
Genul Pecten Müller, 1776
Pecten latissimus (Brocchi, 1814)

Clypeaster crassus Kier, 1963

În colecția paleontologică sunt prezente două
exemplare (nr. inv. 391) provenind de la Gârbova de Sus
- Pârâul Bobii, donate de muzeul din Aiud.

În colecţia muzeului din Sebeș întâlnim un
exemplar colectat de la Gârbova de Sus, donaţie a
muzeului din Aiud (nr. inv. 382).

Pecten solarium Lamarck, 1819 sin. Flabellipecten
solarium (Lamarck, 1819)

Clasa Echinoidea – Suprafam. Echinolampadoida –
Familia Echinolampadidae
Genul Echinolampas Gray, 1825
Echinolampas hemispherica (Lamarck, 1816)

La muzeul din Sebeș se păstrează 2 exemplare,
dintre care unul singur este inventariat (nr. inv. 385),
ambele donate de muzeul din Aiud.

În patrimoniul muzeului din Sebeș se păstrează
un exemplar provenind tot de la Gârbova de Sus, donat
de același muzeu din Aiud (nr. inv. 384).

Pecten maximus (Linnaeus, 1758)

În colecția paleontologică sunt prezente 3
exemplare neinventariate ale căror locuri și date ale
colectării sunt necunoscute.
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Colecția de paleontologie cuprinde:
Măsele: un exemplar de molar inferior drept,
donaţie a muzeului din Sibiu (nr. inv. 166); un alt
exemplar de molar inferior stâng, provenind din
colecţia Haldenwang (nr. inv.195) și alte trei exemplare,
primite de la muzeul școlar din Răhău (nr. inv. 418).
Fragment de femur, donat de muzeul din Sibiu
(nr. inv. 165).

ÎNCRENGĂTURA CHORDATA
Clasa Mammalia
Clasa Mammalia – Ordinul Proboscidea – Familia
Elephantidae
Genul Mammuthus Brookes, 1828
Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) –
Mamutul lânos

Mamutul lânos (Mammuthus primigenius) a fost
o specie de mamut. Este vorba de una dintre ultimele
specii dintr-o linie evolutivă care a început cu
Mammuthus subplanifrons în Pliocenul timpuriu. M.
primigenius a deviat de la mai marele mamut de stepă
(M. trogontherii), în urmă cu aproximativ 200.000 de
ani, în Asia de Est. A fost prezent în Europa, Asia și
nordul Americii și a dispărut din arealul continental la
sfârșitul Pleistocenului, acum 10.000 de ani, cel mai
probabil din cauza schimbărilor climatice și a
contracției ulterioare a habitatului, vânatului sau a unei
combinații a celor două cauze (Stuart et al., 2004).

Mammuthus primigenius
molar inferior stâng, provenind din
colecţia Haldenwang, nr. inv.195.

Mammuthus primigenius
molar inferior stâng, provenind din
muzeul școlar Răhău, nr. inv. 418.
3D mesh

3D mesh
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Clasa Mammalia – Ordinul Perissodactyla – Familia
Rhinocerotidae
Genul Coelodonta Bronn, 1831
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach 1799) –
Rinocerul lânos

Clasa Mammalia - Ordinul Artiodactyla – Familia
Bovidae
Genul Bos Linnaeus, 1758
Bos primigenius (Bojanus, 1827) – Bourul

Bourul este un mamifer bovin dispărut. Numele
științi c se traduce prin „bou primordial“. Conform
Muzeului Paleontologic de la Universitatea din Oslo,
bourii au evoluat în India, acum două milioane de ani și
au migrat spre Orientul Apropiat, ajungând în Europa
acum 250.000 de ani. Un descendent direct al speciei
este Bos taurus, popular vaca.
Colecția de paleontologie a muzeului din Sebeș
cuprinde:
Coarne: un exemplar, donaţie a Muzeul de
Istorie Naturală din Sibiu (nr. inv. 169); 2 exemplare
reconstituite, provenind din colectia Haldenwang (nr.
inv. 302, 303) și 2 exemplare descoperite în așezarea
neolitică de la Petrești (nr. inv. 304, 305).

Rinocerul lânos (Coelodonta antiquitatis), specie
extinctă din familia Rhinocerotidae, a trăit în
Pleistocenul târziu, ind răspândit în toată Europa (cu
excepția zonelor extreme din sud) și în Asia de nord. Era
mai mare decât rinocerul actual (având înălțimea la
umeri de peste 2 m) și avea corpul acoperit cu păr gros.
Corpul era masiv, având două coarne pe cap - unul în
zona nasului (până la 1 m lungime) și unul pe frunte
(mai scurt). Rinocerul lânos, contemporan cu
mamutul, se hrănea cu ierburi, ace de pin, arbuști și
lăstarii copacilor tineri. Oase si chiar exemplare întregi
au fost descoperite în Siberia de Est și în vestul Ucrainei
(Boeskorov, 2012).

Corn de bour Bos primigenius,
nr. inv. 169

Maxilar inferior de rinocer lânos Coelodonta antiquitatis
nr. inv. 419

Colecția de paleontologie cuprinde un exemplar
de fragment de os, descoperit în apropierea Sebeșului,în
anul 1904 (nr. inv. 157), un exemplar de maxilar
inferior donat de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu
(nr. inv. 168) și un exemplar de mandibulă, partea
dreaptă, specimen senil care păstrează P4, M3, donat de
muzeul școlii din Răhău (nr. inv. 419).

3D mesh
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Clasa Mammalia – Ordinul Artiodactyla – Familia
Cervidae
Genul Megaloceros Brookes 1828
Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799) – Cerbul
uriaș

Cerbul uriaș este un ierbivor mare, fosil, relativ
comun în depozitele pleistocene din România. Totuși,
este considerabil mai rar decât alte erbivore contemporane, precum mamutul, rinocerul lânos sau bizonul
de stepă (Codrea & Solomon, 2011). A populat
întreaga Eurasie, din Pleistocen până în Holocen, și a
dispărut în Holocenul inferior, cele mai recente urme
ale speciei ind găsite în Siberia și datate ca având 7.700
de ani. La muzeul din Sebeș se păstrează un craniu și
coarne de cerb uriaș, colectate din localitatea Agnita,
jud. Sibiu (nr. inv. 163).

Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia Ursidae
Genul Ursus Linnaeus 1758
Ursus spelaeus Rosenmuller, 1794 – Ursul de peșteră

3D mesh

Corn de bour - Bos primigenius așezarea neolitică de la Petrești,
nr. inv. 304, 305)
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Ursul de peșteră a fost o specie de urs care a trăit
în Europa în timpul Pleistocenului și a devenit extinct la
începutul ultimei Glaciațiuni, acum aprox. 27.500 ani
(Carlton, 2018). Denumirea de „peșteră” și cea
științi că, spelaeus, fac referire la faptul că fosile ale
acestei specii au fost găsite cu precădere în peșteri,
indicând faptul că ursul de peșteră sau de cavernă a
petrecut mai mult timp în peșteră decât ursul brun
actual, care folosește peștera doar pentru hibernare.
Ursul de cavernă avea un craniu foarte lat, cu o
frunte abruptă. Trupul său robust avea coapse lungi,
gambe masive cu labele orientate în interior, la fel ca la
urșii bruni. Dimensiunea corpului era comparabilă cu
cea a celor mai mari urși din zilele noastre. Greutatea

Maxilar inferior de urs de peșteră Ursus spelaeus, nr. inv. 168

3D mesh
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medie pentru masculi era între 400 și 500 kg, în timp ce
femelele cântăreau 225-250 kg. Deși cele mai multe
ipoteze vorbesc despre ursul de peșteră ca specie
erbivoră, au fost evidențiate recent date care indică
tipul omnivor de hrănire a acestuia. A locuit în zone
muntoase joase, în special în regiuni bogate în peșteri
calcaroase. Se pare că a evitat câmpiile deschise,
preferând terenurile împădurite sau marginea pădurii.
Reevaluarea recentă a fosilelor indică faptul că
ursul de peșteră a dispărut probabil acum 27.800 de ani.
Se sugerează că un complex de factori, mai degrabă
decât un singur factor, au dus la dispariția acestuia
(schimbarea climatică, dieta bazată / specializată pe
plante de calitate ridicată, areal geogra c relativ
restrâns).
Eșantioane de lemn fosilizat
Colecția de paleontologie cuprinde și eșantioane
de lemn fosilizat colectate de D. Moga de la Sebeș - Valea
Janului (nr. inv. 136, 140, 144 și 420).

3D mesh

Lemn fosilizat, situl de la Lancrăm - la Cutină

3.

Lemn fosilizat, nr. inv. 144
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PLANȘE
IERBAR
REALIZATE DE
ALEXANDRU
BORZA

Alexandru Borza a fost membru și președinte al
Comisiei Monumentelor Naturii din România,
realizând o serie de conferințe publice, broșuri și
articole, precum Ne trebuie o lege pentru protecția naturii
(1927), Problema naturii în România (1928),
Monumentele naturii din România (1933), Retezatul,
viitor parc național al României (1933) și multe altele.
De asemenea, a inițiat o lege pentru ocrotirea naturii,
votată în 1930 de Parlamentul României. La inițiativa
sa a fost în ințat în anul 1935 Parcul Național Retezat,
primul parc național românesc, avându-l alături pe
Emil Racoviță (Borza, 1987).
În același timp, a reorganizat și Muzeul Botanic
din Cluj, colecția acestuia ind constant îmbogățită.
Cercetările asupra orei si vegetației ţării au dus la
elaborarea unor lucrări de referință pentru botanica
românească, precum Materiale pentru studiul ecologic al
Câmpiei Ardealului (1928), Vegetația și ora României
(1931), Studii tocenologice în munții Retezatului
(1934), Flora Stânii de Vale (1939), Vegetația Muntelui
Semenic din Banat (1945), Conspectul orei României
(1947-1949) și Flora și vegetația Văii Sebeșului (1959).
În încercarea de a realiza un inventar cât mai
complet al orei și vegetației de pe Valea Sebeșului,
Alexandru Borza a colectat un număr impresionant de
plante. Cercetările în zonă le-a realizat între anii 1949 și
1951, continuându-le, ulterior, în toamna anului 1952.
Lucrarea sa, Flora și vegetația văii Sebeșului, atestă
existența unei biodiversități oristice ridicate în
regiune, autorul descoperind pe valea Sebeșului
aproximativ 1158 taxoni vegetali, precum și numeroase
tocenoze (Borza, 1959). De asemenea, în cartea
Amintiri turistice ale unui naturalist. Călător pe trei
continente (1937), Alexandru Borza a realizat o descriere
a Ariei Protejate Râpa Roșie de lângă Șebeș, a rmând că

Primele specimene din colecția secției de Științe
ale Naturii din cadrul muzeului din Sebeș sunt 15
planșe-ierbar întocmite de marele botanist român
Alexandru Borza. Acest om de știință s-a născut nu
departe Sebeș, în localitatea Alba Iulia. În orașul natal a
absolvit atât școala primară, cât și liceul. A continuat
studiile la Budapesta, unde în anul 1904 s-a înscris la
Facultatea de Teologie, apoi, ind atras de botanică, a
urmat cursurile Facultății de Științe Naturale și
Geogra e, pe care le-a terminat în anul 1911. În același
oraș a realizat și lucrarea de doctorat Studii asupra
genului Cerastium, teză pentru care a obținut titlul de
doctor și distincţia summa cum laude (Ceaușescu &
Mohan, 1977).
Întors în ţară, în anul 1915 a devenit profesor la
Liceul de Băieți din Blaj, iar în 1919 a fost numit
profesor și director al Institutului de Botanică
Sistematică al Muzeului și Grădinii Botanice de la
Universitatea „Daciei Superioare” din Cluj. În anul
1920, a început organizarea Grădinii Botanice, după un
plan bine stabilit, care în linii mari a rămas același până
azi. Înaintea acestei etape, Alexandru Borza a întreprins
o serie de studii de documentare la diverse instituții și
grădini botanice, precum cele din Viena, Paris, Lyon,
Grenoble, Marsilia, Londra, Praga și multe altele
(Ceaușescu & Mohan, 1977).

Plante interesante dela Râpa Roșie a Sebeșului și dela Râpa Lancrămului, nr. inv. 10

„Faima acestui colț măreț, pierdut printre colinele bazinului Transilvaniei, a trecut de mult hotarele micului
orășel Sebeș și regiunea Hunedoara, împrejmuit încă de zidurile lui medievale. Turiști răzleți veneau de
multă vreme să escaladeze ori numai să admire aceste rîpi gigantice ascunse în dunga de deal ce se întindea
spre nord-est de Sebeș. Botaniștii veneau adesea să admire și să-i adune plantele rare”.
Alexandru Borza
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Plante ornamentale originare din Asia de S și E, nr. inv. 8

Dintre plantele rare, Borza atestă prezența
cârcelului (Ephedra distachya) și a garoafei sălbatice
(Dianthus serotinus), dar și speciile Artemisia pontica,
Allium avum, Alium rotundum, Iris pumila, Stipa
capillata, Stipa pulcherrima etc. Dintre taxoni endemici
periclitați prezenți aici, amintim Cephalaria radiata și

Cephalaria uralensis, Onosma pseudoarenaria și specia
rară Centaurea atropurpurea (Borza, 1959).
Majoritatea acestor specii sunt prezente pe un
panou-ierbar realizat de Alexandru Borza (nr. inv. 10),
intitulat Plante interesante de la Râpa Roșie și Râpa
Lancrămului, în timp ce celelalte planșe cuprind:
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Plante ornamentale vechi, originare din Europa, nr. inv. 7

- Plante medicinale (5 panouri, nr. inv. 1-5)
- Plante oleaginoase, textile și narcotice (1 panou,
nr. inv. 6)
- Plante ornamentale (2 panouri – nr. inv. 7, 8)
- Plante utile originare din U.R.S.S. (nr. inv. 9)

- Pomi și arbuști fructiferi (nr. inv. 11)
- Arborii pădurilor de foioase (nr. inv. 12)
- Legume și fructe condimentare (nr. inv. 13)
- Cereale și plante de nutreţ (nr. inv. 14)
- Plante parazite și sapro te (nr. inv. 15).
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Legume și plante condimentare cultivate în raionul Sebeș, nr. inv. 13

Plante oleaginoase, textile și narcotice cultivate, nr. inv. 6

Alexandru Borza a publicat numeroase lucrări
știinţi ce, descriind multe specii noi pentru știinţă sau
pentru ora României. De asemenea, a participat, ca
invitat sau delegat o cial, la conferinţe internaţionale
care au avut loc atât în Europa, cât și în Statele Unite ale
Americii (Ceaușescu & Mohan, 1977).

