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Descrierea proiectului

Contractul de elaborare a serviciilor pentru „Servicii realizare a planurilor de management  

şi a studiilor” în cadrul proiectului „Elaborarea Planurilor De Management Integrat Pentru  

Siturile  De  Importanţă  Comunitară  ROSCI0074  –  Făgetul  Clujului  –  Valea  Morii,  

ROSCI0356 – Poienile De La Şard Şi ROSCI0394 – Someşul Mic”.

Beneficiarul proiectului este Asociaţia „Apáthy István Egyesület”

Proiectul  „Elaborarea Planurilor De Management Integrat Pentru Siturile De Importanţă  

Comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile De La  

Şard Şi ROSCI0394 – Someşul Mic” are ca obiectiv general este protecţia biodiversităţii şi a 

patrimoniului  natural  prin creşterea  gradului  de conservare a  habitatelor  şi  a  speciilor  de 

importanţă  comunitară  prin  elaborarea  planurilor  de  management  pentru  siturile  de 

importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile 

de la Şard şi ROSCI0394 – Someşul Mic şi conştientizarea populaţiei asupra acestora.

Obiectivele contractului

Prin  realizarea  contractului  de  servicii  nr.  146/18.11.2013  pentru „Servicii  realizare  a 

planurilor de management şi a studiilor”

Pentru realizarea obiectivelor contractului sunt prevăzute următoarele categorii de activităţi:

A.  Elaborare/revizuire  a  planurilor,  strategiilor  şi  a  măsurilor  de  management  al  ariilor 

naturale  protejate  şi  alte  activităţi  conexe  (activităţi  preliminare  măsurilor  concrete  de 

investiţii sau conservare). Activitatea se compune din:Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
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A.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor

A.1.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor

A.1.2. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante

A.1.3. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere

A.1.4.  Inventarierea,  cartarea şi evaluarea stării  de conservare a speciilor  de amfibieni  şi 

reptile

A.1.5. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti

A.1.6. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate

A.2. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie şi soluri)

A.3.  Elaborarea  hărţilor  digitale  cu  localizarea  zonelor  speciilor  şi  a  bazei  de  date 

interoperabilă GIS

A.4. Elaborarea planurilor de management

A.4.1. Elaborarea planurilor de management

A.4.2. Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stadiului de conservare 

ahabitatelor şi a speciilor de interes comunitar

Rezultatele aşteptate:

 7  rapoarte  ştiinţifice  realizate  privind  efectivele/arealul  speciilor  şi  habitatelor  de 

interes conservativ din ariile vizate pentru fiecare sit şi fiecare grupă separat, aşadar: 3 

rapoarte pe grupe de specii  (amfibieni  şi  reptile,  nevertebrate,  plante)  şi un raport 

pentru habitate pentru situl ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii, un raport pe 

grupă de specii (nevertebrate) pentru situl ROSCI0356 Poienile de la Şard, 3 rapoarte 

pe grupe de  specii  (mamifere,  amfibieni  şi  reptile,  peşti)  pentru  situl  ROSCI0394 

Someşul Mic.
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 1 raport  de  specialitate  privind  distribuţia  şi  starea  de  conservare  a  habitatelor  (3 

habitate de interes comunitar, şi habitatele celor 18 specii de importanţă comunitară).

 1 raport de specialitate privind distribuţia, efectivele şi starea de conservare a speciilor 

de plante (4 specii de plante de interes comunitar).

 1 raport ştiinţific realizat privind efectivul, arealul şi starea de conservare a singurei 

specii de mamifer de interes conservativ din ariile vizate.

 1 raport ştiinţific realizat privind efectivele, arealul şi starea de conservare acelor 4 

specii de interes conservativ din ariile vizate.

 2 rapoarte ştiinţifice realizate privind efectivele, arealul şi starea de conservare a celor 

8  specii  de  interes  conservativ  din  ariile  vizate,  aşadar  un  raport  pentru  situl 

ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii şi un raport pentru ROSCI0356 Poienile 

de la Şard.

 3 inventare complete ale parametrilor mediului fizic pentru fiecare sit în parte, 3 baze 

de date tematice necesare aplicaţiilor  GIS şi  3 rapoarte  ştiinţifice realizate  privind 

geologia, geomorfologia, hidrologia, climatologia şi solurile celor trei situri de interes 

comunitar.

 3 hărţi în format GIS, o hartă pentru fiecare sit, cu localizarea habitatelor şi speciilor 

de interes comunitar

 3 hărţi cu distribuţia habitatelor de interes comunitar: 1 hartă/habitat

 4  hărţi  cu  distribuţia  şi  efectivele  speciilor  de  plante  de  interes  comunitar:  1 

hartă/specie

 1 hartă cu distribuţia şi efectivul populaţional pentru singura specie de mamifer de 

interes comunitar

 3 hărţi cu distribuţia şi efectivele speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar: 

1 hartă pentru Bombina variegata şi 2 hărţi pentru Emys orbicularis, câte una pentru 

fiecare sit unde specia este prezentă
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 3  hărţi  cu  distribuţia  şi  efectivele  speciilor  de  peşti  de  interes  comunitar:  1 

hartă/specie

 9 hărţi  cu distribuţia şi efectivele speciilor de nevertebrate de interes comunitar:  1 

hartă/specie cu excepţia speciei  Isophya stysi, pentru care se vor realiza două hărţi, 

câte una pentru fiecare sit unde specia este prezentă

 3 hărţi geologice: 1 hartă/sit

 3 hărţi pedologice: 1 hartă/sit

 1 plan de management integrat pentru ROSCI 0074 şi rezervaţiile aferente

 1 plan de management pentru ROSCI 0356

 1 plan de management pentru ROSCI 0394

 pentru ROSCI 0074 şi rezervaţiile aferente: 3 protocoale de monitorizare avizate (câte 

unul pentru fiecare raport realizat)  şi 3 seturi de măsuri de monitorizare pentru 12 

specii (câte un set pentru fiecare grup de specii) şi 1 set de măsuri de monitorizare 

pentru 3 habitate;

 pentru ROSCI 0356: 1 protocol de monitorizare avizat (aferent raportului realizat) şi 1 

set de măsuri de monitorizare pentru 2 specii (un set pentru un grup de specii);

 pentru ROSCI 0394: 3 protocoale de monitorizare avizate (câte unul pentru fiecare 

raport realizat) şi 3 seturi de măsuri de monitorizare pentru 6 specii (câte un set pentru 

fiecare grup de specii).

Locul şi perioada de desfăşurare a contractului

Localizarea proiectului:

 aria protejată Făgetul  Clujului  –  Valea  Morii,  cod sit  Natura 2000:  ROSCI0074, 

regiunea  de  dezvoltare Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele  localităţi:  municipiul 

Cluj-Napoca,  comuna  Floreşti  (Floreşti,  Luna  de  Sus),  comuna  Ciurila  (Ciurila, 
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Sălicea, Sălişte), comuna Feleacu (Feleacu, Vâlcele), comuna Săvădisla (Săvădisla, 

Vlaha);

 aria protejată Poienile de la Şard,  cod sit Natura 2000:  ROSCI0356,  regiunea de 

dezvoltare Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele  localităţi:  comuna  Baciu  (Baciu, 

Coruşu, Mera, Popeşti, Rădaia);

 aria  protejată Someşul  Mic,  cod  sit  Natura  2000:  ROSCI0394,  regiunea  de  

dezvoltare Nord-Vest,  fiind  vizate  următoarele localităţi:  municipiul  Dej,  comuna 

Mintiu  Gherlii  (Buneşti,  Mintiu  Gherlii,  Nima,  Petreşti,  Salatiu),  comuna  Mica 

(Mănăstirea), municipiul Gherla.

Durata  contractului  este  17  luni,  începând  la  data  de  18.11.2013,  până  la  data  de 

18.04.2015.

Habitatele de interes comunitar care fac obiectul contractului

Lista  habitatelor  de  interes  comunitar  din  interiorul  ariei  naturale  protejate ROSCI0074, 

ROSCI0356,  ROSCI0394,  după  cum  sunt  acestea  prevazute  în Anexa  Nr.  2  din  OUG 

57/2007,  aprobat  prin  Legea  nr.  49  din  7  aprilie  2011, cuprind  3  habitate  de  interes 

comunitar:  Păduri  de  stejar  cu  carpen  de  tip  Galio-Carpinetum (9170),  Mlaştini  alcaline 

(7230),  Mlaştini  calcaroase  cu  Cladium mariscus (7210*)  şi  alte  habitate importante  din 

punct de vedere a speciilor protejate.

Speciile de interes comunitar care fac obiectul contractului

Lista  speciilor  de  interes  comunitar  din  interiorul ariei  naturale  protejate ROSCI0074, 

ROSCI0356, ROSCI0394  după cum sunt acestea prevazute în OUG 57/2007, aprobat prin 

Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011, cuprind 4 specii de plante, respectiv: Eleocharis carniolica  

(1898),  Liparis  loeselii  (1903),  Ligularia  sibirica  (1758),  Adenophora  lilifolia  (4068),  8 
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specii  de  nevertebrate,  respectiv: Euphydryas  aurinia  (1065),  Isophya  stysi  (4050),  

Maculinea teleius  (1059),  Colias  myrmidone  (4030),  Lycaena dispar  (1060),  Euphydryas  

maturna (1052), Eriogaster catax (1074), Leptidea morsei (4036), 3 specii de peşti, respctiv: 

Rhodeus sericeus amarus  (1134), Gobio kessleri  (2511), Cobitis taenia  (1149), 2 specii de 

amfibieni  şi  replite,  respectiv: Bombina  variegata  (1193),  Emys  orbicularis  (1220), şi  1 

specie de mamifer, respectiv: Lutra lutra (1355).

Descrierea stadiului de implementare a contractului

Activitaţi Etapele ale activităţii Data 
începerii 
activităţii 
planificate

Data 
finalizării 
activităţii 
planificate

Subactivitatea A.1.1. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a habitatelor

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
habitate.
Inventarierea şi cartarea habitatelor.
Evaluarea stării de conservare a 
habitatelor.

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.2. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
plante

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de plante.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
plante.
Evaluarea stării de conservare speciilor 
de plante 

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.3. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
mamifere

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de mamifere.
Distribuţia speciei bazată pe datele 
preliminare de teren pentru speciile de 
mamifere.
Cartarea şi evaluarea stării de 

01.12.2013 30.04.2014
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conservare a speciilor de mamifere.
Subactivitatea A.1.4. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
amfibieni şi reptile

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de reptile şi amfibieni.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
reptile şi amfibieni.
Evaluarea stării de conservare a 
speciilorde reptile şi amfibieni.

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.5. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
peşti

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de peşti.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
peşti.
Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de peşti.

