Îndrumător de completare

1 Denumirea locaţiei:

Acronym colonie:

Data (an, lună, zi):

Cod UTM:

2 Numele celui care raportează:
Adresa de contact:

Moderat
Intensitate trafic: Intens
Spre (localitate):

Partea dreaptă

Partea stângă

Coord. (lat.) ______________

Km.

Coord. (long.) ____________

Km.

Coord. (lat.) ______________

Km.

Coord. (long.)_____________

Km.

Proiecţie coordonate GPS:

ST70 (România)

Nr. aprox. de arbori:
4 Specia predominantă:
% din
Cat. vârstă
total sp.
-

Coord. (lat.) ___________

Km.

Coord. (long.) __________

Km.

Coord. (lat.) ___________

Km.

Coord. (long.) __________

Km.

WGS84

Altele:

Start

Dinspre (localitate):

Minim

Capăt

3 Drumul:

Start

Punctul 1.: Se vor introduce datele locaţiei şi data evaluării. 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 cazul, în care o colonie se află în şirul de arbori propriu zis, în rubrica Acronym colonie se va
introduce codul acronym a coloniilor de cioară de semănătură, de coţofană, sau cele artificiale.
Acest cod este 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. Detaliile despre
colonii se vor trece pe „Fişa de evidenţă a coloniei”.
Punctul 2.: Numele şi adresele (nr. de tel., adresă e-mail, etc.) persoanei, care a furnizat datele.
Punctul 3.: Se introduc datele de bază (locaţia exactă, intensitatea traficului, nr. arborilor).
Punctele 4-5.: Se trec datele despre speciile de arbori, categoriile de vârstă, starea lor, etc. La
observaţii va fi ocazia de a nota toate detaliile relevante: istoria habitatului (de ex. se va trece dacă
în trecut a existat colonie de ciori, dacă au cuibărit vreodată vânturei, anul când s-a exploatat,
descrierea habitatelor din împrejur, etc.)
Punctul 6.: În această rubrică se vor trece speciile importante cuibăritoare (vânturelul de seară,
cioara de semănătură, cioara grivă, coţofana, vânturelul roşu, dumbrăveanca, sfrânciocul cu frunte
neagră, etc.). Se va trece denumirea în limba română, sau denumirea ştiinţifică, sau codul EURING
a speciei cuibăritoare (sau care ocupă cuibul). Vânturelul de seară = FALVES, vânturelul roşu =
FALTIN, stăncuţa = CORMON, ciuful de pădure = ASIOTU, etc. Detaliile despre cuibăritul
speciilor cheie (vânturelul de seară şi cioara de semănătură) se vor introduce în „Fişa de evidenţă a
coloniei” , „Fişa de control a coloniei de cioară” , respectiv „Fişa de control a cuiburilor”.
Tot aici se va nota, dacă în perioada de pre-migraţie există concentrări de vânturei de seară pentru
înnoptare. Detaliile despre înnoptarea vântureilor se vor trece pe „Fişa observaţiilor sincronice”.

FIŞĂ DE EVOLUARE A ŞIRURILOR DE ARBORI

Capăt

Metoda: obiectivul acestei evaluări este să obţinem o bază de date despre starea şirurilor
de arbori de-a lungul drumurilor, unde aceştia reprezintă o valoare prin faptul că oferă/a
oferit cândva/are potenţial să ofere loc de cuibărit pentru vânturei de seară sau ciori de
semănătură (sau alte specii cu preferinţe asemănătoare, ca de ex. vânturelul roşu,
dumbrăveanca, sfrânciocul cu fruntea neagră), sau sunt folosite ca şi locuri de înnoptare
pentru vânturei de seară. Folosind această bază de date vom avea ocazia de a elabora un
plan de management al acestor habitate, valabil pentru aria de proiect. Prioritare vor fi
acele zone, unde: cuibăresc/au cuibărit recent/înnoptează în perioada de pre-migraţie
vânturei de seară, sau există/a existat colonie de cioară de semănătură; zona propriu zisă
are potenţial (cu habitate de hrănire prin împrejur pentru vânturei de seară, respectiv alte
specii de silvostepă); porţiunea de drum se află în perimetrul unui SPA, sau alte arii
naturale protejate. Colectarea datelor se va face o dată pe an, de preferinţă în perioada de
vegetaţie, când speciile cheie se află prin locurile de cuibărit.

…….

Nr. aprox. de arbori:
…………….........................
Condiţia

%din totalul arborilor:

Distanţa medie între arbori (m):

……………

Observaţii:

5 Alte specii:

Vârsta predom.

% din total

Condiţia

Observaţii:

Se va completa fişă separată pentru fiecare şir de arbori!
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)!
Vă mulţumim!

5

Specii cuibăritoare

Nr. per.

Specii cuibăritoare

E folosit de vânturei de seară pt. înnoptare: Da

Nu

În trecut

Nr. per.

Nu sunt date