Fiecare dintre aceste planșe cuprinde între 9 și 14
plante, în total ind expuse 176 exemplare. Planșele au
fost achiziționate la sfârșitul anului 1957, în lunile
august și septembrie, prin strădania profesorului Ion
Berciu (Lupu & Coroș, 2017).
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S-a stins din viaţă la vârsta de 84 ani, în data de 3
septembrie 1971, la Cluj (Lupu & Coroș, 2017). Pentru
meritele sale știinţi ce și culturale a fost numit în anul
1990 membru (post-mortem) al Academiei Române.
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ÎNCRENGĂTURA MOLLUSCA
Clasa Gasteropoda
Clasa Gasteropoda – Ordinul Littorinimorpha – Familia
Strombidae
Genul Aliger iele, 1929
Aliger gigas (Linnaeus, 1758)

4.

COLECȚIA DE

MOLUȘTE

Este o specie de gasteropod întâlnită în Marea
Caraibelor și în partea nord-vestică a oceanului Atlantic
(din Bermuda până în Brazilia). Unele exemplare ale
speciei pot atinge și 35 cm în lungime. Se hrănește cu
hrană vegetală, formată în general din plantele și algele
de pe fundul mării. Populația indigenă folosea cochilia
acestui gasteropod pentru a confecționa diverse unelte,
precum cuțite, topoare, veselă sau instrumente de su at,
iar carnea constituia o importantă sursă de hrană.
La muzeul municipal din Sebeș există patru
exemplare, donate de Alfred Hatzag (nr. inv. 275, 276).

Colecția de malacologie cuprinde peste 1.100 de
exemplare, dintre care peste 400 sunt gasteropode și
peste 700 bivalve. Majoritatea specimenelor au fost
colectate și donate de Maria Răulea și de Maria Cincu,
din Marea Neagră sau din Delta Dunării.
Tot în colecția de malacologie întâlnim și specii
exotice, precum Aliger gigas (Linnaeus, 1758), Conus
marmoreus (Linnaeus, 1758) sau Melo melo (Lightfoot,
1786), unele provenind din colecţia Haldenwang, iar
altele donate de Hatzag Alfred sau de Muzeul de
Științele Naturii din Aiud.
Din punct de vedere sistematic, gasteropodele
sunt incluse în familiile Strombidae, Melanopsidae,
Trochidae, Planorbidae, Cerithiidae, Melongenidae,
Nassariidae, Muricidae, Conidae, Volutidae, Helicidae,
Camaenidae și Haliotidae. În timp ce bivalvele aparțin
familiilor Ostreidae, Mytilidae, Myidae, Veneridae,
Tellinidae, Cardiidae și Mactridae.
Prezentarea sistematică a colecție de malacologie
este următoarea:

3D mesh

Aliger gigas, nr. inv. 275

49

Clasa Gasteropoda – Ordinul Neotaenioglossa – Familia
Melanopsidae
Genul Melanopsis A. Férussac, 1807
Melanopsis parreyssii (?) (Philippi, 1847)

3D mesh

Neagră (Grossu, 1956). La Muzeul Municipal „Ioan
Raica” Sebeș se păstrează șase exemplare colectate și
donate de Maria Răulea din stațiunea Saturn, jud.
Constanța (nr. inv. 516, 517).

Este o specie endemică ce putea găsită doar în
lacul cu ape termale de la Pețea (județul Bihor), alături
de alte specii endemice, precum roșioara termală
(Scardinius racovitzai, Műller, 1958) și nufărul termal
(Nymphaea lotus thermalis, Tuzson, 1907). Odată cu
distrugerea habitatului, se pare că această specie este
actualmente dispărută din sălbăticie (Sîrbu & Benedek,
2016). În colecția muzeului din Sebeș se regăsesc 40 de
exemplare, donate de Cincu Maria, și care, conform
registrului de inventar, apar în mod eronat ca ind
colectate din Marea Neagră (nr. inv. 482).

Clasa Gasteropoda – Ordinul Caenogastropoda – Familia
Cerithiidae
Genul Cerithium Bruguière, 1789
Cerithium vulgatum Bruguière, 1792

Specie răspândită în Marea Marmara, în Marea
Neagră și în Marea de Azov, unde trăiește alături de
bancurile de Ostrea, la adâncimi de până la 25 m
(Grossu, 1956). La muzeul municipal din Sebeș se
păstrează un exemplar, colectat din Delta Dunării Grindul Letea și donat de Maria Răulea (nr. inv. 443).

Clasa Gasteropoda – Ordinul Basommatophora – Familia
Planorbidae
Genul Planorbis Müller, 1773
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)

Clasa Gasteropoda – Ordinul Neogastropoda – Familia
Melongenidae
Genul Melongena Schumacher, 1817
Melongena melongena (Linnaeus, 1758)

Planorbis planorbis, specie comună în România,
preferă atât apele stătătoare, cât și apele cu curgere lentă.
Aceasta mai poate
găsită în iazuri sau în lacuri
temporare cu o adâncime de până la 1 m (Grossu,
1956). La muzeul din Sebeș se păstrează un exemplar,
provenind din Marea Neagră, colectat și donat de
Maria Răulea (nr. inv. 493).

Este o specie de gasteropod întâlnită în Marea
Caraibilor, din Florida până în Arhipelagul Antilelor.
La muzeul din Sebeș se a ă un exemplar, fără date
suplimentare, donație a muzeului din Aiud (nr. inv. 388
?).
Clasa Gasteropoda – Ordinul Neogastropoda – Familia
Nassariidae
Genul Tritia Risso, 1826
Tritia neritea (Linnaeus, 1758)

Clasa Gasteropoda – Ordinul Trochida – Familia
Trochidae
Genul Gibbula Risso, 1826
Gibbula divaricata (Linnaeus, 1758)
Aliger gigas, nr. inv. 275
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Specia are o distribuție vastă, putând întâlnită
pe coastele Oceanului Atlantic, dar și pe ţărmurile
mărilor Mediterană, Adriatică, Marmara și Neagră. Pe
coastele românești ale Mării Negre apare pretutindeni,
la adâncimi cuprinse între 1 și 52 m (Grossu, 1956).

Specie de gasteropod care preferă zona litorală,
deși poate găsită și la adâncimi de până la 40 m, ind
întâlnită în mările Mediterană, Adriatică, Marmara și
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continuat, din Marea Neagră ajungând și în Marea
Mediterană. În timpul expansiunii acest gasteropod
decimează bancurile de midii și stridii, odată cu
reducerea surselor de hrană înregistrându-se și un regres
al populațiilor de rapane (Teacă et al., 2008). Colecția
de la muzeul municipal din Sebeș cuprinde 159 de
exemplare donate de Maria Răulea, care au fost colectate
din Marea Neagră, din localitatea Constanţa și din
staţiunile Mamaia și Saturn (nr. inv. 491-493, 504506).

Colecția muzeului municipal din Sebeș cuprinde 56 de
exemplare, provenind din Marea Neagră, donate de
Maria Cincu (nr. inv. 479) și alte 20 de exemplare
colectate de Maria Răulea, de la Saturn, jud. Constanța
(nr. inv. 510).
Clasa Gasteropoda – Ordinul Neogastropoda – Familia
Nassariidae
Genul Tritia Risso, 1826
Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)

Tritia reticulata este un gasteropod frecvent
răspândit pe litoralul românesc, preferând adâncimi
cuprinse între 1 și 50 m. De asemenea, specia este
întâlnită pe coastele Oceanului Atlantic și în partea
vestică a Mării Mediterane, dar și în Marea Adriatică
(Grossu, 1956). Colecția de la muzeul municipal din
Sebeș cuprinde 5 exemplare, provenind din Delta
Dunării – Grindul Letea, colectate de Maria Răulea (nr.
inv. 443), cărora li se adaugă alte 14 exemplare, colectate
tot de ea din Marea Neagră (nr. inv. 493 ?). Alte102
exemplare, donate de Maria Cincu, au fost colectate tot
din Marea Neagră (nr. inv. 477, 478, 480, 481).

Clasa Gasteropoda – Ordinul Neogastropoda – Familia
Conidae
Genul Conus Linnaeus, 1758
Conus marmoreus Linnaeus, 1758

Specie de gasteropod întâlnită în apele puțin
adânci din zona Indo-Paci că. Se hrănește cu viermi, cu
alte moluște și chiar cu pești, viețuitoare pe care le
vânează activ. Astfel, pentru a prinde prada, Conus
marmoreus a dezvoltat un „dinte” în formă de harpon,
cu care poate injecta venin. La muzeul din Sebeș se
păstrează un exemplar, provenind din colecția
Haldenwang, fără a
cunoscute și alte informaţii
suplimentare (nr. inv. 183).

Clasa Gasteropoda – Ordinul Neogastropoda – Familia
Muricidae
Genul Rapana Schumacher, 1817
Rapana venosa (Valenciennes, 1846) - Rapana

Clasa Gasteropoda – Ordinul Neogastropoda – Familia
Volutidae
Genul Melo Broderip, 1826
Melo melo (Lightfoot, 1786)

Rapana poate întâlnită într-un număr ridicat
de habitate litorale atât în zone nisipoase, cât și mâloase
sau chiar de pietroase, de regulă până la adâncimi de 40
m. A fost introdusă în Marea Neagră în anii 1930-1940,
ind semnalată pentru prima dată în portul Novorosisk,
în anul 1946. Fără a avea dușmani naturali sau
concurenți pentru hrană și ind extrem de proli că,
ajunge în România în anul 1963. Expansiunea speciei a

Melo melo este destul de frecvent întâlnit în zona
Indo-Paci că. Aici este folosit ca sursă de hrană, în timp
ce cochilia este utilizată pentru confecţionarea unor
unelte. La Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș se
păstrează un exemplar provenind din colecția
Haldenwang (nr. inv. 181).
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3D mesh

Melo melo, nr. inv. 181
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Clasa Bivalvia
Clasa Gasteropoda – Ordinul Stylommatophora – Familia
Helicidae
Genul Caucasotachea Boettger, 1909
Caucasotachea vindobonensis (Pfeiﬀer, 1828)

Colecția muzeului municipal din Sebeș cuprinde
322 de exemplare colectate de Maria Răulea din Marea
Neagră, din localitatea Constanţa și din staţiunile
Mamaia și Saturn (nr. inv. 506-509, 511, 512, 518,
519, 522, 630-639, 641, 642), cărora li se adaugă alte
30 de exemplare, neinventariate, care au aceeași
provenienţă.

Clasa Bivalvia – Ordinul Ostreida – Familia Ostreidae
Genul Ostrea Linnaeus, 1758
Ostrea edulis Linnaeus, 1758 - Stridia europeană

Specie terestră de gasteropod care este distribuită
în regiunile pontică, panonică și balcanică, în Bulgaria
apărând chiar și la altitudinea de 1600 m. La muzeul din
Sebeș se păstrează un exemplar colectat (și donat) de
Maria Răulea din zona Mării Negre (cel mai probabil
din Delta Dunării) (nr. inv. 493).

3D mesh

Clasa Gasteropoda – Ordinul Stylommatophora – Familia
Camenidae
Genul Fruticicola Held, 1838
Fruticicola fruticum (Müller, 1774)

Stridia europeană este în prezent o apariție rară în
Marea Neagră, aceasta datorită gasteropodului Rapana
venosa care a decimat bancurile de stridii. Mai poate
întâlnită pe coastele sudice și vestice ale Europei, până în
Maroc, unele populații de Ostrea edulis apărând și pe
coastele Americii de Nord. Stridiile trăiesc grupat,
formând asociații speci ce. De asemenea, specia este
folosită în alimentație. Colecția muzeului municipal
din Sebeș cuprinde 10 exemplare colectate (și donate)
de Maria Răulea din staţiunea Saturn, jud. Constanța
(nr. inv. 508, 513, 514).

Clasa Bivalvia – Ordinul Myida – Familia Myidae
Genul Mya Linnaeus, 1758
Mya arenaria Linnaeus, 1758 - Scoica albă

Scoica albă este originară din Nordul Atlanticului, ind semnalată pentru prima dată în Marea
Neagră în golful Odessa, în anul 1966. De aici, ind
foarte proli că, a ajuns și în dreptul litoralului
românesc, în anul 1968 (Skolka & Preda, 2010;
Gomoiu & Porumb, 1969). Este o specie care preferă
zonele litorale nisipoase și mâloase, deși numele
„arenaria” se traduce prin „nisipos”. A produs schimbări
semni cative în comunitățile bentice, devenind aici
specia dominantă (Skolka & Preda, 2010). Colecția
muzeului municipal din Sebeș cuprinde 2 exemplare,
provenind din Delta Dunării - Grindul Letea, jud.
Tulcea (nr. inv. 456), alte două exemplare de la Saturn,
jud. Constanța (nr. inv. 506, 508), 36 de exemplare de la
Mamaia, jud. Constanța (nr. inv. 521) și 2 exemplare
(nr. inv. 640), toate colectate de Maria Răulea.

Clasa Bivalvia – Ordinul Mytilida – Familia Mytilidae
Genul Mytilus Linnaeus, 1758
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 - Scoica
mediteraneană

Gasteropod terestru, des întâlnit în Europa, unde
apare chiar și în partea sudică a Marii Britanii. Colecția
muzeului municipal din Sebeș cuprinde patru
exemplare, donate de Maria Răulea, ind colectate din
staţiunea Saturn, jud. Constanţa (nr. inv. 515).

Scoica mediteraneeană este o specie larg răspândită, întâlnindu-se în număr mare de-a lungul
litoralului românesc al Mării Negre. M. gallo provincialis
trăiește și în Marea Adriatică și în Marea de Azov. Mai
rar, aceasta este întâlnită și în Oceanul Atlantic, unde
apare preponderent pe ţârmurile Spaniei (Grossu,
1962). Trăiește în grupuri mari, xate de pilonii
debarcaderelor, pe geamanduri și pe stâncăriile fundului
mării, pe care le populează până la 60-70 m adâncime,
formând uneori zone întinse sau „bancuri de midii”,
alcătuind astfel o asociație caracteristică. Pescuită și
folosită în alimentație, midia este și cultivată în ferme de
acvacultură, în zonele mediteraneene ind consumată
cu regularitate (Grossu, 1962).

Clasa Gasteropoda – Ordinul Lepetellida – Familia
Haliotidae
Genul Haliotis Linnaeus, 1758
Haliothis sp.