01.12.2013 30.01.2015

Subactivitatea A.1.6. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de 
conservare a speciilor de 
nevertebrate

Metodologia şi planificarea detaliată a 
activităţilor de evaluare, corelat cu 
datele bibliografice specifice pentru 
speciile de nevertebrate.
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
nevertebrate (şase specii).
Inventarierea şi cartarea speciilor de 
nevertebrate (două specii).
Evaluarea stării de conservare a 
speciilor de nevertebrate.

01.12.2013 30.10.2014

Activitatea A.2. Cartarea 
mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, 
hidrologie, climatologie 
şi soluri)

Hărţi existente privind mediului fizic, 
conspectul bibliografiei de specialitate.
Cartarea mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, hidrologie, 
climatologie şi soluri) bazat pe 
rezultatele datelor de teren.

01.12.2013 30.06.2014

Activitatea A.3. 
Elaborarea hărţilor 
digitale cu localizarea 
zonelor speciilor şi a 
bazei de date 
interoperabilă GIS

Hărţi digitale GIS privind distribuţia 
habitatelor şi a speciilor de interes 
comunitar.
Hărţi digitale şi a baza de date 
interoperabilă GIS conţinând măsurile 
planului de management.

01.12.2013 20.03.2015

Subactivitatea A.4.1. Plan de management – prima versiune 01.12.2013 20.03.2015
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Elaborarea planurilor de 
management

a planului.
Plan de management – versiune finală.

Subactivitatea A.4.2. 
Elaborarea 
metodologiilor şi 
planurilor pentru 
monitorizarea stadiului 
de conservare 
ahabitatelor şi a speciilor 
de interes comunitar

Metodologia de monitorizarea 
stadiului de conservare a habitatelor şi 
a speciilor de interes comunitar din 
situri.
Plan de monitorizarea stadiului de 
conservare a habitatelor şi a speciilor 
de interes comunitar.

01.12.2013 20.03.2015

Activităţii realizate, perioada 18.11.2013 – 30.01.2014

Activitaţi Denumirea rapoartelor Procentul 
realizat (%) 
din activităţi

Subactivitatea A.1.1. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
habitatelor

RA.1.1.  Metodologia  şi  planificarea 
detaliată a activităţilor de evaluare, corelat 
cu  datele  bibliografice  specifice  pentru 
habitate

15%

Subactivitatea A.1.2. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de plante

RA.1.2.  Metodologia  şi  planificarea 
detaliată a activităţilor de evaluare, corelat 
cu  datele  bibliografice  specifice  pentru 
speciile de plante

15%

Subactivitatea A.1.3. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de mamifere

RA.1.3.  Metodologia  şi  planificarea 
detaliată a activităţilor de evaluare, corelat 
cu  datele  bibliografice  specifice  pentru 
speciile  de  mamifere. Distribuţia  speciei 
bazată  pe  datele  preliminare  de  teren 
pentru speciile de mamifere.

40%

Subactivitatea A.1.4. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 

RA.1.4.  Metodologia  şi  planificarea 
detaliată a activităţilor de evaluare, corelat 
cu  datele  bibliografice  specifice  pentru 

15%
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speciilor de amfibieni şi reptile speciile de reptile şi amfibieni

Subactivitatea A.1.5. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de peşti

RA.1.5. Metodologia  şi  planificarea 
detaliată a activităţilor de evaluare, corelat 
cu  datele  bibliografice  specifice  pentru 
speciile de peşti

15%

Subactivitatea A.1.6. 
Inventarierea, cartarea şi 
evaluarea stării de conservare a 
speciilor de nevertebrate

RA.1.6. Metodologia  şi  planificarea 
detaliată a activităţilor de evaluare, corelat 
cu  datele  bibliografice  specifice  pentru 
speciile de nevertebrate

15%
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RA.1.1. Metodologia şi planificarea detaliată a 

activităţilor de evaluare, corelat cu datele bibliografice 

specifice pentru habitate

Se referă la subactivitatea:

A.1.1. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a habitatelor

Elaborat de dr. Fenesi Annamária, dr. Ruprecht Eszter, dr. Bartha Csaba, Mátis Attila experţi 

botanică, la Cluj-Napoca, 24.01.2014.

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 13



A.1.1.1. Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus

Cod habitat Natura 2000: 7210*

Altă denumire: Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae

Asociaţia vegetală corespunzătoare: Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 

(Sanda 2008)

Situl în care apare ca habitat de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii 

(ROSCI0074)

Acest  tip  de  habitat  nu  are  corespondent  în  codificarea  română  a  habitatelor  (Gafta  şi 

Mountford 2008, Doniţă şi col. 2005). Mlaştinile calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de 

Caricion davallianae  reprezintă  habitate  naturale  prioritare  conform  Directivei  Consiliului 

Europei  92/43  EEC  referitoare  la  conservarea  habitatelor  naturale  şi  a  florei  şi  faunei 

sălbatice adoptată la 21 mai 1992/Articolul 1 şi Anexa 1. 

Descrierea habitatului

Mlaştini  oligo-mezotrofe  sau  mezotrofe,  care  se  dezvoltă  în  regiunea  de  câmpie  şi  cea 

colinară (sau chiar şi submontană) (Borhidi şi Sánta 1999), pe soluri hidromorfe, ale căror 

conţinut de calcar este variabilă (Sanda şi col. 2008). Se caracterizează printr-un necesar de 

apă mai redusă (Morariu 1964, Borhidi şi Sánta 1999), fiind acoperite la suprafaţă cu un strat 

de apă relativ subţire (Sanda şi col. 2008). În staţiunile mai dense, acumularea substanţelor 

organice  este  semnificativă,  ceea  ce  contribuie  la  menţinerea  asociaţiei  vegetale  care 

formează acest habitat (Borhidi şi Sánta 1999).

Privind compoziţie floristică a habitatului, specia edificatoare este Cladium mariscus, 

o specie foarte competitivă care formează staţiuni compacte, în care alte specii se pot instala 

foarte  greu (Morariu 1964,  Borhidi  şi  Sánta 1999).  De obicei,  în  fitocenozele  degradate, 
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dezvoltate  în  ape  mai  alcaline  apare  Phragmites  australis, şi  specii  caracteristice  alianţei 

Caricion davallianae Klika 1934 şi ale ordinului Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949, dar şi 

specii  ale  alianţei  Molinion  caeruleae Koch  1936,  respectiv  ale  ordinului  Molinietalia  

caerulaea Koch 1936, dintre care numeroase specii sunt relicte sau rare în flora României:  

Carex davalliana, Carex flava, Cirsium canum, Cirsium rivulare, Deschampsia cespitosa,  

Equisetum  palustre,  Epipactis  palustris,  Liparis  loeselii,  Lythrum  salicaria,  Molinia  

caerulea,  Myosotis  scorpioides  (M.  palustris),  Parnassia  palustris,  Pinguicula  vulgaris,  

Polygala amarella,  Potentilla  erecta,  Primula farinosa, Sanguisorba officinalis,  Schoenus  

nigricans,  Serratula  tinctoria,  Succisa  pratensis,  Swertia  perennis,  Symphytum officinale. 

(Morariu 1964, 1966, 1967, Ularu şi Danciu 1968, Parascan şi Danciu 1976, Sanda şi col. 

2008). Alte specii relicte sau rare care pot apărea în acest habitat sunt:  Euphrasia hirtella 

(Morariu 1967, Ularu şi  Danciu 1968) şi  Pedicularis  sceptrum-carolinum  (Morariu 1964, 

Ularu şi Danciu 1968). 

Răspândire în ţară

Acest tip de habitat are o răspândire sporadică în România, cu doar câteva locaţii semnalate 

de  literatura  de  specialitate,  şi  anume:  Căldăruşani  (Ilfov),  Prejmer,  Hărman,  Stupini 

(Braşov), Valea Morii (Cluj), Mangalia, Delta Dunării (Sanda şi col. 2008).

A.1.1.2. Mlaştini alcaline

Cod habitat Natura 2000: 7230

Habitatele corespunzătoare din sistemul habitatelor româneşti:

R5405 - Mlaştini sud-est carpatice, eutrofe cu Carex flava şi Eriophorum latifolium 

R5406 - Mlaştini sud-est carpatice, eutrofe cu Carex flava şi Blysmus compressus 

R5413 - Mlaştini sud-est carpatice, mezo-eutrofe cu Carex davalliana 

R5414 - Mlaştini sud-est carpatice, eu-mezotrofe cu Schoenus nigricans 
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R5415 - Mlaştini sud-est carpatice, mezo-eutrofe cu Sesleria uliginosa (Doniţă şi col 2005).

Asociaţii vegetale corespunzătoare: Carici flavae – Eriophoretum latifolii Soó 1944, Carici  

flavae – Blysmetum compressi Coldea 1997, Orchido – Schoenetum nigricantis Oberd. 1957 

(Syn.:  Schoenetum nigricantis Pop et  al.  1962;  Schoeneto- Armerietum barcensis Morariu 

1967), Caricetum davallianae Dutoit 1924, respectiv Seslerietum uliginosae (Palmgren 1916) 

Soó 1941 (Gafta şi Mountford 2008, Sanda şi col. 2008).

Situl  în  care  apare  ca  habitat  de  interes  comunitar:  Făgetul  Clujului  -  Valea  Morii 

(ROSCI0074)

Descrierea habitatului

Mlaştini eu-mezotrofe, care se formează în apropierea izvoarelor şi a râurilor (Sanda şi col. 

2008), sau datorită pânzei freatice ridicate (Mihăilescu 2001) în urma stagnării apelor din ploi 

(Diaconescu 1973). Se dezvoltă pe soluri mlăştinoase,  gleice,  cu reacţie puţin acidică sau 

neutră, dar în general bazică (pH între 5,8 - 8,2), bogate în carbonat de calciu, iar conţinutul 

de substanţe organice este variabilă. Apare pe terenuri plane sau puţin înclinate, în regiuni 

colinare şi montane (460-1750 m), cu precipitaţii între 750-1100 mm (Doniţă şi col 2005).

