Îndrumător de completare

Vă mulţumim!

FIŞĂ DE CONTROL A CUIBURILOR
1 Acronym localitate/denumire/colonie:

Cod UTM:

Coordonate GPS : E

Proiecţie coordonate GPS:

,N

ST70 (România)

WGS84

.

Altele: ……….

2 Numele furnizorului de date:
Adresa de contact:
3 Cuibul ocupat de vânturei (după specia care a clădit cuibul, resp. tipul cuibului artif.):
c. cioară sem.

c. coţof.

c. cioară gr.

c. art. deschis

c. art. închis

alt tip: …………………………………………………………………………………

P/Np – cuibul

A – amplasare
Im – înloc. mat.

e potrivit/nepotrivit pentru
cuibărit
Lm – lipsă
material lemnos
Lo – lipsă
oglindă, spartă

Activitatea

Lemn.
Io – înloc. oglindă
S – schimb de cuib
Cn – c. prin număr.
Co – c. prin ogl.
Ce – c. prin estim.
I – inelare

10 Factori periclitanţi:
tăierea arborilor cu cuib

7 Sp.
…ori
genus
cod
EURING
(FALTIN,
FALVES,
etc.)

prezenţă uliu por.
braconaj

8

9 Observaţii
Vârsta puilor (zile)

6

Nr. pui

5 Condiţia

Nr. ouă

4
Data (an/lună/zi)

Metodă: Această Fişă de control a cuiburilor are rolul de a putea nota cuibăritul şi încercările de
cuibărit făcute de vânturei de seară. Se va folosi atât în cazul evaluării coloniilor artificiale prin
controlul cuiburilor (sau chiar de cioară de semănătură, controlat cu ajutorul oglinzilor), cât şi a
perechilor solitare (în cuiburile artificiale şi cele naturale). PE O FIŞĂ SE VOR INTRODUCE DOAR DATELE
ALE UNUI SINGURI CUIB! Evaluarea se va efectua cel puţin de două ori, odată între 10 – 30 iunie,
respectiv 1 – 31 iulie, cu condiţia că între cele două zile de observaţii să existe o pauză de minim 10 zile.
Datele controalelor vor fi trecute pe aceeaşi fişă. După ce fişa unui cuib se umple, cu introducerea
datelor se va continua pe o foaie nouă, pe care Punctele 1., 2. şi 3. se vor copia de pe fişa cea veche!
Punctul 1.: Aici se vor introduce datele de bază legate de locaţie. 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. În rubrica Cod UTM se va introduce codul (compus din 6 cifre) acelui careu
UTM 2x2 km, unde se află locaţia propriu zisă. Acest Cod cuib în cazul unui cuib artificial (în colonie,
sau solitar) va fi format de numărul cuibului, iar cuiburile naturale vor fi numerotate cu litere (A, B,
etc.), începând o numerotare separată pentru fiecare pătrat UTM. Pe hartă se va bifa (cu X) locaţia
fiecărui cuib, trecând şi codul. Vom nota fiecare cuib cu o literă separată şi dacă sunt mai multe perechi
solitare în acelaşi pâlc, trecându-le separat şi pe hartă, dacă e posibil. E binevenit ca pt. fiecare cuib să
trecem coordinate GPS; în cazul cuiburilor din colonie acesta din urmă nu este obligatorie, deoarece
oricum au fost trecute în „Fişa de evidenţă a coloniei”. Cei care solicită hărţi cu grilă UTM, sunt rugaţi
să se adreseze către Biroul 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)!
Punctul 2.: Se solicită introducerea numelui şi adresei de contact (nr. de telefon, adresă poştală, adresă
e-mail) celui, care a furnizat datele.
Punctul 3.: Se va preciza specia căreia aparţine cuibul, respectiv tipul cuibului artificial.
Punctul 4.: Data: Se va trece data în care s-a efectuat controlul.
Punctul 5.: Condiţia.:A se constata dacă cuibul se află în stare potrivită/nepotrivită pentru cuibărit
(P/Np), prezintă lipsă în materialul lemnos (Lm) sau lipseşte/e deteriorată oglinda (Lo).
Punctul 6.: Activitatea: A se trece tipul de activitate (A- Amplasarea cuibului, Im – Înlocuirea,
completarea materialului lemnos, Io – Înlocuirea oglinzii, S – Schimbarea cuibului, Cn – Control prin
numărătoare, când se urcă la cuib, Co – Control prin oglindă, când controlul se efectuează cu ajutorul
oglinzilor aplicate pe tavanul cuiburilor artificiale, sau în capătul unui tije, Ce – Control prin estimare,
când se efectuează observaţii cu binoclul, de la distanţă, I – Inelare).
Punctul 7.: Sp.: Specia. Se va completa cu codul EURING a speciei cuibăritoare (sau care ocupă
cuibul). Vânturelul de seară = FALVES, vânturelul roşu = FALTIN, stăncuţa = CORMON, ciuful de
pădure = ASIOTU, etc. În cazul în care determinarea sigură a vântureilor nu e posibilă (de ex. există
pontă depusă, dar părinţii nu sunt prin preajmă), se va folosi Falco sp.!
Punctul 8.: Se va nota stadiul cuibăritului. Dacă e posibil, se va introduce şi vârsta aproximativă a
puilor: 1 = până la 10 zile (pufoase), 2 = între 11-20 zile (cu penaj dezvoltat pe jumătate), 3 = de la 21
zile (apt de zbor). Puii se vor introduce separat, de ex.: 1,1,2 = doi pui pufoşi şi unul cu penaj în dezv.
Punctul 9.: Observaţii: Se va trece orice informaţie suprimentară. Pentru rămăşiţele de hrană colectate
se va folosi un Cod = Acronym colonie/Nr. cuib/data (de ex. LIVALCN/19/20060707).
Punctul 10.: Aici se vor nota factorii periclitanţi cunoscute, care deranjează păsările cuibăritoare.
Deoarece aceste informaţii se trec şi în fişa „Evidenţă colonie”, aici e important de completat în special
pentru perechile solitare. În lipsa datelor se va trage o linie obligă peste toată rubrica.
Trimiterea fişelor: Câte o copie a fiecărei fişe sa va trimite la sfârşitul lunii, în care fişa a fost
completată, 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)!

OC – ocupat de pasăre,
CL – pasăre clocitoare,
PRE - predaţie (+cauza)
PAR – cuib părăsit,
MOR – pasăre moartă,

pu – fişă pui completat,
HRAN + COD – codul
rămăşiţelor de hrană,
COMPL 1… - cuibărit
complementar 1, 2, …

prezenţă jder (prezenţă presupusă

otrăvire

Distanţa liniilor electrice de 25kV (m): …………….

scoaterea puilor
Linia electrică e:

)

deranj uman
neizolată

nu e izolată în mod adecvat (incomplet, izolatoare nefixate)
izolată în mod corect
Altele: …….…………..………………………………………..……………………….