Gen de gasteropode marine întâlnite pe tot
globul, în unele țări ind folosite în alimentație.
Colecția muzeului municipal din Sebeș cuprinde un
exemplar, fără a cunoscute și alte date suplimentare,
provenind din colecția Haldenwang (nr. inv. 182).
Haliothis sp., nr. inv. 182
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Clasa Bivalvia – Ordinul Venerida – Familia Veneridae
Genul Chamelea Mörch, 1853
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) - Vongola comună

Vongola comună trăiește sub suprafața unui
nisip curat, nămolos sau argilos, la o adâncime de 5-20
m. În România este o specie frecvent întâlnită,
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Cerithium vulgatum
nr. inv. 443

Tritia neritea
nr. inv. 479

Melanopsis parreyssii (?)
nr. inv. 482

Ostrea edulis
nr. inv. 513

Tritia reticulata
nr. inv. 493

întâlnită în lagunele suprasărate și lacurile litorale cu
salinitate ridicată sau chiar în ape dulci. Specie foarte
răspândită, este întâlnită în Marea Baltică și Marea
Nordului, pe coastele Mării Mediterane, Mării Caspice
și în Lacul Aral, ajungând în sud până pe coastele
Senegalului. Această specie este comestibilă ind
consumată pe tot cuprinsul arealului ei de răspândire
(Grossu, 1962). În colecţia muzeului din Sebeș se
păstrează 25 de exemplare, provenind din Delta Dunării
- Grindul Letea (nr. inv. 442, 452), alte 291 de
exemplare, cu locul de provenienţă Marea Neagră, fără
alte precizări (nr. inv. 444, 446, 451-455, 493?, 496498), toate donate de Maria Răulea.

numeroase valve pot văzute pe plajele din Mamaia,
Eforie și Mangalia. C. gallina este larg răspândită în
Oceanul Atlantic, Marea Mediterană, Marea Adriatică,
Marea Caspică și Marea Marmara. Scoica este folosită
în alimentație, în special în bucătăria italiană (Grossu,
1962).
Colecția muzeului municipal din Sebeș cuprinde
11 exemplare colectate din Delta Dunării - Grindul
Letea (nr. inv. 442, 457), 65 de exemplare provenind,
fără alte precizări, din Marea Neagră (nr. inv. 445,
447,448, 450, 493, 494, 495), toate ind colectate și
donate de Maria Răulea.
Clasa Bivalvia – Ordinul Cardiida – Familia Tellinidae
Genul Tellina Linnaeus, 1758
Tellina (Macomangulus) tenuis da Costa, 1778 Unghiuța

Mytilus galloprovincialis
nr. inv. 634

Clasa Bivalva – Ordinul Venerida – Familia Mactridae
Genul Spisula Gray, 1837
Spisula subtruncata (da Costa, 1778)

Unghiuța este întâlnită în România în facies-ul
nisipos, ajungând până la adâncimi de 10-15 m. De
asemenea, această bivalvă este prezentă și în Oceanul
Atlantic, Marea Mediterană, Marea Adriatică și Marea
Azov (Grossu, 1962). La muzeul municipal din Sebeș se
păstrează 2 exemplare provenind din Delta Dunării Grindul Letea (nr. inv. 456), 2 exemplare de la Saturn,
jud. Constanța (nr. inv. 509) și alte 2 exemplare din
Marea Neagră, fără alte detalii (nr. inv. 493), toate
colectate de Maria Răulea.

Mya arenaria
nr. inv. 640
Chamelea gallina, nr. inv. 447
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Spisula subtruncata este considerată caracteristică
fundurilor nisipos-mâloase, la limita infralitoralului cu
circalitoralul, trăind la adâncimi cuprinse între 20 și 30
m. Este relativ des întâlnită pe litoralul Mării Negre. De
asemenea, specia mai poate
întâlnită în Oceanul
Atlantic, Marea Nordului și Marea Mediterană (Grossu,
1962). La muzeul din Sebeș se păstrează 5 exemplare,
colectate din Marea Neagră și donate de Maria Răulea
(nr. inv. 493 ?).

Clasa Bivalva – Ordinul Cardiida – Familia Cardiidae
Genul Cerastoderma Poli, 1795
Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) - Scoica inimă

Scoica inimă trăiește înfundată în mâl sau în
nisip, preferând zona litorală, cu adâncimi de până la 20
m. Preferințele pentru salinitate sunt variabile, ind
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Barbus barbus,
nr. inv. 33

dorsală începe foarte puțin înaintea celei ventrale; este
destul de înaltă și excavată; ultima ei radie nerami cată
spinoasă este puternic îngroșată, cu zimți numeroși pe
marginea posterioară. Înotătoarea anală nu ajunge până
la baza celei caudale, ca la ruda ei apropiată, moioaga.
La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat cu menţiunea „clean”(?),
provenind de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu, cumpărat de
la prof. Ghenadie Circo și înregistrat în 20.09.1957 (nr.
inv. 33).

Această colecţie este mai puțin numeroasă,
însumând doar două specimene de pești dulcicoli: o
mreană (Barbus barbus) și un porcușor comun (Gobio
gobio), ambii colectați de profesorul Ghenadie Circo,
din localitatea Apoldu de Sus, jud. Sibiu. Încadrarea
sistematică a specimenelor de pești este următoarea:

Gobio gobio,
nr. inv. 34

Clasa Actinopterygii – Ordinul Cypriniformes – Familia
Cyprinidae
Genul Gobio Cuvier, 1816
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) – Porcușorul comun

ÎNCRENGĂTURA CHORDATA
SUBÎNCRENGĂTURA VERTEBRATA
Supraclasa Osteichthyes

Porcușorul comun este o specie de pește dulcicol,
extrem de des întâlnit în România. Este întâlnit nu doar
în Europa, ci și în Siberia și Asia Centrală (Bănăduc,
2004). Este o specie de pește osos de apă curgătoare din
râurile de deal, având dimensiunea obișnuită a corpului
între 10 și 15 cm. Coloritul acestuia este cenușiu
întunecat sau verzui, pe spate, iar pe laturi mai deschis și
cu pete negre. Are corpul cilindric și acoperit cu solzi
mărunți, punctați cu negru. Capul are gura dispusă
subterminal (inferior), cu buze cărnoase și prevăzută cu
două perechi de mustăți. Linia laterală este completă.
Înotătoarea dorsală este unică, scurtă și înaltă, cu 7-8
radii rami cate (divizate) și trei radii simple.
La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat cu menţiunea „porcușor cu icre”,
provenind de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu, cumpărat de
la prof. Circo Ghenadie și inventariat în 20.09.1957,
(nr. inv. 34).

Clasa Actinopterygii
Clasa Actinopterygii – Ordinul Cypriniformes – Familia
Cyprinidae
Genul Barbus Cuvier, 1816
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – Mreana

5.

COLECȚIA DE

PEȘTI

Specie de pește osos de apă curgătoare (râuri de
deal și de șes), ducând o viață mai mult bentonică (sub
pietre, în scobiturile malului), preferând funduri tari,
pietroase sau nisipoase. Dimensiunea obișnuită a
corpului în râurile de la noi este cuprinsă între 25 și 50
cm, ajungând la o greutatea de maxim 4 kg. Are corpul
alungit, aproximativ cilindric și acoperit cu solzi
mărunți. Capul este de mărime mijlocie și alungit. Gura
este dispusă subterminal (inferior), cu buze cărnoase și
prevăzută cu 4 mustăți: cele anterioare (pe buza
superioară), scurte, iar cele posterioare (de la colțurile
gurii), mai lungi. Dinții faringieni sunt dispuși pe 3
rânduri. Linia laterală este completă. Înotătoarea
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ÎNCRENGĂTURA CHORDATA
SUBÎNCRENGĂTURA VERTEBRATA
Clasa Amphibia
Clasa Amphibia – Ordinul Caudata – Familia
Salamandridae
Genul Salamandra Linnaeus, 1758
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) –
Salamandra
Anguis colchica
- șarpele de sticlă

Hyla arborea
- brotăcelul,
nr. inv. 37

COLECȚIA DE

6.

AMFIBIENI
și REPTILE

Specie de am bieni cu coadă ce atinge lungimea
de 10-15 cm, mai rar 20 cm. Salamandra are un cap
oval-alungit și o piele umedă, elastică și alunecoasă, cu
glande veninoase situate în spatele ochilor. Întreaga
suprafață a pielii este toxică și are culori de avertisment
pentru prădători, corpul ind negru cu pete portocalii
sau galbene și, de aceea, se mai numește salamandra de
foc (Fuhn, 1960).
Salamandra este o prezenţă obișnuită în
România, ind întâlnită în pădurile de foioase și de
conifere din habitatele montane. La nivel naţional este o
specie vulnerabilă, printre ameninţările la adresa
acesteia numărându-se distrugerea și degradarea
habitatelor în care trăiește, precum și poluarea apelor.
La muzeul municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
naturalizat, cu menţiunea „maculosa - conservată în
formol”, provenind de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu,
cumpărat de la prof. Ghenadie Circo și înregistrat în
20.09.1957 (nr. inv. 31).

Colecția de herpetologie este formată din 11
exemplare, dintre acestea două sunt am bieni și opt
sunt reptile. Cei doi am bieni sunt o salamandră
(Salamandra salamandra) și un brotăcel (Hyla arborea),
colectați de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu, de profesorul
Ghenadie Circo.
Specimenele de reptile includ și specii rare sau
protejate de lege în România, precum vipera cu corn
bănățeană (Vipera ammodytes), șarpele de sticlă (Anguis
colchica) și ţestoasa dobrogeană (Testudo graeca).
Majoritate exemplarelor de reptile au fost colectate de
profesorul Ghenadie Circo, deși întâlnim și specimene,
cum este țestoasa de apă europeană (Emys orbicularis),
achiziționate de la A.G.V.P.S. București sau ţestoasa
dobrogeană (Testudo graeca), colectată de Arnold Müller
(?) din Kavarna, Bulgaria, în anul 1926, atunci când
acest teritoriu era încă parte a statului român, și donată
de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.
Prezentarea sistematică a colecție de herpetologie
este următoarea:

Clasa Amphibia – Ordinul Anura – Familia Hylidae
Genul Hyla Linnaeus, 1758
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) – Brotăcelul

Specie de am bieni fără coadă, predominant
arboricolă, ce atinge lungimea de 3,5-4,5 cm. Coloritul
pe partea dorsală este variabil, de obicei verde intens ca
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Vertebratelor din România”, șarpele de casă gurează cu
statutul de specie neevaluată.
La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat cu menţiunea „preparat lichid în
formol, abdomenul disecat pentru a se vedea broscoiul
înghiţit”, provenind de la „G.A.C.” Apoldu de Sus, jud.
Sibiu, colectat în anul 1955 și cumpărat de la prof.
Ghenadie Circo și înregistrat în 20.09.1957 (nr. inv.
26).

iarba, uneori galben-verde sau cu pete cafenii,
caracteristică ind o dungă laterală neagră, mărginită
deasupra cu alb sau galben, care se întinde de la nări,
trece prin dreptul ochilor și ajunge de-a lungul
ancurilor (Fuhn, 1960).
Brotăcelul este o specie care preferă zonele
împădurite, cu tufărișuri și stufărișuri, ajungând în
Carpaţi până la 1.000 m altitudine. Apare și în Europa
sudică, cu excepţia Peninsulei Iberice, spre est ind
întâlnit până la Volga și în Caucaz. Este singura specie
de broască arboricolă din fauna României.
În colecţia muzeului din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat cu menţiunea „brotăcel”, fără a
precizată denumirea știinti că, provenind de la Apoldu
de Sus, jud. Sibiu, cumpărat de la prof. Ghenadie Circo
și inventariat în 20.09.1957 (nr. inv. 37).

Clasa Reptilia – Ordinul Squamata – Familia Viperidae
Genul Vipera Laurenti, 1768
Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) – Vipera cu corn

Specie de șarpe veninos, răspândită în sud-estul
Europei, inclusiv în România. Este cea mai mare dintre
viperele europene, masculul atingând cca. 90 cm, în
lungime, femelele ind de obicei mai mici. Se
caracterizează printr-un bot ascuțit, prevăzut cu un corn
nazal moale, acoperit cu trei (mai rar 2-4) rânduri de
solzi. Coloritul este cenușiu sau gălbui, ajungând până
la galben-albicios, în timp ce femelele au nuanțe spre
brun sau arămiu. Pe spate au o dungă în zigzag, adesea
ondulată, formată dintr-o succesiune de romburi.
Este prezentă la noi cu două subspecii distincte,
vipera cu corn bănățeană (Vipera ammodytes ammodytes)
și vipera cu corn dobrogeană (Vipera ammodytes
montandoni), care au areale de distribuţie diferite. Prima
este răspândită înzonele colinare și de deal din Banat și
din sud-vestul Ardealului, iar cea de-a doua în
Dobrogea. La nivel european, vipera cu corn are statutul
de puţin îngrijorător („Least concern”), la nivel
naţional, ind protejată de lege (Török et al., 2013).
La muzeul municipal din Sebeș se păstrează un
exemplar naturalizat, cu menţiunea „conservată în
formol, cu disecție la abdomen pentru a se vedea un
șoarece înghițit”, cumpărat de la prof. Ghenadie Circo

Clasa Reptilia – Ordinul Squamata – Familia Colubridae
Genul Natrix Laurenti, 1768
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Șarpele de casă

Specie eurasiatică cu aspect zvelt, cu lungimea de
cca. 1 m, de culoare cenușie, cu variaţii de la brun la
negricios ce duce o viaţă am bie. În partea posterioară a
capului se a ă, de ambele părți, câte o pată semicirculară
galbenă sau alb-cenușie, încadrată anterior și posterior
de câte o pereche de pete negre. Se pot întâlni și
exemplare melanice cu abdomenul și spatele complet
negre. De obicei, acest șarpe neveninos, nici constrictor,
poate întâlnit în apropierea apelor sau în păduri și se
hrănește aproape exclusiv cu am bieni.
Specie foarte comună în fauna României, preferă
o gamă foarte variată de habitate, de la bălţi, mlaștini,
ape curgătoare la habitate uscate, pajiști sau păduri.
Poate
întâlnită până la 1.100 m altitudine. De
asemenea, apare și în apropierea așezărilor omenești
(Fuhn & Vancea, 1961). În ceea ce privește „Lista roșie a
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Coronella austriaca,
nr. inv. 26
Natrix natrix,
nr. inv. 26

un șarpe relativ mic, cu lungimea de cca. 70-80 cm,
spatele ind brun-roșcat la mascul, iar la femelă,
cenușiu-brun. Desenul dorsal variază, de obicei se văd
două sau patru șiruri de pete brun-închise, care pot
fuziona, formând un desen vărgat, longitudinal. Preferă
margini de pădure, luminișuri, ind întâlnit și pe lângă
drumuri cu tufe, în zone de stâncărie cu vegetație
arborescentă, de la șes până la 1.500 m altitudine. În
colecţia muzeului din Sebeș se a ă un exemplar
naturalizat, cu menţiunea „șarpe neted conservat în
formol, xat pe sticlă”, provenind de la „G.A.C.”
Apoldu de Sus, jud. Sibiu, cumpărat de la prof.
Ghenadie Circo și înregistrat în 20.09.1957 (nr. inv.
28).

din Apoldu de Sus, jud. Sibiu, locul de proveniență ind
„Munții Sebeșului” (?), colectat în anul 1957 și
înregistrat în 20.09.1957 (nr. inv. 27).
Clasa Reptilia – Ordinul Squamata – Familia Viperidae
Genul Vipera Laurenti, 1768
Vipera berus (Linnaeus, 1758) – Vipera comună

Este o specie de șarpe veninos, femela atingând
aprox. 70 cm în lungime, de obicei ind mult mai mare
decât masculul, care nu depășește, de regulă, 60 cm.
Coada însă, raportată la lungimea corpului, este mai
lungă la mascul. Greutatea viperelor variază între 100 și
200 g, femelele fecundate putând atinge chiar 300 g.
Capul viperei este teșit, botul rotunjit, la baza
maxilarelor ind mai lat, aici găsindu-se glanda cu
venin. Culoarea viperelor din această specie este variată,
de la cenușiu-argintie la galben, roșiatic, cenușiu brun,
până la negru (melanism), pe întreaga parte dorsală
având un desen în zigzag. Vipera berus sau vipera
comună are în România arealul de răspândire cel mai
larg (Cogălniceanu et al., 2013). De asemenea, specia
este întâlnită aproape în toată Europa. Trăiește în multe
tipuri de habitate, de la margini de păduri și poiene,
până la pantele muntoase, urcând în altitudine până la
2.500 m. În Europa vipera comună nu este periclitată.
La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat cu menţiunea „donație, martie
2004, jud. Bihor” (nr. inv. 653).

