
 
Îndrumător de completare 

 
„HARTA COLONIEI ARTIFICIALE” se va întocmi paralel cu completarea „Fişei de 
evidenţă a coloniei”. Datele coloniilor artificiale se vor actualiza pe această  hartă odată 
la an între 1 martie – 31 mai. 

 
Punctul 1.: Se vor introduce datele locaţiei. În rubrica  Cod UTM se va introduce codul 
(compus din 6 cifre) acelui careu UTM 2x2 km, unde se află locaţia propriu zisă. Cei care 
solicită hărţi cu grilă UTM, sunt rugaţi să se adreseze către Biroul de proiect LIFE 
(Agenţia pentru Protecţia Mediului, Compartimentul Protecţia Naturii, 410464 Oradea, 
Bdul Dacia nr. 25/A, Tel/fax: 0259/444-590, E-mail: life_vespertinus@apmbh.ro)!  
În rubrica Acronym colonie se va introduce codul acronym a coloniilor de cioară de 
semănătură, de coţofană, sau cele artificiale, compus din primele trei litere (fără 
diacritice!) a celei mai apropiate localităţi, respectiv denumirii locaţiei (de ex. în cazul 
coloniei de la Livada de Bihor, Valea Alceului acesta va fi livalc), coloniile artificiale şi 
naturale din aceeaşi locaţie fiind separate de câte o literă „A” – de la artificial, sau „N” – 
de la natural, ataşate la capătul acronymului, astfel în cazul de mai sus colonia de ciori de 
la Livada de Bihor va putea fi descrisă prin acronymul LIVALCN. 
 
Punctul 2.: HARTĂ - Vă rugăm desenaţi o schiţă cu habitatul de cuibărit.  
În căsuţa din colţul stâng, superior al fişei (Orientare) se va aplica o literă „N” pentru 
direcţia de nord, conform hărţii desenate. În cazul în care pădurea este prea mare, se va 
desena doar aceea parte unde se află colonia. Locul şi numărul cuiburilor se va trece pe 
hartă, conform explicaţiilor de sub hartă.  
 
La capitolul EXPLICAŢII se va preciza scara hărţii (grila e de 1x1 cm pentru a uşura 
desenarea schiţei la o scară adecvată) 
 
La început se vor trece cuiburile artificiale, trecând numărul de identificare pentru 
fiecare. Săgeata ( ) va fi aşezată încât acesta să arate în aceeaşi direcţie către care 
„priveşte” şi cuibul, adică poziţia părţii deschise. În cazul cuiburilor artificiale deschise se 
va trece un X.  
Locul cuiburilor naturale va fi semnalată cu câte un cerc plin, respectiv codul de 
identificare, compus din prima literă a speciei care a construit cuibul, respectiv un număr 
(de ex. în cazul ciorii se Semănătură: S1, S2; pentru Coţofană: C1, C2; pentru cioara 
Grivă: G1, G2, etc.). 
  
Trimiterea fişelor: Câte o  copie a fişei se va trimite la sfârşitul fiecărui an (nu mai 
târziu de 10 iunie), către coordonatorul de proiect, la adresa Biroului de proiect 
LIFE (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Comp. Protecţia Naturii, 410464 Oradea, 
Bdul Dacia nr. 25/A, Tel/fax: 0259/444-590, E-mail: life_vespertinus@apmbh.ro)! 
 
 

Vă mulţumim! 
 
 
 

 

                                             HARTA  COLONIEI ARTIFICIALE 
 

 

1 Denumirea locaţiei:  Cod UTM: 

Acronym colonie: Coordonate GPS: E                         , N                       . 

Proiecţie coordonate GPS:      � ST70 (România)     � WGS84     � Altele: ………. 
Data (anul, luna, ziua): 
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Explicaţii:               Scara: 1 cm (vezi grila) = …………………..m 
  
 Numerotarea cuiburilor (numerotare crescătoare) 
 Cuib artificial închis = (săgeata va fi cu vârful spre direcţia de desch.) + numărul 
 Cuib artificial deschis = X + numărul 
 Cuib natural =  + cod de identificare 

 


