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Observaţii, vârsta şi istoria coloniei, amplasarea primelor cuiburi artificiale, ocuparea
cuiburilor, cuibăriri:

FIŞA DE EVIDENŢĂ A

COLONIEI

1 Denumirea locaţiei:

Acronym colonie:
Cod UTM:

Coordonate GPS : E

,N

Proiecţie coordonate GPS:

.

ST70 (România)

WGS84

Altele: …….…

2 Numele celui care raportează:
Adresa de contact:
3 Data (anul, luna, ziua):
Îndrumător de completare
Metoda: Evidenţa coloniilor (de cioară de semănătură, coţofană, sau artificiale) se vor reînnoi
odată la an, între 1 martie – 31 mai. În cazul coloniilor artificiale – pentru a ne uşura sarcina în
viitor – e binevenit desenarea unei schiţe a coloniei pe fişa Harta coloniei artificiale.
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.: Se solicită introducerea numelui şi adresei de contact (nr. de telefon, adresă poştală,
adresă e-mail) celui, furnizat datele.
Punctul 3.: Se va preciza data când informaţiile au fost colectate.
Punctul 4.: Se va trece datele habitatului, proprietarilor, administratorilor, starea terenului.
Punctul 5.: Datele referitoare la cuiburi (se va preciza specia de care a construit-o, respectiv tipul
cuibului artificial) se vor introduce în această rubrică. Cuiburi nepotrivite vor fi consideraţi acelea
care sunt distruse complet, sau nu mai au vreo scobitură!
Punctul 6.: Aici se vor specifica factorii periclitanţi care sunt cunoscute sau au fost observate în
zonă, şi care ar putea deranja cuibăritul.
Punctul 7.: De introdus orice informaţie relevantă în legătură cu colonia şi păsările observate (de
ex. istoria coloniei, schimbările ce au avut loc în numărul perechilor cuibăritoare, cuiburi artificiale
amplasate în trecut, o schiţă cu localizarea cuiburilor în colonie, dar putem adăuga observaţii la
ceilalţi rubrici ai fişei).
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!

4 Suprafaţa pâlcului (ha):
Compoziţie pe specii (%):

Nr. topo:
Destinaţia terenului:

Proprietarul, adresă de contact:
Gestionarul, adresă de contact:

Situaţia coloniei în pădure:

periferială

centrală

ocupă toată suprafaţa

Distanţa de localităţi:
0-100m
101-250m
251-500m
>500m
Procentajul folosinţei terenurilor în raza coloniei (1 km) ca şi terenuri agricole:
0-5%

6-15 %

16-30 %

31-50 %

51-75 %

> 76 %

5 Numărul perechilor cuibăritoare de cioară de semănătură în colonie:
Cuiburi potrivite pentru vânturei de seară (pe specii gazde, resp. tip de cuib artificial):
…... cio. de s. …… coţof.
6 Factori periclitanţi:
tăierea arborilor cu cuib

…… cio. grivă

prezenţă uliu por.
braconaj

Distanţa liniilor electrice de 25kV (m):

…… art. des.

…… art. înch.

prezenţă jder (prezenţă presupusă

otrăvire

scoaterea puilor
Linia electrică e:

)

deranj uman
neizolată

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