Privind compoziţia floristică a habitatului speciile edificatoare, aşa cum reiese şi din 

numele asociaţiilor, sunt:  Blysmus compressus, Carex davalliana, Carex flava, Eriophorum  

latifolium, Schoenus nigricans, Sesleria uliginosa. Asociaţiile menţionate mai sus alcătuiesc 

alianţa Caricion davallianae Klika 1934, care aparţine ordinului Caricetalia davallianae Br.-

Bl. 1949.  Astfel, speciile caracteristice acestui habitat sunt următoarele:  Carex distans, C.  

hostiana,  C.  lepidocarpa,  C.  panicea,  Dactylorhiza  incarnata,  D.  maculata,  Eleocharis  

quinqueflora  (Heleocharis  pauciflora),  Epipactis  palustris,  Liparis  loeselii,  Parnassia  

palustris,  Pinguicula  vulgaris,  Primula  farinosa,  Polygala  amarella,  Swertia  perennis,  

Tofieldia calyculata. Speciile de muşchi caracteristice sunt: Calliergonella cuspidata, Bryum 

pseudotriquetrum,  Campylium  protensum,  Campylium  stellatum,  Cratoneuron  filicinum,  

Limprichtia revolvens, Tomentypnum nitens. Deoarece în timpul verii pânza freatică scade 

sub nivelul solului (Gergely 1966, Sanda şi col. 2008), apar în aceste habitate numeroase 

specii  caracteristice  ordinului  Molinietalia  caerulaea Koch  1936: Caltha  laeta,  Cirsium 
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rivulare,  Deschampsia  cespitosa,  Equisetum  palustre,  Filipendula  ulmaria,  Galium  

uliginosum, Linum catharticum, Lychnis flos-cuculi, Succisa pratensis (Morariu 1967, Raţiu 

1972, Coldea 1973, Gergely şi Raţiu 1974, Gafta şi Mountford 2008, Sanda 2008).

În acest tip de habitat vegetează şi multe specii relicte sau rare, unele reprezentând 

specii caracteristice ale habitatului. Pe lângă acestea, alte specii importante care apar în acest 

habitat  sunt:  Armenia barcensis (Morariu 1964, Ularu şi Danciu 1968),  Ligularia sibirica 

(Ularu şi Danciu 1968, Ularu 1971, Raţiu 1972), Menyanthes trifoliata (Gergely 1966, Ularu 

1971,  Raţiu  1972,  Coldea  1978),  Pedicularis  sceptrum-carolinum (Morariu  1964,  Ularu 

1971, Ularu şi  Danciu 1968),  Trollius europaeus (Gergely 1966, Raţiu 1972, Diaconescu 

1973), Valeriana simplicifolia (Raţiu 1972, Coldea 1973, Gergely şi Raţiu 1974, Parascan şi 

Danciu 1976).

Răspândire în ţară

Carpaţii  Orientali:  Munţii  Rodnei  (Muntele  Bătrâna,  Vf.  Buhăiescu,  Piatra  Rea-Dealul 

Prisăcii,  Valea  Rebra,  Puzdra  Mare  –  Izvorul  Fântânii),  Munţii  Ceahlău,  Munţii  Rarău, 

Munţii Călimani, Munţii Gilău (Valea Morii), Munţii Bistriţei, Bistriţa Aurie, Munţii Baraolt, 

Depresiunea Giurgeului,  Depresiunea Bilbor, Defileul Mureşului,  Valea Gurghiului, Valea 

Runcu, judeţul Harghita (Depresiunea Ciucului, Sîntimbru).

Carpaţii Meridionali: Muntele Leaota, Munţii Piatra Craiului, Munţii Ţarcu-Godeanu, Valea 

Sadului,  Munţii  Bucegi,  Valea  Jiului;,  judeţul  Braşov (Noua,  Codlea,  Dumbrăviţa,  Valea 

Gârcinului,  Prejmer,  Hărman,  Bod,  Stupini);  în  regiunea  montanã  şi  etajul  subalpin,  în 

depresiuni intramontane. 

Carpaţii Occidentali: Întregalde, Valea Morii, Munţii Gilău (Valea Runcului), Mânăstireni, 

Feneş,  Vâlcelele,  Târnava  Mare,  Muntele  Plopiş,  Valea  Remeţului,  Munţii  Plopiş, 

Depresiunea  Trascău,  Perşani,  Valea  Iadului,  Depresiunea  Iara,  Vâlcelele;  în  regiunea 

montană şi colinarã, în depresiuni intramontane.

Autorii  notează,  că  habitatele  cu  Schoenus  nigricantis de  la  Stupini,  respectiv 

habitatul cu Sesleria uliginosa au suferit modificări profunde, care au alterat aceste habitate 

(Doniţă şi col. 2005).
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Date bibliografice referitoare la prezența habitatelor 7210* şi 7230 în Valea Morii 

(judeţul Cluj) în Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii 

(ROSCI0074)

Valea Morii se găseşte la aproximativ 8 km la sud de municipiul Cluj-Napoca, la sud-vest de 

comuna Feleacu, întindu-se între culmea Făgetului Clujului şi şoseaua naţională spre Turda 

(Pop 1960, Pop şi col. 1962). Se află la altitudinea de 600-630 m pe malul pârâiaşului Morii, 

şi este aproximativ 5 km de lungă. Substratul este alcătuit din roci argilo-marnoase de vârsta 

sarmaţiană, care sprijinesc un strat de roci sedimentare nisipoase şi gresoase, în care pârâiaşul 

Morii şi-a format albia (Pop şi col. 1962). Peste acestea este un sol brun-roşcat de pădure de 

„ardeal” (Pop şi col 1962). Reacţia solului este slab bazică (pH 7,3-7,8) (Ruprecht 1998). 

Temperatura este de 8,29 °C, iar precipitaţia de 573 mm (Ruprecht şi Botta-Dukát 1999). Pe 

partea dreaptă,  mai  domoală a văii,  dar mai  rar  şi  pe partea stângă s-au format  smârcuri 

mlăştinoase prin alunecare de teren (Pop 1960). Aportul hidric este asigurată de apele din 

culmea Făgetului Clujului (Pop şi col. 1962), iar stagnarea apei pe subtratul argilos a rezultat 

prin lăcoviştirea terenului şi formarea unui sol de fânaţe umede. În vale se mai găsesc şi 

câteva teritorii de rendzine înmlăştinite, cu soluri hidro-carbonatate (Pop şi col. 1962), dar şi 

cinci petice cu sol turbos de tip Sphagnum (Pop 1960).

Datorită unor factori mai favorizante faţă de alte mlaştini din apropiere (utilizarea de 

teren  mai  îndurată,  măsura  mai  redusă  a  despăduirii  –  Ruprecht  1999,  Csűrös-Káptalan 

1965 ) au păstrat Valea Morii într-o stare relativ neatinsă, cu o microclimă deosebită, ceea ce 

a făcut posibilă formarea unor asociaţii şi menţinerea unor specii rare şi valoroase. Astfel, 

Pop şi colaboratorii săi în 1962 au găsit 493 specii, care reprezintă 34,3% din numărul total 

de specii din regiunea Clujului, în ciuda mărimii relativ mici a acestei arii (5 km2).

Astfel,  Valea  Morii  este  foarte  interesantă  din  punct  de  vedere  floristic  şi  a  fost 

cercetată de mulţi botanici.  Ruprecht în articolul apărut în 1999 recapitulează cunoştinţele 

cele mai importante culese în prima jumătate a secolului XX. Cholnoky în 1919 scrie despre 

micşorarea populaţiei de Ligularia sibirica şi a lui Achillea impatiens, din cauza impactului 

antropic.  Achillea  impatiens probabil  a  dispărut  în  această  perioadă,  datorită  nu  numai 
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utilizării de teren, ci şi sârguinţei de colectare a botaniştilor. Prodan în anii 1930 descrie o 

asociaţie  de  Schoenus  nigricans cu  următoarele  specii  valoroase:  Tofieldia  calyculata,  

Dactylorhiza  incarnata,  Epipactis  palustris,  Gymnadenia  conopea,  Parnassia  palustris,  

Menyanthes  trifoliata,  multă  Ligularia  sibirica,  Listera  ovata şi  Claudium  mariscus. 

Eupatorium  cannabinum este  relativ  frecventă,  iar  Phragmites  australis are  staţiuni  mai 

rărite.  Boros în 1945 notează  specii  de muşchi  care formează  tuf  calcaros:  Cratoneurum 

filicinum, C. commutatum var. falcatum.

În 1962 Pop şi colaboratorii  săi,  în studiul menţionată şi mai sus, dau o descriere 

amănunţită  despre  smârcurile  înmlăştinite  din  Valea  Morii,  semnalând  trei  asociaţii  care 

vegetează aici: Cariceto-Eriophoretum latifoliae (specii dominante: Eripohorum latifolium şi 

diferite specii de Carex, alte specii frecvente: Phragmites australis, Briza media, Triglochin  

palustris,  Equisetum  palustre,  Potentilla  erecta,  Linum  catharticum,  Myosotis  palustris,  

Rhinanthus  minor,  Prunella  vulgaris,  Cirsium rivulare)  şi  o  asociaţie  foarte  rară  în  ţara 

noastră (Raţiu 1979, Ruprecht 1999) - Schooenetum nigricantis (specia dominantă: Schoenus 

nigricans,  alte  specii  frecvente:  Eriophorum  latifolium,  Molinia  caerulea,  Phragmites  

australis care  poate  să  devină  şi  subdominantă,  Tofieldia  calyculata,  Potentilla  erecta), 

respectiv asociaţia Cladietum marisci phragmitetosum (specii dominante: Cladium mariscus  

şi Phragmites australis, specie mai abundentă: Schoenus nigircans). Primele două asociaţii 

formează habitatul 7230, iar cel de al treilea habitatul 7210* din Valea Morii.

Pe lângă descrierea asociaţiilor,  Pop şi  colaboratorii  (1962) săi  enumereză speciile 

relicte  semnalate  din  Valea  Morii:  Cladium  mariscus,  Schoenus  nogricans,  Tofieldia  

calyculata, Swertia perennis, Achillea impatiens, Ligularia sibirica, Liparis loeselii şi Crepis  

sibirica,  precum  şi  cele  rare  în  flora  Clujului  dar  considerate  prezente  în  Valea  Morii: 

Eleocharis pauciflora, E uniglumis, Herminium monorchis, Epipactis palustris, Sieglinigia  

decumbens,  Salix  aurita,  S.  rosmarinifolia,  Laserpitium pruthenicum,  Selinum  carvifolia,  

Adenophora liliifolia. Totodată, este menţionată şi aici dispariţia speciei Achillea impatiens şi 

a lui A. ptarmica, care erau cândva abundente în Valea Morii, dar nu au mai fost găsite din 

1910.  Speciile  neregăsite  de autori  sunt:  Adenophora liliifolia,  Crepis  sibirica  şi  Liparis  

loeselii, iar cele care devin cât mai rare sunt:  Botrychium lunaria,  Ophioglossum vulgatum,  
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Cladium mariscus, Swertia perennis, Ligularia sibirica. Dispariţia, respectiv rărirea speciilor 

este atribuită activităţii omului.