Vipera ammodytes,
nr. inv. 27

Clasa Reptilia – Ordinul Squamata – Familia Lacertidae
Genul Lacerta Linnaeus, 1758
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) - Gușterul

Specie de șopârlă de dimensiuni mari, atingând
cca. 40 cm, din care lungimea corpului până la cloacă
este de doar 15 cm. Masculul are un cap mai mare și o
piele verde uniformă, punctată cu pete mici, care sunt
mai pronunțate la spate. Gâtul este albăstrui la adulții de
sex masculin și într-o mai mică măsură la cei de sex
feminin. Femela este mai suplă decât masculul și are o
colorație uniformă. Gușterul este o șopârlă des întâlnită
în fauna României (Cogălniceanu et al., 2013). Acesta
folosește o gamă foarte variată de habitate (Fuhn &
Vancea, 1961). La nivel național Lacerta viridis nu este
periclitată.
La muzeul municipal din Sebeș se păstrează un
exemplar naturalizat, cu menţiunea „conservat în
formol”, provenind de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu,
cumpărat de la prof. Ghenadie Circo și înregistrat în
20.09.1957 (nr. inv. 29).

Ordinul Squamata - Subordinul Serpentes - Familia
Colubridae
Genul Coronella Laurenti, 1768
Coronella austriaca Laurenti, 1768 – Șarpele de alun
Vipera berus,
nr. inv. 653

Specie de șarpe neveninos răspândit din Europa
centrală și până în regiunea ponto-caspică. Acesta este
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Clasa Reptilia – Ordinul Squamata – Familia Lacertidae
Genul Lacerta Linnaeus, 1758
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - Șopârla de câmp

2013). La muzeul municipal din Sebeș se păstrează două
exemplare (nr. inv. 324, 325), fără alte informaţii
suplimentare, achiziţionate de la A.G.V.P.S. București.

Specie de șopârlă de dimensiuni medii, care
atinge în lungime cca. 25 cm, prezentând dimor sm
sexual. Masculul are un cap alungit și o piele maroniuverzuie cu dungi și pete mici, negre, care sunt mai
pronunțate pe laturi. Femela este mai suplă decât
masculul și are o colorație maronie. Șopârla de câmp
este o specie comună, putând întâlnită în pajiști,
păduri defrișate, povârnișuri însorite, pe lângă garduri și
desișuri, precum și pe malurile ierboase ale bălţilor
(Fuhn & Vancea, 1961). Este răspândită pe toată
suprafața României (Cogălniceanu et al., 2013).
La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat, cu menţiunea „conservat în
formol”, provenind de la Apoldu de Sus, jud. Sibiu,
cumpărat de la prof. Circo Ghenadie și înregistrat în
20.09.1957 (nr. inv. 30).

Clasa Reptilia – Ordinul Chelonii – Familia Testudinidae
Genul Testudo Linnaeus, 1758
Testudo graeca Linnaeus, 1758 - Ţestoasa dobrogeană

Lungimea carapacei la această specie ajunge până
la cca. 27 cm, carapacea ind gălbui întunecat, maroniu
uniform sau chiar măslinie, având ecare placă
mărginită de pete negre, neregulate. Masculii se disting
de femele prin coada mai lungă și mai tare, prin
mărimea scobiturii posterioare a plastronului și prin
solzul supracodal foarte bombat. Ţestoasa dobrogeană
este prezentă în România, așa cum îi spune și numele pe
platoul continental dobrogean, dar și pe grindurile din
sudul complexului Razelm-Sinoe (Török et al., 2013).
Acolo este adaptată la numeroase tipuri de habitate. În
Europa este distribuită în partea sudică, dar o regăsim și
în partea nordică a Africii sau în partea sud-vestică a
Asiei. În România ţestoasa dobrogeană este protejată de
lege (Török et al., 2013).
La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar mumi cat, cu menţiunea „Testudo ibera.
Pallas”, originea Kavarna, la data aceea parte a
României, în prezent în Bulgaria, colectată de Arnold
Müller în 15 aprilie 1926 sau 1927. A fost donată de
Muzeul de Știinţe Naturale din Sibiu și înregistrată în
20.11.1957 (nr. inv. 50).

Clasa Reptilia – Ordinul Chelonii – Familia Emydidae
Genul Emys Duméril & Bibron, 1806
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - Ţestoasa de apă
europeană

Este cea mai răspândită specie de chelonian din
Europa, dar și din România, cu toate acestea ind o
specie potenţial ameninţată în Europa. Emys orbicularis
are preferinţe speci ce faţă de habitat, ind necesar ca
arealul acestuia să e de minimum câţiva km pătraţi.
Este necesar ca acest teritoriu să includă mai multe
tipuri de habitate interconectate atât umede, cât și
uscate (Sos, 2011). Ţestoasa de apă europeană se
hrănește cu nevertebrate, pești, am bieni și larvele lor,
chiar și cu mamifere mici (Sos, 2011). În România
ţestoasa de apă este protejată de lege (Török et al.,

Emys orbicularis,
Țestoasa de apă europeană,
nr. inv. 324
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7.

COLECȚIA DE

PĂSĂRI

Ecosistemele acvatice sunt reprezentate de apele
curgătoare și de cele stătătoare. Având în vedere că
piesele naturalizate din cadrul colecţiei secţiei de
Știinţele Naturii a muzeului din Sebeș sunt în
majoritatea lor specii de păsări de baltă și lac, descrierea
acestor tipuri de ecosisteme oferă o imagine
concludentă asupra necesităţilor acestora legate de
mediul de viaţă. În prezent nu mai putem vorbi de baltă
și de lac, ca ecosisteme pur naturale, deoarece acestea au
suferit multiple modi cări sub in uenţa constantă a
omului. De aceea, pot asimilate ca habitate umede și
ecosistemele antropice de tip heleșteu, numite, local,
pescării. Aceste habitate umede din apropierea
Sebeșului au dimensiuni relativ modeste, comparativ cu
cele din alte părţi ale ţării, dar totuși ele oferă su ciente
resurse pentru a atrage un număr mare de specii de
păsări legate de mediul acvatic.
În România, pădurile reprezintă încă o bogăţie
uriașă, ind ecosistemele cele mai complicate și cu o
in uenţă covârșitoare asupra echilibrului ecologic.
Pădurea este o sursa importantă de existenţă pentru
oameni – atât biologic, economic, social și estetic – și cu
toate acestea ecosistemul forestier a fost cel mai afectat
de activitatea umană, mai ales în ultimii ani. Prin
imensele surse de materii prime pe care le oferă, pădurea
a in uenţat dintotdeauna și încă mai are un impact
semni cativ asupra dezvoltării și progresului global,
însă exploatarea ei nechibzuită a stricat echilibrul
ecologic pe plan local și chiar regional.
Localităţile rurale, dar și cele urbane, au în
perimetrul lor numeroase ecosisteme care adăpostesc
diverse specii de animale. Dintre ecosistemele cele mai
comune prezente pe raza municipiului Sebeș (de care
aparţin Lancrăm, Petrești și satul Răhău), amintim:
parcurile, livezile, viile, grădinile, culturile agricole, iar
dintre ecosistemele acvatice, reprezentativ este râul
Sebeș, care străbate orașul de la sud spre nord.

Municipiul Sebeș este situat în Valea Sebeșului, la
locul de întâlnire a culoarului Mureșului cu cel al
Secașului, într-o luncă terasată, delimitată de Podișul
Secașelor și de dealurile piemontane ale Sebeșului.
Localitatea este străbătută de râul Sebeș și de Secașul
Mare. Climatul predominant este cel temperat
continental, speci c regiunilor deluroase cu înălţimi
cuprinse între 200 și 800 m. Așezarea în lunca
delimitată de dealuri favorizează pătrunderea aerului în
ambele sensuri. Vegetaţia este dispusă în funcţie de
altitudine, în zonă ind prezent un mozaic de habitate
diferite. Din punct de vedere al vegetaţiei, Sebeșul se
încadrează în etajul stejarului și al silvostepei. Habitatele
de tip stepic sunt întâlnite îndeosebi în zona Râpei Roșii
și pe dealul Pripocului.
Actuala colecţie de păsări cuprinde specimene
naturalizate care aparţin la 56 de specii, din clasa Aves,
grupate în 13 ordine, astfel: ordinul Anseriformes – 3
specii, ordinul Ciconiiformes – 5 specii, ordinul
Gruiformes – 2 specii, ordinul Charadriiformes – 3
specii, ordinul Galliformes – 2 specii, ordinul
Accipitriformes – 10 specii, ordinul Columbiformes – 2
specii, ordinul Cuculiformes – 1 specie, ordinul
Apodiformes – 1 specie, ordinul Strigiformes – 4 specii,
ordinul Coraciiformes – 2 specii, ordinul Piciformes – 4
specii și ordinul Passeriformes 17 specii. Toate aceste
specimene pot semnalate în împrejurimile Sebeșului,
Valea Sebeșului și Podișul Secașelor, reprezentativă ind
Râpa Roșie. Prezenţa acestor specii se datorează
diversităţii habitatelor din principalele ecosisteme.
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Este posibil să cuibărească în culturi agricole
situate în preajma ecosistemelor acvatice (Munteanu,
2012). Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). La
muzeul municipal Sebeș se păstrează un mascul împăiat,
fără să e cunoscute data și locul colectării.
Ordinul Ciconiiformes - Familia Ardeidae
Genul Ixobrychus Billberg, 1828
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) – Stârc pitic

ÎNCRENGĂTURA CHORDATA
SUBÎNCRENGĂTURA VERTEBRATA

Gârliţă mare - Anser albifrons, nr. inv. 192

Specie prezentă ca oaspete de vară în zonele de șes
și colinare și, mai rar, în depresiuni intramontane, cu
lacuri și bălţi cu vegetaţie bogată, mai ales desișuri de
stuf și papură. Stârcul pitic poate semnalat și pe gârle și
mici ochiuri de apă cu vegetaţie densă din apropierea
așezărilor omenești (Munteanu, 2012).

Raţă mică - Anas crecca, nr. inv. 54

Clasa Aves
Ordinul Anseriformes - Familia Anatidae - Subfamilia
Anatinae.
Genul Anas Linnaeus, 1758
Anas crecca Linnaeus, 1758 – Raţă mică

Ordinul Anseriformes - Familia Anatidae - Subfamilia
Anserinae
Genul Anser Brisson, 1760
Anser albifrons (Scopoli, 1769) – Gârliţă mare

Specie de pasaj și oaspete de iarnă, acolo unde
lacurile nu îngheaţă, fără să aibă o prezenţă constantă în
teritoriu. Existenţa unor indivizi izolaţi, mai ales
masculi, din timpul verii nu poate con rma cuibărirea
acestei specii în zona Sebeșului, aceasta ind la limita
sudică a arealului ei de reproducere (Munteanu, 2012).
Fiind o specie comună, se a ă pe „Lista roșie a speciilor
periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). La muzeul municipal Sebeș se a ă un mascul
împăiat, cu denumirea „raţă pitică”, donat de Muzeul de
Știinţe Naturale Sibiu, în 20.11.1957 (nr. inv. 54). Un
alt exemplar, femelă, cu denumirea „raţă pitică”,
„așezată pe suport de brad și naturalizată în laboratorul
muzeului”, a fost cumpărat de muzeul din Sebeș,
intrând în patrimoniul acestuia în 3.07.1958, fără a
precizat locul colectării (nr. inv. 189).

Specie de pasaj semnalată mai frecvent toamna,
prezentă în preajma lacurilor și a pescăriilor și, mai rar,
staţionară de-a lungul cursurilor de apă. Calea de
migraţie a acestei specii este dinspre Rusia spre sud-vest,
traversând Carpaţii Orientali, trecând apoi peste
centrul Transilvaniei spre cartierele de iernare situate dea lungul Dunării (Munteanu & Mătieș, 2011). Grupuri
răzleţe, sau exemplare izolate, pot văzute uneori și
peste iarnă în stolurile de raţă mare, ind prezente în
ecosistemele umede din podișul Secașelor (Toncean,
2010). Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). La
muzeul municipal din Sebeș se păstrează o piesă „așezată
pe postament de brad”, expusă, cu menţiunea Anser
albifrons ssp. albifrons, fără a precizate data și locul
colectării, înregistrată la 3.07.1958.
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Ordinul Anseriformes - Familia Anatidae - Subfamilia
Anatinae.
Genul Anas Linnaeus, 1758
Anas querquedula Linnaeus, 1758 – Raţă cârâitoare

Stârc pitic - Ixobrychus minutus, nr. inv. 349

Specie de pasaj obișnuită pe lacuri și bălţi. În
ultima vreme, prezenţa ei ca specie oaspete de vară,
cuibăritoare este incertă în zona Secașelor.
Raţă cârâitoare - Anas querquedula
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Ordinul Ciconiiformes - Familia Ardeidae
Genul Ardea Linnaeus, 1758
Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – Stârc cenușiu

Ordinul Ciconiiformes - Familia Ardeidae
Genul Ardeola Boie, 1822
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) – Stârc galben

Când este deranjat, adoptă o poziţie erectă,
nemișcat, cu gâtul întins și ciocul îndreptat în sus,
postura de camu aj (Munteanu, 2015). Specia se a ă
pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul municipal Sebeș
se a ă un mascul, fără a precizat locul colectării,
naturalizat în „poziţie de repaus”, cumpărat cu „acte
nanciare, dosar 1957, pag. 24”, înregistrat la
20.11.1957, cu nr. inv. 70, și alte 4 exemplare
naturalizate, donate de A.G.V.P.S. București, intrate în
colecţie la 4.10.1967 (nr. inv. 349-351, 377).