Cea mai recentă publicaţie referitoare la compoziţia floristică a Văii Morii este cea de 

a lui Ruprecht apărută în 1998, care transmite informaţii despre starea populaţiilor ale unor 

specii relicte şi rare, precum şi despre localizarea exactă a acestora şi a asociaţiilor vegetale în 

care  se  găsesc.  Ruprecht  semnalează  opt  smârcuri  mlăştinoase,  unde  asociaţia  cea  mai 

frecventă este Carici flavae-Eriophoretum latifolii: este prezentă în şapte smârcuri, în timp ce 

asociaţia  Schoenetum nigricantis vegetează pe smârcul VIII şi în partea sudică a smârcului 

IV, iar asociaţia Cladietum marisci se află în partea sud-estică a smârcului II (autarea notează 

faptul că în această asociaţie nu a fost găsită niciuna dintre speciile investigate, iar numărul 

speciilor însoţitoare era foarte mică) şi într-o staţiune redusă în smârcul VII. În antiteză cu 

studiul din 1962 menţionată anterior, în 1997 Liparis loeselii şi  Polygonum bistorta au fost 

regăsite, in timp ce Menyanthes trifoliata, Herminium monorchis şi Botrychium lunaria nu au 

fost,  iar  într-un  alt  articol  autoarea  menţionează  faptul  că  nu  au  observat  micşorarea 

populaţiilor  de  Swertia  perennis şi  Ophioglossum vulgatum (Ruprecht  1999).  În  ceea  ce 

priveşte  celelalte  specii  studiate,  Tofieldia  calyculata are  o  populaţie  stabilă  şi  viabilă, 

Dactylorhiza maculata, D. incarnata, Epipactis palusris şi Parnassia palustris sunt prezente 

cu un număr  relativ  mare  de indivizi,  iar  Ligularia sibirica,  Liparis loeselii şi  Phyteuma 

orbiculare  sunt rare,  răspândite pe teritorii  mici în vale. Din  Gymnadenia conopea a fost 

găsită doar un singur individ, iar Gladiolus imbricatus a apărut în apropierea pârâului, între 

Alnus şi Salix.

Factorii de ameninţare privind flora deosebită a Văii Morii sunt expansiunea speciei 

Phragmites australis şi construirea caselor în partea nord-estică (Ruprecht 1998, 1999).

Metodologie de inventariere a  habitatelor 7210* şi 7230 în Situl de interes Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Deoarece conspectul literaturii de specialitate ne-a oferit informaţii precise despre locaţiile 

unde au fost semnalate habitatele de interes comunitar cu codul 7230 şi 7210* (Ruprecht 

1998, 1999), cartarea şi evaluarea acestora trebuie să se bazeze pe aceste informaţii. Începând 
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din luna mai, toate smâlcurile enumerate şi cartate de Ruprecht (1998) vor fi vizitate de mai 

multe ori pentru inventarierea lor. Deoarece suprafaţa acestor habitate în Valea Morii este 

foarte  restrânsă  (câteva  zeci  de  m2/smârc),  toate  fragmentele  vor  fi  examinate  pe  toată 

suprafaţa lor şi cu mare rigurozitate. Deoarece majoritatea speciile edificatoare înfloresc în 

mai  şi  iunie  (Carex  davalliana,  Carex  flava,  Eriphorum  latifolium,  Schoenus  nigricans,  

Sesleria uliginosa) vom face relevee fitosociologice în această perioadă, dar ieşirile de teren 

se  vor  repeta  şi  în  iulie-august  pentru  identificarea  speciilor  care  înfloresc  mai  târziu. 

Totodată,  parcurgerea  terenului  astfel  încât  să  acopere  întreaga  suprafaţă  a  sitului  este 

necesară pentru identificarea altor locaţii posibile ale habitatelor de interes comunitar. 

Conform caietului de sarcini se vor realiza pentru ambele tipuri de habitate:

- hărţi de distribuţie şi evaluare detaliată pentru fiecare habitat: delimitarea habitatelor vor fi 

făcute prin măsurătorile GPS 

- evaluarea stării de conservare prin întocmirea listelor de specii în fiecare habitat delimitat, 

compoziţia floristică fiind un element esenţial în departajarea tipurilor de habitate

-  efectuarea  releveelor  fitocenologice  în  fiecare  locaţie  delimintată,  numărul  lor  fiind 

determinat de numărul şi suprafaţa fragmentelor şi de starea lor de conservare

- identificarea factorilor antropice şi naturale de periclitare 

- vom căuta, carta şi evalua şi alte specii de plante importante care au fost semnalate din 

Valea Morii  şi  mai  ales din aceste  tipuri  de habitate:  Arnica montana, Galium pumilum,  

Tofieldia calyculata, Achillea impatiens, Cladium mariscus, Menyanthes trifoliata, Swertia  

perennis,  Trollius  europaeus,  Ophioglossum  vulgatum,  Parnassia  palustris,  Phyteuma  

orbiculare,  Dactylorhiza  maculata,  Dactylorhiza  incarnata,  Gymnadenia  conopsea,  

Gladiolus imbricatus. În ariile în care au fost identificate exemplare,  se vor face estimări 

asupra dimensiunilor populaţiilor şi a stării de conservare a acestor efective.

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

mai – iunie 2014:  identificate habitatele şi asociaţiilor de interes comunitar 7230 - Mlaştini 

alcaline, 7210 - Mlastini calcifile cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae din 

Valea Morii  prin parcurgearea  sistematică  a văii  urmărind  indiciile  găsite  în literatura de 
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specialitate.  Căutarea  speciilor  sus-amintite.  Codul  pătratelor  de lucru:  BM 422-424, BM 

448-454, BM 469-474

iulie – august: vizite pentru identificarea speciilor cu înflorire târzie. Căutarea şi evaluarea 

speciilor sus-amintite.
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Anexe:
Bibliografie scanate referitoare la prezența habitatelor 7210* şi 7230 în Valea Morii (judeţul Cluj) în 

Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

A.1.1.3. Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

Cod habitat Natura 2000: 9170

Altă denumire: Păduri dacice de gorun, fag și carpen cu Carex pilosa

Asociaţia vegetală corespunzătoare: Carici pilosae – Quercetum petraeae typicum Sanda et 

Popescu 1999

Situl  în  care  apare  ca  habitat  de  interes  comunitar:  Făgetul  Clujului  -  Valea  Morii 

(ROSCI0074)

Descrierea habitatului

Fitocenoze  răspândite  în  zona  de  deal  peri-  și  intracarpatic  în  sudul  și  estul  țării,  între 

altitudini  de 300-800 m.  Preferă climat  continental  cu temperaturi  anuale intre  6-9 ºC, și 

cantități de precipitații de 600-800 mm. În zonele mai joase (200-400 m) se instalează mai 

mult pe versanții cu expoziție nordică. Apare pe roci variate moloase, marne, depozite luto-

argiloase  și  soluri  de tip  luvisol  pseudogleziat,  profunde-mijlociu  profunde,  slab  moderat 

acide, mezobazice, hidric echilibrate dar cu stagnări temporale de apă deasupra orizontului B 

(Doniță și col. 2005). 

În țară o singură asociație este prezentă din acest grup de fitocenoze: gorunetul cu 

carpen cu Carex pilosa (Carici  pilosae – Quercetum petraeae typicum  Sanda et  Popescu 
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1999,  syn:  Carici  pilosae-Carpinetum  Neuhäusl  et  Neuhäuslova-Novotna  1964,  Dentario  

bulbiferae-Quercetum petraeae  Resmeriţă  (1974)  1975,  Carici  pilosae-Carpinetum  Chifu 

1995 ).  Asociația  se  încadrează  în  clasa  Querco-Fagetea,  ordinul  Fagetalia  sylvaticae și 

subalianța Galio-schultesii-Carpinenion).

Speciile edificatoare sunt gorunul (Quercus petraea) și carpenul (Carpinus betulus) 

care împreună cu fagul (Fagus sylvatica) alcătuiesc coronamentul cu o acoperire de 70-90% 

și o înălțime de 20-25m (Gafta și Maunford 2008). Prezența fagului (uneori în codominanță 

cu  primele  doua specii)  și  absența  lui  Galium sylvaticum şi  a  speciilor  sud-est  carpatice 

(Lathyrus  hallersteini,  Arum  orientale,  Melampyrum  bihariense,  Tilia  tomentosa,  Fagus  

orientalis, F. taurica ) diferențiază asociațiile de vicariantele vest-carpatice (Galio sylvaticii-

carpinetum Oberdorfer 1957) (Sanda și col. 2008). În alcătuirea coronamentului mai participă 

stejarul  pedunculat  (Q.  robur),  cireșul  (Prunus  avium),  specii  de  tei  (Tilia  cordata,  T.  

tomentosa),  jugastrul  (Acer  campestre),  plopul  (Populus  tremula)  etc.  Stratul  arbuștilor 

dezvoltat  variabil  în  funcția  umbririi  este  compus  din  Euonymus  euroapeus,  Crataegus 

monogyna, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Acer tataricum, Rosa  

canina etc.  Stratul  ierbos  variează  tot  în  funcția  umbririi,  dar  și  în  funcția  perioadei  de 

vegetație.  În  condițiile  mai  favorabile  de  lumină  la  începutul  primăverii  se  dezvoltă  și 

înfloresc o mulțime de geofite ca  Erythronium dens-canis,  Anemone nemorosa, Anemone  

ranunculoides, Hepatica nobilis, Ficaria verna, Galanthus nivalis, Corydalis solida, Scilla  

vindobonensis, Convallaria majalis și hemicriptofiți  ca  Pulmonaria officinalis și  Aposeris  

foetida. Alte specii din stratul ierbos înfloresc mai târziu:  Carex pilosa, Galium odoratum,  

Stellaria holostea, Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Poa  

nemoralis,  Genista  tinctoria,  Luzula  luzuloides,  Scrophularia  nodosa,  Lathyrus  niger,  

Lamium galobdelon etc. (Doniță și col. 2005, Gafta și Mountford 2008, Sanda și col. 2008). 

Răspândire generală

Fitocenoze răspândite în zona de câmpie (mai mult în Europa de Vest) și deal (mai în mult 

Europa centrală și de Est) din Europa centrală și Europa sud-estică. Limitele distribuției sale 

țin de la vestul Franței până în Ucraina și de la sudul Lithuaniei până la câmpiei râului Po din  
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nordul Italiei.  Se dezvoltă  într-un climat  continental  și este una dintre cele mai  frecvente 

tipuri  de  habitate  înpădurite  din  această  regiune  biogeographică  (European  Environment 

Agency 2007).

Răspândire în ţară

Fitocenoze pe toate dealurile peri- și intra carpatice din sudul și estul țării, fiind una dintre 

cele mai frecvente asociații de păduri din ţară la altitudinile mai joase. Ocupă o suprafață de 

circa 45000 ha, în special în sudul tării (35000 ha) (Doniță și col. 2005). 

Date bibliografice referitoare la prezența fitocenozei în Situl de interes Comunitar 

Făgetului Clujului -Valea Morii (ROSCI0074)

Aceste  asociații  sunt  cele  mai  frecvente  comunități  de  pădure  în  zonele  de  deal  din 

înprejurimea municipiului Cluj-Napoca și au fost menționate și cercetate de numeroși autori 

(Kovács și col. 1968, Kovács și col. 1970, Filipaş 2007, Lenart și Cristea 1991, Pop și Coldea 

1987, Soó 1947).

În  acest  sit,  pădurile  de  gorun  și  carpen  (Carici  pilosae  –  Quercetum  petraeae  

typicum Sanda et Popescu 1999) ocupă o suprafață de 10% din totalitatea sitului adică în jur 

de 166.7 ha (Formularul standard Natura 2000 ROSCI0074). Fitocenozele de acest tip sunt 

cele  mai  frecvente  pe  versanții  dealurilor  cu  expoziție  mai  mult  sau  mai  puțin  nordică 

deoarece preferă un microclimat mai umed și mai răcoros la această altitudine (Kovács și col. 

1970).

Lenart  și  Cristea  (1991)  au  descris  două  fitocenoze  lemnoase  în  Valea  Popii  din 

pădurea Făgetului: 

(a)  Carici pilosae – Quercetum petraeae typicum Sanda et Popescu 1999, care după 

studiul  lor  este  fitocenoza  dominantă  din  zona  caracterizată  prin  prezența  teiului  (Tilia  

cordata) pe lângă carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus sylvatica) și gorunul (Quercus  

petraea). 

(b)  Carpino-Fagetum Păucă 1941, care era înregistrată  într-o singură stațiune la o 

altitudine de 510 m pe un versant nordic și se caracterizează prin dominanța fagului (Fagus 
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sylvatica)  și  a  carpenului  (Carpinus  betulus)  cu  o  acoperire  în  jur  de  80% și  cu  stratul 

arbuștilor și stratul ierbaceu foarte slab dezvoltate. 

După Kovács și col. (1970) gorunetele de tip Genisto tinctoriae-Quercetum petraeae 

Kilka  1932 sunt  dominante  pe  coama dealurilor  și  partea  superioară  a  coastelor  în  zona 

Pădurea  Mănăștur,  Pădure  Bisericii  (care  este  situată  chiar  la  limita  nord-nstică  a  sitului 

Natura 2000). Acesta se aseamănă cu goruneto-carpinetele, dar se disting printr-o vegetație 

mai  diversă  cu  mai  multe  specii  xero-termofile,  prin  stratul  ierbaceu  mai  dezvoltat  și  o 

abundență mult mai mică a carpenului. Autorii susțin că goruneto-carpinetele s-au format din 

aceste  gorunete  prin  defrişarea  gorunului,  care  a  creat  condiții  ideale  pentru  creșterea 

carpenului. Nu avem date directe despre prezența acestei fitocenoze în sit, însă prezența ei 

abundentă în zonă sugerează o probabilitate ridicată de a fi regăsită și în regiunea de interes.

Metodologie  de  inventariere  a  habitatului  păduri  de  stejar  cu  carpen  de  tip  Galio-

Carpinetum în Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Deoarece  literatura  de  specialitate  a  confirmat  prezenţa  tipului  de  habitat  9170 din  situl 

Natura 2000 Pădurea Făget-Valea Morii, dar fără indicii precise asupra localizării acestora, 

parcurgerea  zonelor  împădurite  astfel  încât  să  acopere  întreaga  suprafaţă  a  sitului  este 

necesară pentru cartarea  acestui  tip  de habitat.  Începând cu luna martie  şi  aprilie  (pentru 

aspectul vernal cu geofite), dar mai ales în perioada iunie-iulie (vegetaţie dezvoltată) toate 

pătratele cu o acoperire semnificativă de păduri (conform aerofotogramelor recente) vor fi 

vizitate şi evaluate. 

În  cazul  în  care  fitocenozele  se  pot  încadra  în  tipul  de  habitat  9170,  se  vor  face 

evaluări detaliate, cum urmează:

- Se vor elabora hărţi de distribuţie şi evaluare detaliată pentru fiecare fragment identificat: 

delimitarea habitatelor vor fi făcute prin măsurătorile GPS 

- Se vor efectua liste de specii, se va evalua distribuţia vârstelor la speciile dominante din 

stratul  arbustiv  (se  vor  măsura  dimensiunile  trunchiurilor)  şi  a  cantităţii  de  lemn  mort, 

prezenţa/absenţa  speciilor  generaliste,  invazive,  rare,  caracteristice  în  fiecare  fragment 

delimitat, aceste elemente fiind esenţiale în evaluarea stării de conservare
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-  Efectuarea  releveelor  fitocenologice  în  fiecare  fragment  identificat,  numărul  lor  fiind 

determinat de numărul şi suprafaţa fragmentelor şi de starea lor de conservare

- Identificarea factorilor antropice şi naturale de periclitare 

-  Cu  inventarierea  pădurilor  se  va  face  paralel  şi  căutarea  speciei  de  interes  comunitar: 

Adenophora liliifolia.  Vom încerca să identificăm habitate potenţiale unde ar putea apărea 

această specie. O importanţă deosebită va fi acordată marginilor de păduri cu o naturalitate 

ridicată, fiind habitatul potenţial al speciei. 

- Vom căuta, carta şi evalua şi alte specii de plante importante care au fost semnalate din 

Valea Morii şi mai ales din aceste tipuri de habitate:  Daphne cneorum, Galanthus nivalis,  

Waldsteinia geoides. În ariile în care au fost identificate exemplare, se vor realiza relevee 

fitosociologice,  pe baza cărora se vor face estimări  asupra dimensiunilor  populaţiilor  şi a 

stării de conservare a acestor efective

- Pentru că 4 specii de animale de interes comunitar se hrănesc sau au ca plantă gazdă specii  

de plante  care apar  în  păduri,  paralel  cu cele  menţionate  mai  sus,  şi  aceste  specii  vor  fi  

localizate şi evaluate, relalizând o hartă de distribuţie pentru acestora:  Ligustrum vulgare,  

Viburnum lantana, Fraxinus excelsior, Crataegus sp., Prunus spinosa, Pyrus spp., Lathyurs  

niger, Lathyrus verna.

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

ianuarie – februarie 2014: repetate ieşiri pentru inventarierea speciei  Galanthus nivalis în 

Pădurea Făget.

martie  –  aprilie  2014: vizite  repetate  pentru  identificarea  şi  evaluarea  speciilor  vernale 

(geofite) din pădurile de gorute cu carpen în Pădurea Făget.

iunie  –  iulie  2014:  vizitatea  şi  evaluarea  sistematică  a  fiecărei  pătrat  împădurit  din  situl 

studiat. Căutarea speciilor sus-amintite în pădurile de foioase paralel cu cartarea habitatelor 

Natura 2000 din Pădurea Făget. Codul pătratelor de lucru: toată aria desemnată şi acoperită 

cu păduri: BM01-505, în afara zonei Valea Morii: BM 422-424, BM 448-454, BM 469-474 şi 

a păşunilor întinse la est de banda marchată de pătratele BM 236-266-296-326-359.
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Anexe
Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  fitocenozei  în  Situl  de  interes  Comunitar  Făgetului 

Clujului -Valea Morii (ROSCI0074)
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A.1.1.4. Habitatelor importante din punct de vedere a speciilor  

protejate

1. Metodologia de inventariere a habitatelor importante din punct de vedere a speciilor 

protejate în Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Speciile de animale de interes comunitar şi preferinţele lor de habitate sau de plante:

1220 Emys orbicularis, preferinţe: lacuri, râuri cu vegetaţie arbustivă (Salix sp., Populus sp., 

Alnus sp.)

1059 Maculinea teleius, plantă gazdă: Sanguisorba officinalis

4050 Isophya stysi, habitate de ecoton: margini de pădure, luminişuri de pădure

4030 Colias myrmidone, se hrănete cu Astragalus sp., Cytisus sp.

1060 Lycaena dispar, plante gazdă: Rumex hydrolapathum, R. aquaticus, Persicaria dispar

1052  Euphydryas maturna, plante gazdă:  Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Fraxinus  

excelsior

1074 Eriogaster catax: Crataegus sp., Prunus spinosa, Pyrus spp.

4036 Leptidea morsei: Lathyurs niger, Lathyrus verna

Aceste speciile de plante şi habitate importante pentru speciile de nevertebrate şi reptile pot fi 

grupare dum urmează:

Plante  din  pădurile  de  foioase  şi  tufărişuri:  Ligustrum  vulgare,  Viburnum  lantana,  

Fraxinus  excelsior,  Crataegus sp.,  Prunus  spinosa,  Pyrus  spp.,  Lathyurs  niger,  Lathyrus  

verna. Deoarece începând din luna iunie toate pădurile din Făgetul Clujului vor fi vizitate şi 

inventariate pentru a găsi şi carta habitatul de interes comunitar gorunet cu carpen şi Carex 

pilosa, în fiecare pătrat vizitat vor fi listate şi speciile de plante enumerate. În fiecare pătrat 

vizitat  vom estima  abundenţa  fiecărei  specii  pentru  a  putea  depista  zonele  cu  abundenţă 

ridicată a speciilor de plante cu care se hrănesc aceste animale. Pentru specia  Isophya stysi 

vor fi  marcate  luminişurile  de pădure,  fiind un habitat  potenţial  pentru specia  respectivă. 

Codul pătratelor de lucru: toată aria desemnată şi acoperită cu păduri: BM01-505, în afara 
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zonei Valea Morii: BM 422-424, BM 448-454, BM 469-474 şi a păşunilor întinse la est de 

banda marchată de pătratele BM 236-266-296-326-359.

Plante  higrofile  şi  mezofile:  Rumex  hydrolapathum,  R.  aquaticus,  Persicaria  dispar,  

Sanguisorba  officinalis,  Salix sp.,  Populus sp.,  Alnus sp. apar  în  habitate  cu  umiditate 

ridicată, şi sunt plante heliofile, deci habitează în fitocenoze deschise. Astfel vor fi căutate în 

partea estică a sitului şi anume în Valea Morii şi în păşunea din estul sitului. Valea Morii va 

fi examinat riguros, fiind cea mai valoroasă parte a sitului din punct de vedere botanic cu 

multe specii relicte sau rare şi de interes comunitar. În cazul întocmirii listelor cu speciile de 

plante,  a  releveelor  fitosociologice,  şi  paralel  cu  căutarea  speciilor  de  plante  de  interes 

comunitar vor fi căutate şi speciile enumerate mai sus. Se vor face ieşiri repetate în păşunea 

din estul sitului pentru căutarea speciilor enumerate. Codul pătratelor: Valea Morii: BM 422-

424, BM 448-454, BM 469-474, şi păşunilor întinse la est de banda marchată de pătratele BM 

236-266-296-326-359.