Specia cuibărește colonial și este prezentă în
multe teritorii cu habitate umede, aproape tot anul, ca
migrator-parţial. Este o specie de tranzit între
ecosisteme diferite, iar exemplare de stârc cenușiu pot
văzute constant și iarna, dar în număr redus. Cuibărește
într-o colonie de cca. 40-60 de cuiburi, în apropiere de
pescăria de la Daia Română, la nord de dealul Pripoc
(Steiner, 2010). Uneori, coloniile de cuibărit sunt
situate la o distanţă relativ mare faţă de apă, care este
sursa lor tro că (Munteanu, 2012). Specie comună, se
a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu
starea de conservare LC (risc scăzut).

Specia este o prezenţă accidentală de pasaj în
interiorul arcului carpatic, apărând în preajma
pescăriilor. Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor
periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). În Europa are un statut de conservare
nefavorabil (SPEC 3 - în declin). Se presupune că
accentuarea aridităţii la nivel global a avut printre
consecinţe și reducerea efectivelor care cuibăresc la noi
în țară (Munteanu, 2009). Registrul de inventar al
secţiei de Știinţele Naturii a muzeului municipal din
Sebeș menţionează că s-a primit un exemplar de stârc
galben „capturat în Miercurea” (Sibiului), „conservat pe
un pedestal de scândură, vopsit negru”, cu nr. 295, din
9.08.1960 (nr. inv. 295).

Ordinul Ciconiiformes - Familia Ardeidae
Genul Nycticorax Forster, 1817
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) – Stârc de
noapte

Este o specie de pasaj sporadică, oaspete de vară
care cuibărește punctiform în centrul Transilvaniei. Se
a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu
starea de conservare LC (risc scăzut). În Europa, această
specie are un statut de conservare nefavorabil (SPEC 3 în declin) și este vulnerabilă pentru că abandonarea unei
colonii este ireversibilă, deoarece perechile cuibăritoare
au obiceiul să nu mai revină în locul pe care l-au părăsit
(Munteanu, 2009). Registrul de inventar al secţiei de
Știinţele Naturii a muzeului din Sebeș, la nr. 299 /
18.04.1962, menţionează că Filiala de Vânătoare Sebeș
a donat un exemplar adult, „pe suport de fag, lucrat de
E. Găldean”, fără să e indicat locul colectării (nr. inv.
4724). Tot fără indicarea locului colectării, există 4
exemplare de stârc de noapte, provenind de la
A.G.V.P.S. București (nr. inv. 335-338).

Stârc galben - Ardeola ralloides, nr. inv. 295

Stârc cenușiu - Ardea cinerea, nr. inv. 47

Stârc de noapte - Nycticorax nycticorax,
nr. inv. 335-338
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Ordinul Ciconiiformes - Familia Ardeidae
Genul Ardea Linnaeus, 1758
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 – Stârc roșu

Specie de pasaj, cu semnalări sporadice în
preajma heleșteelor. Cuibărește rar în interiorul arcului
carpatic. Se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). În
Europa are un statut de conservare nefavorabil (SPEC 3
- în declin). Reducerea populaţiilor cuibăritoare se
datorează fragmentării și uneori incendierii habitatelor
cu stufărișuri întinse. Specia are un potenţial adaptativ
ridicat, ea populând ecosistemele acvatice de tip
heleșteu, nou apărute (Munteanu, 2009).
Stârc roșu - Ardea purpurea, nr. inv. 330

Ordinul Gruiformes - Familia Rallidae
Genul Crex Bechstein, 1803
Crex crex (Linnaeus, 1758) – Cristel de câmp

Registrul de inventar al secţiei de Știinţele
Naturii a muzeului din Sebeș, la nr. 49 / 20.09.1957,
face menţiunea că a fost donat un „stârc purpuriu,
probabil bolnav, colectat de elevul Sîrbu Mircea din
Sebeș, la marginea orașului”, dar cu menţiunea că a fost
împăiat încă din 25.05.1957 (nr. inv. 49). Un alt stârc
purpuriu, fără alte menţiuni, a fost donat în luna iulie a
anului 1957 (a se vedea registrul de inventar, nr. 188 /
03.07.1958). Același registru, la poziţiile 330-332,
consemnează, la data de 04.10.1967, că au fost primite
de la A.G.V.P.S. București, pe baza unui aviz de
achiziţie, 3 exemplare de „stârc roșu”, fără indicarea
locului de provenienţă, piese păstrate în colecţie până în
prezent (nr. inv. 330-332).

Specie oaspete de vară, legată de fânaţe umede, cu
prezenţă localizată în habitate favorabile. Se a ă pe lista
roșie a speciilor periclitate IUCN, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). Există studii care arată că
declinul populaţiilor cuibăritoare din Europa
Occidentală a ajuns la 20-60%, motivele principale
ind mecanizarea agriculturii, cositul mecanic și
schimbarea destinaţiei pajiștilor naturale în terenuri
agricole (Munteanu, 2009). În registrul de inventar al
secţiei de Știinţele Naturii a muzeului municipal din
Sebeș se menţionează că s-a primit, conform avizului de
achiziţie nr. 279 / 04.10 (?).1967, de la A.G.V.P.S., un
exemplar de „cristei”, păstrat și în prezent (nr. inv. 362).

Cristel de câmp - Crex crex, nr. inv. 362

Ordinul Gruiformes - Familia Rallidae
Genul Fulica Linnaeus, 1758
Fulica atra Linnaeus, 1758 – Lișiţă

Specia este o pasăre de baltă parţial-migratoare,
care preferă suprafeţe mai întinse de luciu de apă, cu
multă vegetaţie palustră. A fost semnalată și iarna,
uneori în grupuri relativ mari, pe acumulări care nu
îngheaţă și, mai rar, pe râuri mari. Lișiţa se hrănește atât
cu vegetaţia palustră din ecosistemele acvatice, cât și cu
hrana de natură vegetală pe care o găsește pe pajiștile și
culturile agricole din preajma bălţilor (Munteanu,
2012). Specie comună, se a ă pe lista roșie a speciilor
periclitate IUCN, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). La muzeul din Sebeș există trei exemplare
naturalizate, unul cu locul colectării „balta lui Dolfy” și
intrat în colecţie la 20.11.1957 (cu nr. inv. 59), iar
celelalte, donate de A.G.V.P.S. București, au intrat în
patrimoniul muzeului la 4.10.1967 (nr. inv. 355-356).

Stârc cenușiu - Ardea cinerea, nr. inv. 48

La data de 20.05.1957 s-a împăiat un „stârc
vânăt”, dar în registrul de inventar al secţiei de Știinţele
Naturii a muzeului municipal din Sebeș, la nr. 4748/20.09.1957, se menţionează că au fost donate două
exemplare de „stârc vânăt”, de Societatea Vânătorilor,
care a „stârpit” 5 familii care cuibăriseră în „fundul
Cutinei - Ruzga” (con uenţa văii Secașului cu valea
Sebeșului), de unde tragem concluzia că această specie a
cuibărit în trecut în apropiere de Lancrăm (nr. inv. 47 și
48).
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Lișiţă - Fulica atra, nr. inv. 355

Nagâţ - Vanellus vanellus, nr. inv. 353
Ordinul Charadriiformes - Familia Laridae - Subfamilia
Sterninae
Genul Chlidonias Ra nesque, 1822
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) – Chirighiţă neagră

Ordinul Charadriiformes - Subordinul Charadrii - Familia
Charadriidae
Genul Vanellus Brisson, 1760
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Nagâţ

Specie de pasaj frecventă, dar fără o prezenţă
constantă uneori, apare în număr mare de indivizi în
preajma pescăriilor. Uneori, apar numeroși indivizi în
preajma pescăriilor, dar au fost și cazuri în care specia a
fost semnalată inclusiv în zone montane (Munteanu,
2012). Chirighiţa neagră se a ă pe lista roșie a speciilor
periclitate IUCN, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). În registrul de inventar al secţiei de Știinţele
Naturii a muzeului din Sebeș, la nr. 296 / 09.08.1960, se
consemnează că s-a primit un exemplar de Chlidonias
niger, existent și în prezent, cu o menţiune interesantă:
„capturată în susul muntelui Oașa în aprilie, 1959”.
Dacă informaţia este reală, înseamnă că specia a
tranzitat opustul și lacul de la Oașa Mică, la altitudinea
de 1.230 m. Exemplarul a fost naturalizat de
restauratoarea muzeului Emilia Găldeanu și „așezată pe
o crenguţă cu suport” (nr. inv. 296).

Specie oaspete de vară, sosește în zonă foarte
devreme, când încă nu s-a topit zăpada, și pleacă târziu.
Nagâţul preferă habitatele legate de ecosistemele
acvatice, pajiști umede, mlaștini, ferme piscicole, dar și
terenuri agricole, miriști și arături proaspete
(Munteanu, 2012). Specia se a ă pe lista roșie a speciilor
periclitate IUCN, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). În registrul de inventar al secţiei de Știinţele
Naturii a muzeului municipal din Sebeș se face
menţiunea că s-a primit de la Muzeul de Știinţe
Naturale din Sibiu un exemplar în „poziţie de repaus pe
postament”, înregistrat în 20.11.1957, cu nr. inv. 73 și
un exemplar de la A.G.V.P.S. București, pe baza avizului
de achiziţie nr. 279 / 04.10.1967 (nr. inv. 353).
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Fazan - Phasianus colchicus (mascul), nr. inv. 297

Chirighiţă neagră - Chlidonias niger, nr. inv. 296

Masculul, „așezat pe suport de brad, încrucișare
dintre rasele mongol și tenebros”, este un hibrid inclus
generic sub numele de „fazan de vânătoare” (Munteanu,
2012) și a intrat în patrimoniul muzeului în 4.05.1961,
cu nr. inv. 297, iar făzăniţa a fost montată „pe suport de
brad băiţăluit”, ind inventariată la aceeași dată, cu nr.
inv. 298 (femelă).

Ordinul Galliformes - Familia Phasianidae
Genul Phasianus Linnaeus, 1758
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 – Fazan

Specie alohtonă introdusă în trecut, perfect
aclimatizată, sedentară și nu foarte numeroasă. Acestei
specii îi plac zonele a ate în preajma pescăriilor, unde se
ascunde în stuf. În zona Sebeșului este prezent în tot
Podișul Secașelor, acolo unde găsește un habitat potrivit.
La muzeul municipal din Sebeș se păstrează 4 exemplare
naturalizate, dintre care o femelă „așezată pe postament
de brad”, intrată în colecţie la 3.07.1958, fără a
precizat locul colectării (nr. inv. 193), „o găinușă de
fazan mongol”, inventariată în 8.01.1959, cu menţiunea: „împușcată în viile Săsciorilor, prin decembrie,
1958” (nr. inv. 207), și două exemplare inventariate în
30.01.1961, donate de Filiala de Vânătoare Sebeș, cu
menţiunea că păsările provin din „pădurea Dăii”.

Fazan - Phasianus colchicus (femele), nr. inv. 298
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Ordinul Galliformes - Familia Tetraonidae - Subfamilia
Tetraoninae
Genul Tetrao Linnaeus, 1758
Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 – Cocoș de munte

Acordarea anuală a unui număr restrâns de autorizaţii
pentru vânătoare, calculat pe criterii biologice, ar duce
la reducerea presiunii cinegetice asupra acestei specii
(Munteanu, 2009). Este posibil ca populaţiile de cocoș
de munte din Carpaţii Meridionali să facă parte din
subspecia endemică Tetrao urogallus rudol , numită
astfel în memoria arhiducelui Rudolf de Habsburg,
vânător și ornitolog amator, care remarcase particularităţile cocoșilor de munte din Alpii Transilvaniei în
timpul periplului său în zonă, din anul 1882
(Munteanu, 2012). La muzeul din Sebeș există doi
masculi, fără să e precizate locul și data colectării, unul
dintre masculi „gotcan” ind înregistrat în 20.11.1957,
cumpărat și naturalizat în „poziţia de bătaie cu aripile
lăsate” (nr. inv. 65) și o femelă, naturalizată de Emilia
Găldeanu, cu menţiunea: „gotcă prinsă în cușcă de lup
la Oașa și adusă de la Oașa de Codreanu”, din
16.05.1967 (nr. inv. 320).

Specie sedentară, întâlnită în zona montană
înaltă și spre limita forestieră alpină, despre care avem
date din zonă doar de la ocoalele silvice și de la vânătorii
locali. Cocoșul de munte se a ă pe lista roșie a speciilor
periclitate IUCN, cu starea de conservare LC (risc
scăzut), iar în Europa are un statut de conservare
favorabil (Non-SPEC – stabilă). Comportamentul tipic
de reproducere la masculii de cocoș de munte se
numește rotit și are loc în luna aprilie, înainte de
răsăritul soarelui, momentul cel mai prielnic și pentru
vânarea acestei specii (Munteanu, 2015). Cocoșul de
munte este o specie de interes cinegetic și de aceea
protecţia mai e cientă a acesteia depinde de conservarea
pădurilor de rășinoase în care există locuri de rotit.
Cocoș de munte - Tetrao urogallus (mascul), nr. inv. 65

Cocoș de munte - Tetrao urogallus (femelă), nr. inv. 320

Ordinul Galliformes - Familia Phasianidae - Subfamilia
Perdicinae
Genul Coturnix Bonnaterre, 1791
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Prepeliţă

Acvilă de munte - Aquila chrysaetos, nr. inv. 84

Specie oaspete de vară numită și pitpalac, care
până nu demult putea auzită în perioada cuibăritului
și prin lucernierele de la marginea orașului. În prezent
este mult mai rară din cauza numeroaselor lucrări de
infrastructură și a diverselor construcţii. Prepeliţa este
mai activă noaptea și la apropierea unui pericol, de altfel
ea luându-și zborul abia în ultimul moment
(Munteanu, 2015). Spre sfârșitul verii, prepeliţa
pătrunde și prin culturile agricole și are un zbor mult
mai greoi, ind mai vulnerabilă (Munteanu, 2012).
Specia se a ă pe lista roșie a speciilor periclitate IUCN,
cu starea de conservare LC (risc scăzut). La muzeul din
Sebeș se a ă o femelă naturalizată „așezată pe suport de
brad vopsit negru”, fără a se cunoaște locul colectării, și
intrată în patrimoniul acestuia, prin cumpărare, la
20.11.1957 (nr. inv. 80).
Prepeliţă - Coturnix coturnix, nr. inv. 80
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Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Aquila Brisson, 1760
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – Acvilă de munte

Specie sedentară, eratică în afara sezonului de
cuibărit. Posibil să cuibărească pe Valea Sebeșului, mai
sus de Șugag, la „Masa Jidovului”. Specia se a ă pe lista
roșie a speciilor periclitate IUCN, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). În Europa specia are un
statut de conservare nefavorabil (SPEC 3 – rară). La noi
în ţară, mai mulţi factori au concurat la declinul speciei,
dintre care amintim doar otrăvirea cu stricnină (prin
consumul de hoituri), folosită în trecut în scopul
combaterii lupilor (Munteanu, 2009). În prezent, se
constată cantonarea speciei în etajul fagului, unde oferta
tro că este mai bogată (Munteanu, 2012). În registrul
de inventar al secţiei de Știinţele Naturii a Muzeului
Municipal „Ioan Raica” Sebeș, la nr. 84 / 20.09.1957,
gurează ca ind achiziţionat, un „mascul - acvilă
imperială - așezată pe imitaţie de stâncă, ce pare a un
subadult de acvilă de munte” (nr. inv. 84).