Plante  xerofile:  Genurile  Astragalus şi  Cytisus (Chamaecytisus)  conţin   mai  ales  specii 

xerofite. Deşi habitatele tipice a acestor plante sunt rare în situl vizat, toată suprafaţa sitului 

va fi examinat în cadrul evaluării habitatelor şi speciilor de plante de interes comunitar, astfel 

– dacă sunt efective – vom găsi aceste specii.

2. Metodologia de inventariere a habitatelor importante din punct de vedere a speciilor 

protejate în Situl de interes Comunitar Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Speciile de animale de interes comunitar şi preferinţe lor de habitate sau de plante:

1065 Euphydryas aurinia, plantă gazdă: Succisa pratensis, Scabiosa spp., Plantago spp.

4050 Isophya stysi, habitate de ecoton: margini de pădure, luminişuri de pădure

Deoarece situl Poienile de la Şard are o extindere mică, doar de 47 ha, speciile sus-amintite  

vor fi căutate prin transecte paralele în lunile iunie şi iulie când aceste plante se înfloresc şi se 

pot identifica uşor. Speciile de Scabiosa sp. şi Succisa sp. sunt de talie mare, care se observă 

foarte  uşor,  iar  speciile  de  Plantago sp.  sunt  foarte  comune,  astfel  le  vom putea  găsi  şi 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 31



identifica uşor. În fiecare pătrat vizitat vom estima abundenţa fiecărei specii pentru a putea 

depista zonele cu abundenţă ridicată a speciilor de plante cu care se hrănesc aceste animale. 

Pentru specia Isophya stysi vor fi marcate marginle de pădure cu naturalitate ridicată, fiind un 

habitat potenţial pentru specia respectivă. Codul pătratelor: SR1-30.

3. Metodologia de inventariere a habitatelor importante din punct de vedere a speciilor 

protejate în Situl de interes Comunitar Someşul Mic (ROSCI0394)

Speciile de animale de interes comunitar:

1355 Lutra lutra

1193 Bombina variegata

1220 Emys orbicularis

1134 Rhodeus sericeus amarus

2511 Gobio kessleri

1149 Cobitis taenia

Specialiştii  acestor specii  de animale au afirmat că din punct de vedere al vegetaţiei  este 

foarte important prezenţa arborilor şi arbuştilor de-a lungul malului pentru a oferi umbră şi 

loc  de  protecţie  acestor  specii.  Totodată,  abundenţa  plantelor  acvatice  din  braţul  mort  al 

Someşului  Mic ar putea influenţa prezenţa  sau chiar abundenţa speciilor  de peşti.  Astfel, 

inventarierea botanică din acest sit se va face în două trepte:

1.  Evaluarea  vegetaţiei  ripariene de-a-lungul  malului  prin  cartarea  zonelor  cu  o  linie 

continuă de vegetaţie arbustivă (Salix sp.,  Populus sp.,  Alnus sp.), de cel puţin 20 m. Se va 

marca cu GPS fiecare fragment identificat şi se va face o listă de specie. Codul pătratelor:  

KS: 1-91. 

2. Evaluarea vegetaţiei acvatice se va face prin vizitarea a 16 puncte aleatorice care vor fi 

alese  să  reprezente  toată  suprafaţa  teritoriului.  Dacă  între  două puncte  consecutive  se va 

observa diferenţe mari, alte puncte vor fi incluse pe loc. În fiecare punct se va face o listă de 

specii şi o estimare a abundenţei totale a plantelor şi a speciilor dominante în m2. Codurile 
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pătratelor alese pentru această inventariere sunt: KS13, 16, 20, 25, 30, 36, 40, 43, 49, 50, 55, 

66, 70, 79, 85, 90.
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RA.1.2. Metodologia şi planificarea detaliată a 

activităţilor de evaluare, corelat cu datele bibliografice 

specifice pentru speciile de plante

Se referă la subactivitatea:

A.1.2. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de plante

Elaborat de dr. Fenesi Annamária, dr. Ruprecht Eszter, dr. Bartha Csaba, Mátis Attila experţi 

botanică, la Cluj-Napoca, 24.01.2014.
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A.1.2.1. Adenophora liliifolia

Denumire în anexa II - 92/43/EEC: Adenophora liliifolia (L.) Ledeb.

Cod Natura 2000: 4068

Denumire ştiinţifică (Flora Europaea): Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A.DC.

Denumiri populare (română, maghiară): ? ; illatos csengettyűvirág

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii 

(ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Adenophora liliifolia este o plantă perenă din familia Campanulaceae. Rădăcina speciei este 

groasă, pivotantă, adeseori napiformă. Are o tulpină erectă, înaltă de (30) 50-100 cm, simplă 

sau ramificată, cilindrică, bogat foliată. Frunzele speciei sunt alterne, rar verticilate, glabre, 

slab lucioase,  pe margini  sau pe nervuri  slab păroase,  cu peri  mărunți  foarte fini,  pe dos 

reticulat nervate, mai palide; cele bazele sunt lung pețiolate, cu lamina rotund cordată, dur 

serată, pe timpul înflorării adesea lipsesc. Cele tulpinale inferioare au o formă alungit eliptic 

sau  uneori  liniar  lanceolat.  Adenophora  are  o  inflorescență  paniculată.  Florile  sunt  scurt 

pedicelate, pendule, cu pediceli subțiri, cele de pe ramuri dispuse în raceme simple. Caliciul 

florii este 5-laciniat, cu lacinii mici, triunghiular lanceolate, acute, de câteva ori mai scurte 

decât corola, cu marginea mărunt serată sau întreagă. Corola are o culoare palid albăstruie, 

lungă de 12-20 mm, lat campanulată, 5-divizată, cu lobi scurți, foarte lați, drepți. Numărul 

staminelor  este  cinci,  sunt  libere,  cu  filamente  dilatate  la  bază.  Foarte  important  la 

identificarea speciei că are stil mult  exsert,  în timpul înflorării aproape de 2 ori mai lung 

decât corola, înconjurat la bază de un disc nectarifer tubulos sau cilindric, caracteristic. După 

înflorire  produc  capsule  ovoidal  piriforme,  costat  nervate,  lungi  de  8-12  mm.  Semințele 

speciei sunt comprimate, lungi de 2-2,5 mm, ruginii (Săvulescu 1952 -1976, vol IX).

Data înfloririi: iulie-august
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Răspândire generală

Este o plantă nativă în subregiunea biogeografică eurosiberiană (Ciosek 2006). 

Statutul de protecţie în România

Adenophora lilifolia este  enumerată  în  anexa II  a  Directivei  Consiliului  92/43/CEE şi  în 

Ordonaţa de Urgenţă nr. 57/2007, în Anexa 3, este o specie de interes comunitar,  a căror 

conservare  necesită  desemnarea  unor  arii  speciale  de  conservare.  Specia  este  listată  în 

documente naţionale si internaţionale: IUCN Red List, Convenţia de la Berna, Listele Rosii 

Nationale (Oltean şi col. 1994, Boscaiu şi col. 1994, Dihoru şi Dihoru 1994).

Habitate şi asociaţii vegetale

Specia habitează în etajul colinar si montan, la marginea pădurilor de foioase, prin pajişti 

umede şi tufărişuri, dar câteodată apare chiar şi în pajiști uscate, stepice (Săvulescu 1972). 

Poate apărea în următoarele  habitate  Natura 2000:  9170 - Pădure de gorun-carpen Galio-

Carpinetum, 91E0 - Păduri aluviale cu  Alnus glutinosa şi  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion  incanae,  Salicion  albae),  9180  -  Păduri  din  Tilio-Acerion  pe  versanţi  abrupţi, 

grohotişuri  si  ravene,  6440 -  Pajişti/fâneţe  aluviale  de  tip  Cnidion  dubii  din  văi,  7210 - 

Mlaştini  calcaroase cu  Cladium mariscus,  7230 -  Mlaştini  alcaline,  6240 -  Pajişti  stepice 

subpanonice.

Clasele fitocenologice tipice a acestei specii sunt Molinio-Arrhenetheretea şi Aceri-

Quercion.  O  asociația  vegetală  tipică  acestei  specii  este  asociaţia  Clematido  recti  -  

Laserpitietum latifolii Schneider - Binder 1984, cu specii:  Trollius europaeus, Sanguisorba 

officinalis, Galium boreale, Pedicularis comosa ssp. campestris, Narcissus stellaris (Sanda și 

col.  2008),  Laserpitium  latifolium,  Cimicifuga  europaea,  Aquilegia  vulgaris,  Lilium  

martagon (Ciosek 2006).

Răspândire în ţară
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În România se consideră un relict  glaciar,  cu o populaţia stabilă,  cu mai mult  de 500 de 

indivizi.  Pe baza literaturii de specialitate (22 date de ocurenţă în ţară) putem constata că 

specia este rară, cu apariţii insulare în majoritatea regiunilor ţării.

Conform datelor 1940-1972 specia are o distribuţie insulară, dar cu multe locaţii indicate: 

jud. Satu Mare:  Foeni,  jud. Cluj:  Făgetul Clujului, Feleac,  Valea Morii,  Sălicea,  Fânațele 

Clujului,  Cojocna și  Boju,  Turda,  Aiton,  Buza,  Nimigea,  Băgău,  jud.  Mureș:  Joseni  spre 

Borzont, Remetea, Gurghiu, Băile Homorod, Vlăhița, Lueta-Nadăș,  jud. Brașov: Brașov la 

Prejmer,  Vâlcele,  Sibiu,  Șura  Mare,  Cisnădioara,  Poplaca,  Dumrava  Vadului  la  Poiana 

Narciselor, valea Șebeșului, regiunea Banat: Lugoj spre valea Lungă, regiunea Bacău: Marea 

neamțu  în  fața  cișmelei  spre  Tg.  Neamț,  valea  Crăcăoanilor  pe  la  Oșlobeni  (râul  Piatra 

Neamț),  regiunea  Iași:  Rediu-Tătar,  regiunea  Suceava:  Bosanci,  Botoșanița,  Calafindești 

(Săvulescu 1972).

Specia a fost cercetată în mlaştinile de la Prejmer de Morariu (1957, 1966). 

Specia  Adenophora liliifolia este enumerată în doar 7 situri Natura 2000 de interes 

comunitar. În majoritatea siturilor mărimea relativă a populaţiei este estimată între 2% şi 15% 

din populaţia totală (cum şi în cazul sitului Făgetul Clujului – Valea Morii). Întru-un singur 

sit s-a semnalat o populaţie mai mare de 15% din populaţia totală (situl Sighişoara – Târnava 

Mare).

Date bibliografice referitoare la prezența speciei Adenophora liliifolia în Situl de interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Flora R.S.R. indică apariţia speciei în situl studiat, dar fără să prezinte sursa informaţiilor şi 

locaţii  precise.  Tot  în  Flora  R.S.R.  sunt  prezentate  forme  specifice  a  speciei  numite 

Adenophora liliifolia f. mikói, f. lancifolia, f.  decipiens, f. stylosa, f. liliifolia, f. intermedia, 

toate descries de Nyárády în Flora Clujului (Săvulescu 1952-1976, vol IX), şi indicate din 

Valea Morii. Deşi Pop şi colaboratorii (1962) listează specia în aspectul general al florei Văii 

Morii, după ieşiri repetate specia nu a fost regăsită (Pop şi col 1962). Nici Ruprecht (1998) nu 

a găsit specia după o inventariere detaliată a Văii Morii.
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Metodologie de inventariere a speciei Adenophora liliifolia în Situl de interes Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Conspectul literaturii de specialitate nu a dat nici un indiciu exact despre locaţiile de apariţie 

a speciei, iar în ultimii 50 de ani nu sunt date din literatură care ar fi găsit specia în perimetrul 

sitului Făgetul Clujului – Valea Morii.

Căutarea şi cartarea efectivelor se va face prin străbaterea sistematică a habitatelor 

tipice  a  speciei  şi  anume  marginea  pădurilor,  tufărişuri  şi  pajişti  umede  în  situl  Făgetul 

Clujului – Valea Morii. Vom efectua căutarea propriu-zisă a speciei mai ales în lunile iulie şi 

august, când planta este în floare, deoarece specia ţintă este mult mai uşor de găsit în această 

fenofază. Inventarierea sistematică a sitului va cuprinde două părţi distince:

1. identificarea habitatelor potenţiale în Valea Morii se va face paralel cu cartarea şi 

inventarierea  habitatelor  de  interes  comunitar  şi  anume  mlaştinilor  alcaline  şi  mlaştini 

calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion davallianae. Deoarece cartarea acestor 

habitate este o sarcină riguroasă, găsirea speciei – dacă este prezentă – este garantată, chiar şi 

în formă vegetală. Alte habitate potenţiale din Valea Morii (marginea pădurilor şi tufărişurile) 

vor fi străbătute cu ajutorul metodei transectelor paralele în timpul înfloririi speciei. Deoarece 

Valea Morii are o întindere foarte mică, aceste transecte se pot executa cu mare rigurozitate. 

2. căutarea speciei în Pădurea Făget este o sarcină mult mai complexă, fiind vorba de 

un  areal  mult  mai  întinsă.  Deoarece  începând  din  luna  iunie  fitocenozele  de  păduri  din 

această  zonă  vor  fi  inventariate  pentru  a  identifica  habitatul  de  interes  comunitar  9170 

(gorunete cu carpen şi  Carex pilosa),  căutarea speciei  se va face paralel  cu inventarierea 

pădurilor. Totodată vor fi identificate şi habitatele potenţiale unde ar putea apărea specia. O 

importanţă  deosebită  va  fi  acordată  marginilor  de  păduri  cu  o  naturalitate  ridicată,  fiind 

habitatul  potenţial  al  speciei.  În  aceste  habitate  delimitate  vom folosi  aceeaşi  metodă  a 

transectelor paralele pentru căutarea speciei în timpul înfloririi.

Odată ce un efectiv va fi  găsit,  se va localiza prin folosirea GPS-ul. Odată ce am 

localizat efectivele speciei,  se vor realiza investigaţii în detaliu privind mărimea efectivelor 

prin numărarea indivizilor prezenţi (cu şi fără flori), suprafaţa ocupată de efectiv în m2, şi 

caracterizarea fitocenozei în care apare specia prin relevee fitocenologice. Aceste informaţii 
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vor  permite  obţinerea  datelor  pe  baza  cărora  se  vor  face  estimări  asupra  dimensiunilor 

populaţiei din situl Natura 2000.

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

mai – iunie 2014: căutarea habiatelor potenţiale (şi a speciei în forma vegetativă) în pajiştile 

umede paralel cu cartarea habitatelor Natura 2000 din Valea Morii. Codul pătratelor de lucru: 

BM 422-424, BM 448-454, BM 469-474.

iunie – iulie 2014: căutarea habiatelor potenţiale în pădurile de foioase paralel cu cartarea 

habitatelor  Natura 2000 din  Pădurea Făget.  Codul  pătratelor  de lucru  cuprinde  toată  aria 

desemnată acoperite cu păduri: BM01-505. 

iulie  –  august:  perioada  de  înflorire  a  speciei:  marginea  pădurilor  şi  tufărişurile  vor  fi 

străbătute cu ajutorul metodei transectelor paralele în Valea Morii şi în habitatele potenţiale 

identificate în urma inventarierii pădurilor din Pădurea Făget. Vor fi examinate şi păşunile din 

estul sitului (la nord de Valea Morii): la est de pătratele BM 236-266-296-326-359.

A.1.2.2. Eleocharis carniolica

Denumire în anexa II - 92/43/EEC: Eleocharis carniolica Koch

Cod Natura 2000: 1898

Denumire ştiinţifică actuală (Flora Europaea) Eleocharis carniolica W.D.J.Koch

Denumiri populare (română, maghiară): pipiriguț; sűrű csetkáka

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii 

(ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Este o specie din familia Cyperaceae, erbacee, anuală, compact cespitoasă, fără stoloni, de 

10-20 (30) cm. Are tulpini numeroase, filiforme, patru-muchiate. Spicele sunt lungi de 2-10 

mm, alungit  ovoidale,  acuminate,  brune deschis, cu marginile  mai  deschise și cu nervura 
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mediană verde, cea inferioară lat ovată, mai mică decât celelalte, înconjoară incomplet baza 

spicului. Setele perigoniale mai puține de 6, și mai scurte decât fructul. Stigmate 2, rar 3. 

Planta are fruct obovoidal, lung de 1-1,5 mm, bruniu, lucios, neted (Săvulescu 1952-1976, 

vol XI).

Data înfloririi: iulie-august

 

Statutul de protecţie în România

Specia apare în Anexa 2 din legea 92/43/EEC şi Anexa 3 din legea 49/2011, deci conservare 

sa necesita desemnarea ariilor speciale de conservare. În lista roşie IUCN este considerat fără 

grijă  (least  concern),  pentru  că  se  consideră  de  a  avea  o  răspândere  semnificativă  și  cu 

abundențe locale mari, deși unele efective arată un declin moderat. Specia este strict protejată 

de către Convenţia de la Berna (anexa 1, legea 13/1993).

Habitate şi asociaţii vegetale

În general specia trăiește în locuri umede, pe marginea pâraielor. Apare sporadic din etajul 

gorunetelor  până  în  cel  al  molidului.  Habitează  – împreună cu alte  terofite  –  în  terenuri 

depresionare umede, inundate periodic, cu soluri nămoloase. Eleocharis carniolica apare (în 

afara comunităţilor danubiene) în comunităţile cu Eleocharis acicularis şi Littorella uniflora, 

o comunitate care ocupă suprafeţe restrânse în jurul bazinelor acvatice, temporar inundate (3–

4 luni pe an). Specii cu care apare cu frecvenţă mare sunt: Cyperus fuscus, Elatine sp, Juncus  

bufonius, J. capitatis, Ranunculus flammula, Hypericum humifusum, Juncus conglomeratus. 

Răspândire generală

Eleocharis carniolica este endemică în Europa Centrală și de Est, se găseşte în tările: Austria, 

Ungaria,  Ucraina,  România,  Bulgaria,  Italia  și  Croația,  Macedonia,  fosta  Republică 

Iugoslavă, Polonia, Slovacia, Slovenia, Turcia (Baza de Date IUCN, 2014).

Răspândire în ţară
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Pe baza literaturii de specialitate (53 date de ocurenţă în ţară) putem constata că specia este 

rară,  cu apariţii  insulare în  majoritatea regiunilor  ţării.  Judeţele  importante,  cu mai  multe 

locaţii  indicate  sunt  Bihor,  Arad,  Cluj,  Harghita,  Sibiu,  Dâmboviţa,  Constanţa. Specia 

Eleocharis carniolica este enumerată în doar 11 situri Natura 2000 de interes comunitar. În 

majoritatea siturilor mărimea relativă a populaţiei este estimată între 2% şi 15% din populaţia 

totală, iar în trei situri specia este estimată cu < 2% din populaţia totală, printre acestea se 

numără şi populaţia din situl Făgetul Clujului – Valea Morii.

Eleocharis cerniolica a fost semnalat în următoarele situri:

ROSCI0214  (Râul  Tur),  ROSCI0205  (Poienile  cu  narcise  de  la  Dumbrava  Vadului), 

ROSCI0124  (Munţii  Maramureşului),  ROSCI0074  (Făgetul  Clujului  -  Valea  Morii), 

ROSCI0122  (Munţii  Făgăraş),  ROSCI0206  (Porţile  de  Fier),  ROSCI0048  (Crişul  Alb), 

ROSCI0194  (Piatra  Craiului),  ROSCI0021  (Câmpia  Ierului),  ROSCI0020  (Câmpia 

Careiului), ROSCI0103 (Lunca Buzăului) (Baza de Date EUNIS, 2014).

Date bibliografice referitoare la prezența speciei Eleocharis cerniolica în Valea Morii în 

Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Singura sursă despre eventuală prezenţă a speciei din situl studiat este din Flora R.S.R cu 

textul: „Cluj la Făget” (Săvulescu 1952-1976, vol. XI). Alte date publicate despre prezența 

speciei  în  acest  sit  nu am găsit,  deşi  am verificat  multe  surse relevante  şiam verificat  şi 

ierbarul din Grădina Botanică „Al. Borza”.

Metodologie  de  inventariere  a  speciei  Eleocharis  carniolica în  Situl  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Fiind vorba de o specie scundă şi greu observabilă, deoarece creşte ca tufe izolate sau în 

pâlcuri  mici,  şi  datorită  faptului  că  cenozele  vegetale  potenţiale  ale  speciei  nu sunt  bine 

determinate, va fi dificil găsirea şi inventarierea speciei. Conspectul literaturii de specialitate 

nu ne-a ajutat cu detalii privind distribuţia şi localizarea efectivelor din situl vizat. 