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Clanga Brehm, 1831
Clanga pomarina Brehm, 1831 – Acvilă ţipătoare mică

Specie oaspete de vară și de pasaj în toată
Transilvania, se a ă pe lista roșie a speciilor periclitate
IUCN, cu starea de conservare LC (risc scăzut).
Aproximativ 22% din populaţia europeană se a ă în ţara
noastră. În Europa specia are un statut de conservare
nefavorabil (SPEC 2 – declin), din cauza poluării cu
pesticide a habitatelor de hrănire (Munteanu, 2009). La
muzeul municipal din Sebeș există o acvilă ţipătoare
mică, cu menţiunea „vultur ţipător – Acvila pomerana”,
așezată „pe suport lateral de brad”, donată de Muzeul de
Știinţe Naturale din Sibiu, în 20.11.1957 (nr. inv. 82).

Acvilă ţipătoare mică Clanga pomarina, nr. inv. 82

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Circus Lacėpėde, 1799
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – Erete sur

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Circus Lacėpėde, 1799
Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) – Erete vânăt

Specie de pasaj care apare rar în interiorul arcului
carpatic, de-a lungul văilor largi, dar și în preajma
habitatelor umede, ind prezent și pe câmpuri cu
culturi agricole. Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor
periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC (risc
scăzut), iar în Europa are un statut de conservare
favorabil (Non-SPEC). Aproximativ 75% din populaţia
speciei trăiește în Ucraina, Republica Moldova și în
partea europeană a Rusiei, la noi semnalările din timpul
verii ind mai numeroase în estul ţării, unde au fost
observate exemplare necuibăritoare (Munteanu, 2012).
La muzeul municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
donat de Muzeul de Știinţe Naturale din Sibiu, cu
denumirea „uliu sur” (nr. inv. 58).

Specie de pasaj și oaspete de iarnă care apare
sporadic în preajma sezonului rece de-a lungul văilor
largi cu dealuri însorite, dar și în preajma habitatelor
umede cu stuf. Eretele vânăt este prezent și pe câmpuri
cu culturi agricole, din luna octombrie și până în luna
martie, mai rar la începutul lunii aprilie (Munteanu,
1998). Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). În
colecţia muzeului municipal din Sebeș se a ă 3
exemplare naturalizate, dintre care unul este o femelă
așezată „pe suport de brad vopsit negru”, donată de
Muzeul de Știinţe Naturale din Sibiu, înregistrată în
20.11.1957, fără a-i precizat locul colectării (nr. inv.
79) și alte două exemplare, înregistrate sub numele de
„erete”, în 04.10.1967, tot cu locul colectării
necunoscut (nr. inv. 347-348).
Erete vânăt - Circus cyaneus, nr. inv. 347
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Erete sur - Circus pygargus, nr. inv. 58
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Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Buteo Lacėpėde, 1799
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – Șorecar încălţat

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Buteo Lacėpėde, 1799
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Șorecar comun

Specie de pasaj, rară în zona Sebeșului, prezentă
ca oaspete de iarnă, având sosiri mai timpurii toamna și
plecări mai târzii spre primăvară (Munteanu & Mătieș,
2011). Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). În
colecţia muzeului din Sebeș se a ă un exemplar
naturalizat („suport de salcă”), provenit din cercetări pe
teren, fără a cunoscut locul colectării și înregistrat cu
nr. 319, în 31.08.1966 (nr. inv. 319).

Este specia cea mai numeroasă dintre răpitoarele
de zi, sedentare, întâlnită de la șes și până la limita
golului alpin. Numărul acestora crește iarna, prin
exemplarele sosite ca oaspeţi din zonele nordice. Preferă
zborul planat, asigurat de curenţii ascendenţi de aer, dar
are nevoie şi de suporturi înalte pentru popas şi siestă
(Munteanu, 2012). Se a ă pe lista roșie a speciilor
periclitate IUCN, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat, achiziţionat în 1967 de la
A.G.V.P.S. București, fără a cunoscut locul colectării
(nr. inv. 346).

Șorecar încălţat - Buteo lagopus, nr. inv. 319

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Pernis Cuvier, 1817
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) – Viespar

Frimu din Sebeș, în luna decembrie 1958”, a fost
naturalizat de Ion Raica (nr. inv. 209).

Specie de pasaj și oaspete de vară, local
cuibăritoare, se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut).
Viesparul, ind o specie migratoare, este serios periclitat
în locurile de concentrare a migratoarelor în ţările
mediteraneene, prin practica împușcării lor, legală sau
nu (Munteanu, 2009). În ţara noastră, specia este serios
afectată din cauza poluării cu pesticide a habitatelor de
hrănire, viesparul consumând, cu precădere, insecte
prin fânaţe. În colecţia muzeului municipal din Sebeș se
păstrează un exemplar naturalizat, cu menţiunea
„donaţie”, ind înregistrat în 20.11.1957 sub numele
de „șorecarul vespilor” (nr. inv. 56).

Uliu porumbar - Accipiter gentilis, nr. inv. 209

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Accipiter Brisson, 1760
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Uliu porumbar

Șorecar comun - Buteo buteo, nr. inv. 346.

Specie destul de rară în prezent, sedentară în zona
colinară și premontană, iarna putând văzut în preajma
localităţilor, inclusiv prin orașe, vânând porumbei.
Deseori este prezent în preajma ecosistemelor antropogene, unde are o resursă mai abundentă de hrană,
inclusiv prin gospodării, unde prinde păsări de curte
(Munteanu, 2012). Specia se a ă pe lista roșie a speciilor
periclitate IUCN, cu starea de conservare LC (risc
scăzut), ind persecutată de columbo li. În colecţia
muzeului municipal din Sebeș se a ă 3 exemplare
naturalizate, dintre care un mascul, cumpărat și
naturalizat în „poziţie de veghe pe butuc de stejar”, fără a
cunoscut locul colectării (nr. inv. 74), un alt exemplar
a intrat în colecţie la 3.07.1958 (nr. inv. 187). Cel de-al
treilea exemplar, „prins în cușcă de L. Comici, str. I. C.
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Ordinul Falconiformes - Familia Falconidae
Genul Falco Linnaeus, 1758
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – Vânturel roșu

Ordinul Accipitriformes - Familia Accipitridae
Genul Accipiter Brisson, 1760
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Uliu păsărar

Este specia cea mai des întâlnită după șorecarul
comun, care are o prezenţă parţial-migratoare. Poate
văzut de la câmpie și până la limita golului alpin. Este
prezent și în parcurile mari din localităţi, ind o specie
euritopă, preferând un areal foarte larg (Munteanu,
2012). Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc minim de
dispariţie). La muzeul municipal din Sebeș există un
exemplar naturalizat, care provine de la Apoldu de Sus,
jud. Sibiu, cumpărat de la prof. Ghenadie Circo (nr. inv.
44).

Este o specie sedentară, ind destul de frecventă,
în prezent, în zonele colinare și montane, preferând
coniferele pentru popas. Exemplare pot văzute iarna și
în preajma localităţilor. Există observaţii legate de
cuibăritul speciei în intravilanul unor localităţi
(Munteanu, 2012). Specia se a ă pe „Lista roșie a
speciilor periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat.

Uliu păsărar - Accipiter nisus

Vânturel roșu - Falco tinnunculus, nr. inv. 44

84

Ordinul Columbiformes - Familia Columbidae
Genul Streptopelia Bonaparte, 1855
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – Guguștiuc

Ordinul Columbiformes - Familia Columbidae
Genul Columba Linnaeus, 1758
Columba livia forma domestica Gmelin, 1789 –
Porumbel domestic

Este o specie sedentară care poate întâlnită în
interiorul și în preajma localităţilor. Arealul speciei a
suferit un proces de expansiune teritorială deosebit de
puternic după anul 1950, care s-a produs pe întreg
continentul european (Munteanu, 2012). Guguștiucul
se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”,
custarea de conservare LC (risc scăzut de dispariţie),
specia ind comună. La muzeul din Sebeș se a ă un
exemplar, mascul, cumpărat sub denumirea Streptopelia
rizoria, naturalizat și „așezat pe o creangă de sorb”, fără a
cunoscut locul colectării (nr. inv. 71).

Porumbeii de casă provin din forma sălbatică,
numită porumbelul de stâncă, care este o specie
sedentară, în prezent rar întâlnită în Europa. Populaţiile
actuale de porumbei se încadrează, din punct de vedere
biologic și comportamental, în trei grupe: 1. de
crescătorie, 2. urbani și rurali, cu comportament semisălbatic, și 3. de casă, semisălbăticiţi. La Muzeul
Municipal „Ioan Raica” Sebeș există un exemplar de
porumbel din rasa „moţată”, naturalizat, fără a-i
cunoscute datele de provenienţă.

Guguștiuc - Streptopelia decaocto, nr. inv. 71

Porumbel domestic - Columba livia forma domestica
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Ordinul Apodiformes, Familia Apodidae
Genul Apus Scopoli, 1777
Apus apus (Linnaeus, 1758) – Drepnea neagră

Ordinul Cuculiformes - Familia Cuculidae
Genul Cuculus Linnaeus, 1758
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – Cuc

Specie rară în interiorul arcului carpatic și
oaspete de vară în rest, care se a ă în zonă, sub forma
unor exemplare naturalizate, fără dată și indiciu al
localităţii unde au fost găsite. Drepneaua este
dependentă de pereţii naturali sau antropici verticali,
unde cuibărește (Munteanu, 2012). Specia se a ă pe
„Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La Muzeul Municipal „Ioan
Raica” Sebeș există un exemplar naturalizat, fără a
cunoscute datele de provenienţă.

Specie oaspete de vară, prezent pretutindeni, de
la șes și până în zona montană, cucul este o specie
parazită care-și depune ponta în cuibul altor specii și
astfel parcurge într-un sezon diferite tipuri de habitate
(Munteanu, 2012). Evită prezenţa omului, deși poate
auzit primăvara. Pe la mijlocul verii, adulţii încep
migraţia, care coincide cu o activitate mai intensă a
uliului păsărar (în mentalitatea tradiţională oamenii
cred că cucul se transformă în uliu!). Specia se a ă pe
„Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc minim de dispariţie). La muzeul din
Sebeș se a ă două exemplare naturalizate, achiziţionate
de la A.G.V.P.S. București, fără a cunoscute locurile
colectării (nr. inv. 339 și 340).

Cuc - Cuculus canorus, nr. inv. 340

Ordinul Strigiformes - Familia Strigidae
Genul Bubo Dumėril, 1806
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – Buhă

Numită și bufniţă, este o specie sedentară greu de
localizat, în ciuda dimensiunilor mari ale indivizilor.
Observaţiile recente oferă indicii că specia preferă mai
mult stâncăriile în lipsa pădurilor bătrâne. Datorită
in uenţei antropice, în România buha înregistrează un
regres populaţional. Există destul de multe exemplare
naturalizate în zona Sebeșului, capturate de localnici în
trecut. Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). În
Europa specia are un statut de conservare nefavorabil
(SPEC 3 – reducere numerică).
În România specia devine tot mai rară, dintre
factorii care au dus la reducerea numerică a perechilor
clocitoare ind colectarea puilor în vederea dresării
acestora pentru a folosite ca momeală în anumite
tehnici de vânătoare sau pur și simplu ca atracţie la
bâlciuri. Ea face, de asemenea, obiectul comerţului
ilegal, ind cerută pentru grădini zoologice sau pentru a
naturalizată în diferite colecţii. Pe lângă acestea, ea este
prigonită de către vânători, care o considerată
dăunătoare pentru „vânatul util” (Munteanu, 2009). La
muzeul din Sebeș există 3 exemplare naturalizate, dintre
care unul cu tăbliţa originală (colecţia Mollnar), pe care
se poate citi anul 1940, fără a
indicat locul de
provenienţă. Alte două exemplare au menţiunea:
cumpărată și „așezată pe butuc de salcă” și, respectiv,
donată de Muzeul de Știinţe Naturale din Sibiu și „ xată
pe creangă de fag” (nr. inv. 66 și 67).

Drepnea neagră - Apus apus
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Buhă - Bubo bubo, nr. inv. 67
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Ordinul Strigiformes - Familia Strigidae
Genul Asio Brisson, 1760
Asio otus (Linnaeus, 1758) – Ciuf de pădure

Ordinul Strigiformes - Familia Strigidae
Genul Strix Linneus 1758
Strix aluco Linnaeus, 1758 – Huhurez mic

Este o specie sedentară, iar exemplarele, fără să e
numeroase, sunt răspândite uniform în toate pădurile
de foioase din zona de șes, colinară și depresionară. Pe
timpul iernii formează colonii de adăpost și hrănire, mai
ales în conifere, uneori chiar și în marile orașe
(Munteanu, 2012). Specia se a ă pe „Lista roșie a
speciilor periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat de Ion Raica, provenind de la
Petrești, jud. Alba, sub denumirea de „bufniţă pitică”,
înregistrat în data de 08.01.1959 (nr. inv. 208).

Specie sedentară întâlnită de la șes până în zona
premontană și montană (Munteanu, 2012), semnalată
rar în zona Sebeșului. Totuși, este specia cea mai
numeroasă, dintre răpitoarele de noapte, în ceea ce
privește exemplarele naturalizate din zonă. Se a ă pe
„Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul din Sebeș sunt
păstrate 3 exemplare naturalizate, dintre care 2 fără date
privind provenienţa, primul cu denumirea „strigă sau
huhurez – Strix ammea”, „rău lucrat, cu o aripă mai
sus” (nr. inv. 68) și un alt exemplar, cu menţiunea
„huhurez de pădure”, cumpărat și „ xat pe un boc de
fag” (nr. inv. 69).

Ordinul Coraciiformes, Familia Coraciidae
Genul Coracias Linnaeus, 1758
Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – Dumbrăveancă

Ordinul Strigiformes - Familia Strigidae
Genul Athene Boie, 1822
Athene noctua (Scopoli, 1769) – Cucuvea

Specie accidentală în interiorul arcului carpatic și
oaspete de vară în restul ţării, dumbrăveanca trăiește în
zone cu arbori mari și scorburoși, unde și cuibărește
(Munteanu, 2012). Specia se a ă pe „Lista roșie a
speciilor periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La muzeul municipal Sebeș există un
exemplar naturalizat și donat de E. Găldeanu, fără a
cunoscute alte informaţii privind provenienţa (nr. inv.
188).

Specia cea mai comună dintre răpitoarele de
noapte, sedentară, întâlnită prin localităţi și la periferia
lor. Cucuveaua evită atât pădurile compacte, cât și
vegetaţia ierboasă înaltă (Munteanu, 2012). Se a ă pe
„Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La Muzeul Municipal „Ioan
Raica” Sebeș se păstrează 2 exemplare naturalizate, fără
date de provenienţă, unul donat de Muzeul de Știinţe
Naturale din Sibiu, așezat „pe o creangă de mesteacăn”
(nr. inv. 75), iar celălalt achiziţionat de la A.J.V.P.S.
București în anul 1967 (nr. inv. 352).

Dumbrăveancă - Coracias garrulus, nr. inv. 188

Cucuvea - Athene noctua, nr. inv. 75
Ciuf de pădure Asio otus, nr. inv. 208

Huhurez mic Strix aluco,
nr. inv. 69
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Ordinul Piciformes, Familia Picidae
Genul Dendrocopos Koch, 1816
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – Ciocănitoare
pestriţă mare

Ordinul Coraciiformes, Familia Upupide
Genul Upupa Linnaeus 1758
Upupa epops Linnaeus, 1758 – Pupăză

Specie oaspete de vară, relativ comună în habitate
semideschise și liziere de păduri. Specia se a ă pe „Lista
roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). În Europa specia are un
statut de conservare nefavorabil (SPEC 3 – declin),
principalul motiv ind aplicarea pe scară largă a
insecticidelor, care a dus la reducerea ofertei tro ce. De
asemenea, defrișarea pădurilor de luncă și a livezilor
îmbătrânite au dus la declinul speciei (Munteanu,
2009). La muzeul municipal din Sebeș se păstrează un
exemplar neinventariat, fără date de provenienţă.

Ordinul Piciformes, Familia Picidae
Genul Picus Linnaeus, 1758
Picus canus Gmelin, 1788 – Ciocănitoare sură

Ordinul Piciformes, Familia Picidae
Genul Dendrocopos Koch, 1816
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – Ciocănitoare de
stejar

Specie sedentară întâlnităîn zonele împădurite de
șes și colinare, frecventă în parcurile mari și în livezile
bătrâne, inclusiv în orașe (Munteanu, 2012). Specia se
a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu
starea de conservare LC (risc scăzut). La muzeul din
Sebeș se a ă un exemplar naturalizat, denumit
„ciocănitoare urbană”, neinventariat.

Specie sedentară întâlnită din zonele de șes și
colinare împădurite și până în zona premontană joasă.
Specia nu intră în localităţi (Munteanu, 2012). Se a ă
pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul municipal din
Sebeș se păstrează un exemplar naturalizat, fără a
cunoscut locul colectării, cu o menţiune, prezentă pe
soclu, că piesa provine din Transilvania, colecţia Stetter,
1853 (nr. inv. 108).

Este o specie sedentară, întâlnită din zonele de șes
și colinare (împădurite mai mult sau mai puţin) și până
în zona premontană. Specia, denumită popular
„ghionoaie sură”, acceptă mai puţin decât cea verde
peisajul antropogen, ind prezentă și în parcurile mari,
în livezile bătrâne și în păduri (Munteanu, 2012). Se a ă
pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul din Sebeș se
păstrează un exemplar naturalizat de Emilia Găldeanu
(nr. inv. 380).

Ciocănitoare pestriţă mare - Dendrocopos major

Ciocănitoare de stejar - Dendrocopos medius, nr. inv. 108

Ciocănitoare sură - Picus canus, nr. inv. 380

Pupăză - Upupa epops
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Ordinul Passeriformes - Familia Alaudidae
Genul Alauda Linnaeus, 1758
Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – Ciocârlie de câmp

Ordinul Piciformes, Familia Picidae
Genul Dryocopus Boie, 1826
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Ciocănitoare
neagră

Specie oaspete de vară, prezentă peste tot unde
întâlnește pajiști mai întinse, inclusiv la altitudini mari,
în golurile alpine (Munteanu, 2012). Se a ă pe „Lista
roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul municipal din
Sebeș se păstrează un exemplar naturalizat, fără a
cunoscut locul colectării (nr. inv. 364).

Specie sedentară din zona premontană și
montană, care în ultimii ani, din anumite cauze (tăierile
masive din făgete și molidișuri), înregistrează un proces
de expansiune spre pădurile de foioase compacte, dar și
spre dealurile și văile presărate cu pâlcuri mari de arbori
maturi (Munteanu, 2012). Specia, numită și negraică,
se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu
starea de conservare LC (risc scăzut). La muzeul
municipal din Sebeș se a ă un exemplar neinventariat și
cu datele de provenienţă necunoscute.

Ordinul Passeriformes - Familia Alaudidae
Genul Galerida Boie, 1828
Galerida cristata (Linnaeus, 1758) – Ciocârlan

Specie sedentară întâlnită mai ales la șes și zone
depresionare, iarna putând
semnalată în preajma
localităţilor (Munteanu, 2012). Se a ă pe lista roșie a
speciilor periclitate IUCN, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat (nr. inv. 363).

Ordinul Passeriformes - Familia Hirundinidae
Genul Hirundo Linnaeus, 1758
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Rândunică

Specie oaspete de vară, legată mai mult de
localităţi și întâlnită de la șes și până la munte. Este rară
în preajma sălașelor montane, temporare, ind o specie
sinantropă, legată de gospodăriile umane (Munteanu,
2012). Specia se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). La
muzeul municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
naturalizat, donat de Muzeul de Știinţe Naturale din
Sibiu, provenind din colecţia Kamner (1948). Nu există
informaţii privind locul colectării (nr. inv. 76).

Rândunică - Hirundo rustica, nr. inv. 76

Ciocârlan - Galerida cristata, nr. inv. 363

Ciocănitoare neagră Dryocopus martius
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Ordinul Passeriformes - Familia Cinclidae
Genul Cinclus Borkhausen, 1797
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) – Pescărel negru

Este o specie parţial-migratoare, în funcţie de
îngheţul pâraielor și văilor montane și premontane, ind
numită și mierlă de apă (Munteanu, 2012). Pe Valea
Sebeșului, habitatul speciei este tot mai deteriorat
datorită diverselor lucrări de amenajare a albiilor
râurilor. Pescărelul negru se a ă pe „Lista roșie a
speciilor periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș se
a ă două exemplare naturalizate, fără a le cunoscut
locul colectării, o piesă cumpărată (nr. inv. 78) și o alta
„așezată pe o bucată de cracă de brad” (nr. inv. 185).

Pescărel negru - Cinclus cinclus, nr. inv. 185

Ordinul Passeriformes - Familia Turdidae
Genul Turdus Linnaeus, 1758
Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 – Sturz cântător

Ordinul Passeriformes - Familia Bombycidae
Genul Bombycilla Vieillot, 1808
Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) – Mătăsar

Specie oaspete de vară larg răspândit în zonele
colinare, premontane și montane. Preferă habitatele
forestiere cu sol umed, cu mult subarboret și poieni, dar
și parcurile și grădinile mari (Munteanu, 2012). Specie
comună, se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut). La
muzeul municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
naturalizat, cu menţiunea „sturz”, intrat în colecţia de
Știinţele Naturii în data de 4.10.1967, fără a-i precizat
locul colectării (nr. inv. 359).

Specie de invazie pe timpul iernii, în anii cu
hrană puţină în locurile de cuibărire, prezent în unii ani
și la Sebeș,unde periodic au loc invazii cu zeci sau chiar
sute de indivizi (de exemplu în iarna anului 20042005). Se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate
IUCN”, cu starea de conservare LC (risc scăzut), iar în
Europa are un statut de conservare favorabil (NonSPEC), deoarece este o specie eratică din ţările nordice și
Rusia. Un pericol pentru mătăsari ar
colectarea
acestora pentru colecţii, ind o specie considerată
decorativă (Munteanu, 2009). La muzeul municipal
din Sebeș se păstrează un exemplar naturalizat, fără alte
date privind provenienţa (nr. inv. 191).

Ordinul Passeriformes - Familia Laniidae
Genul Lanius Linnaeus, 1758
Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – Sfrâncioc mare

Mătăsar – Bombycilla garrulus, nr. inv. 191

Ordinul Passeriformes - Familia Corvidae
Genul Garrulus Brisson, 1760
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) - Gaiţă

Ordinul Passeriformes - Familia Laniidae
Genul Lanius Linnaeus, 1758
Lanius minor Gmelin, 1788 – Sfrâncioc cu frunte
neagră

Este o specie sedentară care poate întâlnită în
habitate forestiere de la șes și până la munte. Este destul
de frecventă și în localităţi, ind întâlnită în parcuri și în
grădini. În preajma sezonului rece, păsările părăsesc
pădurile și vagabondează în habitate unde găsesc o
hrană adecvată, ajungând și în interiorul așezărilor
omenești (Munteanu, 2012). Se a ă pe „Lista roșie a
speciilor periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La muzeul municipal „Ioan Raica” Sebeș se
păstrează un exemplar naturalizat.

Specie oaspete de vară din zona colinară, unde
găsește pâlcuri de arbori și arbuști sau șiruri de copaci,
mai ales plopi. Această specie de sfrâncioc este sporadică
în depresiuni și la poalele munţilor (Munteanu, 2012).
Se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu
starea de conservare LC (risc scăzut). La muzeul din
Sebeș se a ă un exemplar naturalizat, înregistrat în
4.10.1967, sub denumirea de „sfrâncioc mic”, fără a
precizat locul colectării (nr. inv. 379).

Sfrâncioc mare - Lanius excubitor, nr. inv. 194

Gaiţă - Garrulus glandarius

Specie parţial-migratoare și oaspete de iarnă, este
prezentă la margini de pădure și în locuri în care
întâlnește pâlcuri sau șiruri de copaci. Specia se a ă pe
lista roșie a speciilor periclitate IUCN, cu starea de
conservare LC (risc minim de dispariţie). În Europa are
un statut de conservare nefavorabil (SPEC 3 – reducere
numerică). Reducerea moderată a efectivelor de la noi
din ţară se datorează renunţării la practicile agricole
tradiţionale și la tăierea arborilor izolaţi din terenurile
descoperite (Munteanu, 2009). În colecţia muzeului
municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
naturalizat, în registrul de inventar al colecţiei apărând
cu numele de „ciolpang”, fără a
precizat locul
colectării (nr. inv. 194).
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Ordinul Passeriformes - Familia Corvidae
Genul Corvus Linnaeus, 1758
Corvus monedula Linnaeus, 1758 – Stăncuţă

Ordinul Passeriformes - Familia Corvidae
Genul Pica Brisson, 1760
Pica pica (Linnaeus, 1758) – Coţofană

Specie sedentară, legată de mediul antropic,
stăncuţa cuibărește mai ales în hornurile caselor și de
aceea provoacă unele inconveniente (Munteanu, 2012).
Specie comună, se a ă pe „Lista roșie a speciilor
periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC (risc
scăzut). La muzeul municipal din Sebeș se a ă un
exemplar naturalizat, un mascul, cu menţiunea
„cumpărată” și înregistrat în 20.11.1957, fără a
precizat locul colectării (nr. inv. 72).

Specie sedentară, coţofana poate întâlnită la
margini de păduri și în zone cu arbori și arbuști
dispersaţi, de la șes și până în zona premontană. Fiind o
specie adaptabilă, aceasta a pătruns și în localităţi
(Munteanu, 2012). Este o specie comună și se a ă pe
„Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La Muzeul Municipal „Ioan
Raica” Sebeș se păstrează un exemplar naturalizat, donat
de Muzeul de Știinţe Naturale din Sibiu, înregistrat în
20.11.1957 (nr. inv. 52).

Ordinul Passeriformes - Familia Sturnidae
Genul Sturnus Linnaeus, 1758
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 – Graur

Ordinul Passeriformes - Familia Corvidae
Genul Corvus Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus, 1758 – Corb

Specie oaspete de vară, este omniprezentă de la
șes și până în zona premontană. Graurul acceptă
habitate foarte diverse, atât pentru cuibărit, cât și pentru
procurarea hranei (Munteanu, 2012). Specie comună,
se a ă pe „Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu
starea de conservare LC (risc scăzut). La muzeul
municipal din Sebeș se păstrează 3 exemplare
naturalizate, dintre care unul a fost donat de Emilia
Găldeanu și înregistrat în data de 3.07.1958, fără a
cunoscut locul colectării (nr. inv. 186), iar celelalte două
au fost inventariate în 4.10.1967 (nr. inv. 368-369).

Specie sedentară, în creștere evidentă, este
prezentă de la șes și până la munte, cu toate că în trecut
se considera că este necesar a ocrotită prin lege. Uneori
prezintă comportament gregar - eratic. Specia se a ă pe
„Lista roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc minim de dispariţie), iar în Europa
are un statut de conservare favorabil (Non-SPEC –
sigură). Corbul a fost victima campaniilor de combatere
cu otravă a „dăunătorilor vânatului”, deoarece consumă
hoituri. Declarat monument al naturii, corbul este un
exemplu de specie a cărei populaţii s-au redresat datorită
protecţiei de care a bene ciat (Munteanu, 2009). La
muzeul municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
naturalizat, donat de Muzeul de Știinţe Naturale din
Sibiu și înregistrat în 20.11.1957 (nr. inv. 61).

Stăncuţă - Corvus monedula, nr. inv. 72

Coţofană - Pica pica, nr. inv 52

Graur - Sturnus vulgaris, nr. inv. 186

Corb - Corvus corax, nr. inv. 61
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Ordinul Passeriformes - Familia Fringillidae
Genul Carduelis Brisson, 1760
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Sticlete

Ordinul Passeriformes - Familia Passeridae
Genul Passer Brisson, 1760
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Vrabie de casă

Este răspândit în întreaga ţară, într-o gamă
variată de ecosisteme, cu excepţia pădurilor de conifere.
Este o specie sedentară care are ca necesitate esenţială de
hrănire prezenţa plantelor ierboase cu a căror seminţe se
hrănesc (Munteanu, 2012). Toamna și iarna se adună în
stoluri, vagabondând pe miriști și culturi agricole (în
special oarea soarelui și cânepă). Preferă și ecosistemele
ruderale, pârloagele și terenurile prost întreţinute. În
trecut, specia era căutată de localnici ind preferată ca
pasăre de colivie. Păsările erau prinse cu ajutorul unui
clei obţinut din fructe de vâsc. Sticletele se a ă pe „Lista
roșie a speciilor periclitate IUCN”, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul municipal din
Sebeș se păstrează un exemplar naturalizat, neinventariat.

Este o specie sedentară, prezentă în preajma
așezărilor umane, ind o sinantropă tipică (Munteanu,
2012). Specie extrem de comună, a ată pe „Lista roșie a
speciilor periclitate IUCN”, cu starea de conservare LC
(risc scăzut). La muzeul din Sebeș se a ă un „vrăbioi”
naturalizat, cu menţiunea ca a fost cumpărat (nr. inv.
77).

Ordinul Passeriformes - Familia Emberizidae
Genul Emberiza Linnaeus, 1758
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – Presură galbenă

Ordinul Passeriformes - Familia Fringillidae
Genul Serinus Koch, 1816
Serinus canaria (Linnaeus, 1758) – Canar

Este o specie sedentară care iarna formează
grupuri intraspeci ce sau mixte, ce vagabondează în
căutarea hranei. Este larg răspândită de la șes și până în
zona montană, cu habitate semideschise de pajiști și
păduri poienite (Munteanu, 2012). Specia se a ă pe
lista roșie a speciilor periclitate IUCN, cu starea de
conservare LC (risc scăzut). La muzeul municipal din
Sebeș se păstrează trei exemplare naturalizate, ale căror
locuri de colectare sunt necunoscute (nr. inv. 373-375).

Specie exotică cu originea în Insulele Canare. Se
numără printre primele specii de păsări, alături de
papagal, care au fost preferate pentru a crescute în
locuinţe, în colivie, datorită cromaticii penajului și, mai
ales, a cântecului său melodios. Această specie nu
trebuie confundată cu o rudă apropiată, cănărașul, care
are ca areal de răspândire continentul european. În
colecţia de Știinţele Naturii a muzeului din Sebeș se
păstrează un exemplar naturalizat în laboratorul
muzeului (nr. inv. 190).

Canar - Serinus canaria, nr. inv. 190
Vrabie de casă - Passer domesticus, nr. inv. 77

Presură galbenă - Emberiza citrinella, nr. inv. 373

Sticlete - Carduelis carduelis
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Cârtița este o specie comună în Europa și în țara
noastră, ind întâlnită pretutindeni unde este un sol
propice și hrană su cientă, deși preferă pădurile și
luncile. O putem găsi în grădini, livezi și culturi
agricole. De regulă, evită solurile nisipoase (Olsen,
2012). Specia este un mamifer insectivor adaptat la viața
subterană săpând în pământ galerii care formează o rețea
complicată și care converg spre un culcuș central.
Pământul bogat în humus din galerii este scos la
suprafață, unde formează mușuroaiele caracteristice.
Cârtiţa sau sobolul are o lungime de numai 11,5-15,8
cm (cap + trunchi) și o greutate de 47-100 g. Corpul este
cilindric, cu blana neagră catifelată; membrele
anterioare sunt scurte și prevăzute cu gheare puternice,
adaptate săpatului, iar capul este conic, cu bot alungit și
ochi foarte mici. Mirosul și auzul sunt foarte ne, deși
pavilionul urechilor este foarte mic. Se hrănește mai ales
cu râme, dar și cu insectele adulte și larvele acestora, cu
moluște terestre, miriapode și furnici. În colecţia
muzeului municipal din Sebeș se păstrează un exemplar
naturalizat de Ion Raica, cu menţiunea „mic defect la
blană în partea stângă”, colectat de elevii școlii nr. 3 din
Sebeș (nr. inv. 51) .

Colecția de mamifere cuprinde 21 de exemplare,
încadrate în cinci ordine: Rodentia, Artiodactyla,
Carnivora, Chiroptera și Insectivora. Specimenele au
intrat în colecția muzeului e ca achiziții de la A.G.V.P.S
București, e ca donații de la Muzeul de Istorie Naturală
din Sibiu.
Dintre taxonii prezenți în colecție, popândăul Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766), dihorul Mustela putorius (Linnaeus, 1758), pisica sălbatică Felis silvestris (Schreber, 1775), râsul - Lynx lynx
(Linnaeus, 1758), liliacul de amurg - Nyctalus noctula
(Schreber, 1774) și hârciogul european - Cricetus cricetus
(Linnaeus, 1758), sunt specii protejate de lege.
Încadrarea sistematică a mamiferelor din colecție
este următoarea:

Cârtița - Talpa europaea, nr. inv. 51

ÎNCRENGĂTURA CHORDATA
SUBÎNCRENGĂTURA VERTEBRATA
Clasa Mammalia

8.

COLECȚIA DE

MAMIFERE

Clasa Mammalia – Ordinul Insectivora – Familia Talpidae
Genul Talpa Linnaeus, 1758
Talpa europaea Linnaeus, 1758 - Cârtița
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Clasa Mammalia – Ordinul Insectivora – Familia
Erinaceidae
Genul Erinaceus Linnaeus, 1758
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 - Ariciul

municipal din Sebeș se a ă două exemplare, fără date
suplimentare, achiziţionate de la A.G.V.P.S. București
(nr. inv. 370 și 371)
Liliacul de amurg - Nyctalus noctula, nr. inv. 371

Ariciul este o specie comună în Europa și în
România, trăind până la altitudini de 800-1.000 m. Îl
regăsim într-un număr mare de habitate, deși preferă
luncile și pădurile, apărând și în habitate umane,
evitând câmpurile agricole deschise și pădurile foarte
vaste (Olsen, 2012). La muzeul municipal din Sebeș se
a ă un exemplar naturalizat, fără date de provenienţă,
cumpărat din Sebeș (nr. inv. 57).

Clasa Mammalia – Ordinul Rodentia – Familia Sciuridae
Genul Sciurus Linnaeus, 1758
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 - Veveriță

tulpini tinere. În România este răspândit pretutindeni
pe câmp, mai ales în culturi agricole, la altitudini de
până la cca. 600 m (Ionescu et al., 2013). În colecţia
muzeului municipal din Sebeș se a ă un exemplar (nr.
inv. 62).

Veverița este o specie comună de mamifer în
România și în întreaga Europă. Este întâlnită în
pădurile de foioase sau de amestec, dar și în parcuri sau
grădini, în pădurile de conifere putând ajunge până la
1.400-1.500 m altitudine (Olsen, 2012). Aceasta are un
regim alimentar foarte variat, care include chiar și
insecte, ouă sau pui de păsări (Călinescu, 1956). În
unele părți ale Europei, precum Anglia, Irlanda sau
Nordul Italiei veverița și-a redus semni cativ efectivele
datorită concurenței cu veverița cenușie (Sciurus
carolinensis , Gmelin, 1788).
La Muzeul Municipal din Sebeș se păstrează un
exemplar naturalizat donat de Muzeul de Știinte ale
Naturii Sibiu (nr. inv. 64).

Șoarecele de câmp –
Apodemus agrarius,
nr. inv. 62

Ariciul - Erinaceus roumanicus, nr. inv. 57

Clasa Mammalia – Ordinul Rodentia – Familia Muridae
Genul Cricetus Leske, 1779
Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) - Hârciogul european

Specie larg răspândită din Europa de Vest și până
în Rusia și Kazahstan. În România este întâlnită în toate
provinciile, exceptând Dobrogea. Preferă zonele de
stepă, dar și pe cele de silvostepă, mai ales pe soluri
bogate în loess (Ionescu et al., 2013). Altitudinal urcă
doar până la 400 m. Colecția muzeului din Sebeș are în
componență un exemplar donat de Muzeul de Istorie
Naturală din Sibiu, colectat din Viile Sibiului
(Altenberg) în luna octombrie, 1919.

Clasa Mammalia – Ordinul Chiroptera – Familia
Vespertilionidae
Genul Nyctalus Bowdich, 1825
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) - Liliacul de amurg

Este o specie frecvent întâlnită în fauna
României și a Europei, trăind și în Munţii Altai, în
Israel, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, China de Nord,
Japonia și Malaezia. În timpul iernii hibernează,
preferând scorburile sau locurile ferite din păduri sau
din clădiri. Spre deosebire de alte specii de lilieci, liliacul
de amurg nu iernează în peșteri (Valenciuc, 2002). În
România acest liliac este protejat de lege. La muzeul

Clasa Mammalia – Ordinul Rodentia – Familia Muridae
Genul Apodemus Kaup, 1829
Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – Șoarecele de câmp

Specie rezidentă din Europa și până în Rusia și
Kazahstan, șoarecele de câmp este un mamifer care sapă
galerii, în care este activ și pe timpul iernii, hrănindu-se
cu semințe, inclusiv cereale, ierburi, rădăcini, bulbi,
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Veveriță - Sciurus vulgaris, nr. inv. 64
Clasa Mammalia – Ordinul Rodentia – Familia Sciuridae
Genul Spermophilus Cuvier, 1825
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) - Popândăul

Specie endemică la nivel european, unde este
răspândită în zona centrală și de sud-est, popândăul este
un mamifer care sapă galerii, în care hibernează timpul
iernii. Este omnivor hrănindu-se cu ierburi, semințe,
rădăcini, bulbi, tulpini tinere și frunze, insecte, ouă, pui
de păsări și chiar șoareci. În România, popândăul este
răspândit în exteriorul arcului carpatic, în Moldova,
Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Banat, Crișana, la
altitudini de până la 450 m (Ionescu et al., 2013).
Spermophilus citellus este o specie protejată de lege. În
colecţia muzeului municipal din Sebeș se a ă trei
exemplare, achiziționate de la A.G.V.P.S București în
anul 1967 (nr. inv. 326-328).
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Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia
Mustelidae
Genul Mustela Linnaeus, 1758
Mustela putorius Linnaeus, 1758 - Dihorul

Dihorul este răspândit pe aproape toată suprafața
Europei, în nordul Africii și în Asia occidentală. Ca
habitat, preferă pădurile de foioase amestecate, care au
în componență cursuri de apă și zone umede. De
asemenea, îl putem regăsi și în pajiști umede, zone
cultivate sau chiar construite (Olsen, 2012). În
România este întâlnit pretutindeni, excepție făcând
Bărăganul. În colecţia de Știinţele Naturii a muzeului
din Sebeș se a ă un exemplar naturalizat, colectat din
Apoldu de Jos (nr. inv. 55) și un altul achiziționat de la
A.G.V.P.S. București, în anul 1967 (nr. inv. 396).

Nevăstuica Mustela nivalis,
nr. inv. 60

Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia
Mustelidae
Genul Mustela Linnaeus, 1758
Mustela erminea Linnaeus, 1758 - Hermelina

Hermelina - Mustela erminea

Hermelina sau hermina este un carnivor ceva
mai mare decât nevăstuica, putând
întâlnită
pretutindeni. În Europa are un areal vast de răspândire,
excepție făcând doar Islanda. Preferă o gamă variată de
habitate, de la stepă, până la zone împădurite, și mai rar
habitate antropice (Olsen, 2012). Blana herminei este
de culoare cafenie vara, și albă iarna. Se distinge prin
vârful cozii de culoare neagră. Colecția muzeului
municipal Sebeș are în componență un exemplar donat
de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.

Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia
Mustelidae
Genul Mustela Linnaeus, 1758
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 - Nevăstuica

Nevăstuica este cel mai mic carnivor din
România, putând întâlnită pretutindeni. În Europa
are un areal vast de răspândire, excepție făcând doar
Islanda și Irlanda. Preferă o gamă foarte variată de
habitate, de la dune de nisip, până la zone împădurite,
sau chiar habitate antropice, precum clădirile, încăperile
de la parter sau pivnițele (Olsen, 2012).
Dihorul - Mustela putorius, nr. inv. 396

Colecția muzeului municipal Sebeș are în
componență un exemplar donat de Muzeul de Istorie
Naturală din Sibiu (nr. inv. 60).

Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia
Mustelidae
Genul Meles Brisson, 1762
Meles meles (Linnaeus, 1758) - Bursucul

Bursucul îl putem întâlni în aproape toată
Europa, cu excepția părților nordice ale țărilor
Scandinave. De asemenea, este prezent în toată
România, cele mai multe exemplare preferând regiunea
de deal, cu pădurile amestecate, și hățișurile din
apropierea culturilor și a pajiștilor (Olsen, 2012). În
colecţia muzeului din Sebeș se a ă un exemplar
naturalizat, cu mențiunea „în vârstă de doi ani”, fără alte
date suplimentare (nr. inv. 184) și alte două exemplare,
achiziționate de la A.G.V.P.S. București (nr. inv. 321,
322).
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Bursucul - Meles meles, nr. inv. 322

Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia Canidae
Genul Vulpes Linnaeus, 1758
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 - Vulpea

Vulpea este o specie larg răspândită în Europa și
în întreaga emisferă nordică. De asemenea a fost
introdusă chiar și în Australia. În România apare
pretutindeni unde găsește hrană su cientă. Poate
întâlnită într-un număr ridicat de habitate (Olsen,
2012), din acest motiv nu este ameninţată la nivel
naţional. Colecția Muzeului Municipal „Ioan Raica”
Sebeș are în componență 3 exemplare – o vulpe adultă și
doi pui, fără numere de inventar .
Vulpea - Vulpes vulpes

Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia Felidae
Genul Felis Linnaeus, 1758
Felis silvestris Schreber, 1775 - Pisica sălbatică

Pisica sălbatică este o specie larg răspândită în
Europa în trecut, în prezent ind distribuită în populații
mai numeroase în ţările nordice și în Rusia, și doar în
grupuri mai mici în centrul și vestul Europei. În
România apare pretutindeni unde habitatul este
prielnic atât în regiunile de șes, cât și în cele de munte,
până la 2.000 m altitudine (Ionescu et al., 2013).
Habitatul preferat al pisicii sălbatice este reprezentat de
zonele împădurite, cu locuri în care se poate ascunde

(Olsen, 2012). La nivel național, populația numără
aproximativ 12.000 de exemplare, ind o specie
amenințată și, din acest motiv, protejată de lege
(Ionescu et al., 2013). Colecția Muzeului Municipal
„Ioan Raica” Sebeș are în componență un exemplar
donat de Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu (nr. inv.
83).

Pisica sălbatică - Felis silvestris, nr. inv. 83
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Clasa Mammalia – Ordinul Carnivora – Familia Felidae
Genul Lynx Linnaeus, 1758
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) - Râsul

Râsul este unul dintre mamiferele carnivore de
talie mare ale României, alături de lup și urs. În ţara
noastră se păstrează aproximativ 1.200 de exemplare,
care reprezintă 70-75% din populația europeană de râși

Clasa Mammalia – Ordinul Artiodactyla – Familia
Cervidae
Genul Dama Linnaeus, 1758
Dama dama (Linnaeus, 1758) – Cerb lopătar

(Ionescu et al., 2013). Principala amenințare la adresa
acestei specii sunt defrișările de pădure. În România
este strict protejat de lege. Specimenul din colecţia
Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș nu are număr
de inventar.

Râsul - Lynx lynx

Specie întâlnită în Asia Mică și în toată Europa,
exceptând părțile nordice. În România această specie a
fost colonizată în anii ´50 ai secolului trecut în pădurile
Poieni (Iași), Pătrăuți (Suceava), Adam (Galați) și
Dobrina (Huși). Exemplarele proveneau din Parcul de

la Șarlota, de lângă Timișoara, unde primele exemplare
au fost aduse în anul 1904 (Geacu, 2005). Datorită
populării, în prezent cerbul lopătar poate întâlnit în
peste 20 de județe. Acesta preferă pădurile de foioase
din zonele de altitudine joasă, amestecate cu luminișuri
și situate în apropierea câmpurilor (Olsen, 2012). La
Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș se păstrează o
ciută provenind de la Petrești (nr. inv. 81).

Cerb lopătar (ciută) - Dama dama, nr. inv. 81
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Anghelache, 2012
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