Vom căuta terenuri depresionare umede, inundate periodic, cu soluri nămoloase, care 

ar fi optime pentru această specie. Totodată, vom căuta şi fitocenozele în care ar putea apărea 
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specia prin identificarea speciilor tipice însoţitoare a speciei  ţintă (de ex.  Cyperus fuscus,  

Elatine  sp,  Juncus  bufonius,  J.  capitatis,  Ranunculus  flammula,  Hypericum  humifusum,  

Juncus conglomeratus). Căutarea habitatelor şi asociaţiilor tipice se va face prin parcurgearea 

sistematică a sitului ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii în prima parte a verii (mai-

iunie). Deoarece specia ţintă este mult  mai uşor de găsit în această fenofază, şi pentru că 

inflorescenţa  este  absolut  necesară  pentru  identificarea  corectă  a  speciei,  vom  efectua 

căutarea propriu-zisă a speciei doar în lunile iulie şi august. Vom căuta specia în perimetrul  

habitatelor potenţiale identificate de noi. Odată ce un efectiv va fi găsit, se va localiza prin 

folosirea GPS-ul.

Odată ce am localizat efectivele speciei,  se vor realiza investigaţii în detaliu privind 

mărimea efectivelor prin numărarea indivizilor prezenţi (cu şi fără flori), suprafaţa ocupată de 

efectiv în m2, şi caracterizarea fitocenozei în care apare specie prin relevee fitocenologice. 

Aceste date se vor repeta în cazul fiecărei efective găsite. Fiind o specie anuală, care depinde 

de  mare  măsură  de  condiţiile  meteorologice,  aşteptăm  o  fluctuaţie  mare  în  mărimea 

efectivelor între ani consecutivi. Eventuală lipsă a speciei poate fi datorată şi unor condiţii 

nefavorabile.  Aceste  informaţii  vor  permite  obţinerea  datelor  pe  baza  cărora  se  vor  face 

estimări asupra dimensiunilor populaţiei din situl Natura 2000.

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

mai – iunie 2014: căutarea habitatelor tipice în arii neîmpădurite, astfel Valea Morii (BM 

422-424, BM 448-454, BM 469-474) şi păşunile din estul sitului (la est de pătratele BM 236, 

266, 296, 326, 359).

iulie  –  august:  perioada  de  înflorire  a  speciei:  habitatele  potenţiale  identificate  vor  fi 

străbătute cu ajutorul metodei transectelor paralele.

A.1.2.3. Ligularia sibirica

Denumire în anexa II - 92/43/EEC: Ligularia sibirica (L.) Cass.
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Cod Natura 2000: 1758

Denumire ştiinţifică actuală (Flora Europaea): Ligularia sibirica (L.) Cass.

Denumiri populare (română, maghiară): curenchiu de munte; szibériai hamuvirág

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii 

(ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Ligularia sibirica  este plantă perenă din familia Asteraceae. Are un rizom scurt și gros, cu 

rădăcini laterale lungi, fasciculate, cărnoase, foarte abundente, la partea superioara adeseor cu 

resturile fibroase ale pețiolilor din anii trecuți. Cu o tulpină viguroasă, dreaptă, erectă, planta 

poate atince o înălţime seminifactivă de 50-120 (150) cm. Tulpina este cilindrică,  striată, 

frunzoasă, glabrescentă sau de obicei aspru păroasă. Frunzele bazale și tulpinale inferioare 

sunt foarte lung pețiolate, triunghiular ovate sau triunghiular reniforme, cu lamina aproape tot 

atât de lungă cât lată, uneori și mai lată, la vârf obtuze sau rotunjite, la bază adânc-cordate 

(uneori aproape până la jumătatea laminei), pe margini accentuat dințate, viu verzi, glabre și 

netede,  uneori  pe  dos  la  nervuri  și  pe  pețiol  dispers  aspru  păroase.  Frunze  mijlocii 

asemenătoare, scurt pețiolate, cu vagină largă, prelungită, cele superioare reduse la o vagină 

membranacee. Antelă lungă, erectă, formează un racem simplu (foarte rar 1-2 ramuri poartă 

raceme secundare scurte), cu axa adeseori brună purpurie, glandulos păroasă. Antodiile în 

boboci,  precum și  cele  deabia  înflorite,  erecte,  cele  înflorite  de  3-4  cm în  diametru,  cu 

peduncul lung aproape cât involucul, cu bracteole mai lungi decât pedunculii și cu vârfurile 

ieșite dintre boboci; antodiile după înflorire devin nutante, cu pedunculi încârligați. Involucru 

cilindric  campanulat,  lung  de  9-12  mm,  glabru,  la  bază  cu  2  scvame  liniare,  lungi,  cât 

involucrul.  Foliole  involucrale  verzi  sau  brune  roșiatice,  la  bază  uniseriate,  spre  vârfuri 

foliolele sunt alternativ membranos lățite, părțile lor membranoase fiind acoperite de foliolele 

nelățite cu care alternează. Flori radiare ♀, galbene, cu ligula lungă, de 15-16 mm și lată de 3-

5 mm, la vârf rotunjită sau cu 3 dințișori. Flori centrale ♂, lungi cât involucrul, cu corolă 

infundibuliformă,  atenuată  într-un tub  subțire,  tot  atât  de  lung,  cu antere  cilindrice,  lung 
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exserte și stigmat pe întreaga sa latură internă pubescent. Achene glabre, cilindrice, lungi de 

cca 6 mm. Papus alb-gălbui, puțin mai lung decât achena, cu radiile foarte scurt dințate. 

(Săvulescu 1952-1976, vol. IX)

Data înfloririi: iulie-august

Statutul de protecţie în România

Ligularia sibirica este prezentă în Ordonața de Urgență nr. 57/2007 în Anexa 3 şi în Directiva 

de  Habitate  92/43/CEE în  Anexa 2,  deci  conservarea  speciei  necesita  desemnarea  ariilor 

speciale de conservare. Apare şi în Anexa 1 a legii 13/1993, o ratificare a Convenţiei de la 

Berna.

Habitate şi asociaţii vegetale

Specia habitează în regiunea montană, prin depresiuni, lunci,  mlaştini,  pajişti  şi păduri în 

locuri mlăştinoase şi buruienişuri din lungul văilor.  Ligularia sibirica a fost semnalată din 

foarte multe tipuri de habitate Natura 2000, cum urmează:  7230 - Mlaştini alcaline, 7210 - 

Mlastini calcifile cu  Cladium mariscus şi specii de  Caricion davallianae, 7140 - Mlaştini 

turboase de tranziţie si turbării mişcatoare, 7110 - Tinoave bombate active. 

Dintre asociaţiile vegetale în care por apărea specia putem aminti: Cladietum marisci-

phragmitetosum,  Molinietum  coeruleae,  Deschampsietum  caespitosae,  Caricetum  

paniculatae, Caricetum rostratae, Caricetum fuscae, Carici stellulatae-Sphagnetum recurvi-

palustre, Carici flavae – Eriophoretum, Scirpo – Pragmitetum, Schoenetum nigricantis  (Pop 

și col. 1962), asociaţiile marcate de speciile Telekia speciosa şi Petasites albus  (Stoicovici, 

1982),  Salicetum auritae, Sphagnum wulfianum (Stefureac și col. 1982),  Caricetum nigrae 

(Pop și Hodiaș, 1982), Calmarostetum canescentis, Calmagrosti-Salicetum cinereae (Gergely 

și Groza 1989).

Răspândire generală

Specia are o gamă largă de distribuție eurosiberiană. Are distribuție continuă începînd din 

Asia de Est (Japan, Corea, China, Mongolia) la Sud Siberia și în partea europeană a Rusiei, 
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Bellarusia, Ucraina. Specia este găsită și în partea asiană a Turciei (Anatolia) (Mânzu și col.,  

2013).  În  Europa,  există  puține  populații  disjuncte  în  Estonia,  Letonia,  Polonia,  Ungaria, 

România, Croația, Bulgaria, Slovacia, Cehia, Austria și Franța Localități din aceste țări sunt 

destul de departe de locațiile de distribuție continuă a speciei, astfel cel mai probabil este un 

relict post-glaciar (Smidova și col 2011).

Răspândire în ţară

Ligularia sibirica  se poate găsi în pricipiu în Carpații Orientali. Bazinele intacarpatice dau 

adăpost acestei specii (Depresiunile Gheorgheni, Ciuc, Bîrsa, Trei Scaune). În afara lanțului 

Carpaților  Orienteli,  specia  apare  sporandic  în  Carpații  Meridionali  la  Săpânță,  Cunteni, 

Bosanci la Ponoare. Aria de răspăndire a plantei nu depășeste regiunile montane și subalpine 

din depresiunile înalte din Carpații Orientali și Meridionali, astfel apariţia speciei în Valea 

Morii de lângă Cluj este o apariţie insulară şi excepţională. Cea mai joasă altitudine unde se 

găsește specia este 407 m, din Bocșani, și cea mai ridicată de 2100 m din Caraima (Stoicovici  

1982).

Lista siturilor Natura 2000 unde este semnalată specia: ROSCI0125 (Munţii Rodnei), 

ROSCI0055 (Dealul  Cetăţii  Lempeş  -  Mlaştina  Hărman),  ROSCI0248 (Tinovul  Mohoş  - 

Lacul  Sf.  Ana),  ROSCI0124  (Munţii  Maramureşului),  ROSCI0242  (Tinovul  Apa  Roşie), 

ROSCI0217  (Retezat),  ROSCI0207  (Postăvarul),  ROSCI0074  (Făgetul  Clujului  -  Valea 

Morii), ROSCI0246 (Tinovul Luci), ROSCI0090 (Harghita Mădăraş), ROSCI0170 (Pădurea 

şi  mlaştinile  eutrofe de la  Prejmer),  ROSCI0245 (Tinovul  de la Româneşti),  ROSCI0007 

(Bazinul Ciucului de Jos), ROSCI0019 (Călimani – Gurghiu), ROSCI0113 (Mlaştina după 

Luncă), ROSCI0046 (Cozia), ROSCI0194 (Piatra Craiului) (Baza de Date EUNIS, 2014).

Date bibliografice referitoare la prezența  speciei  Ligularia sibirica în Valea  Morii  în 

Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Valea Morii  este o rezervație  naturală,  în care putem găsi foarte multe  relicte  glaciare și 

specii montane (ex.  Liparis loeselii,  Arnica montana,  Ligularia sibirica,  Swertia perennis, 
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Crepis sibirica, Cladium mariscus, Schoenus nigricans) deoarece are o microclimat specific 

(Pop și Cristea 1999). 

Specia  Ligularia  sibirica a  fost  semnalată  deja  din  prima  parte  a  secolului  XX 

(Cholnoky 1919), cu foarte mulţi indivizi în anii 1930 (Prodan 1939 citat de Ruprecht 1998b) 

şi este un element continuu al vegetaţiei până în prezent, dar într-un număr mic de indivizi în 

ultimele decenii. Ruprecht (1998a,b, Anexa 1) a găsit doar câţiva indivizi. Specia se poate 

regăsi în asociațiile  Cariceto-Eriophoretum latifoliae și  Alnetum glutinosae, dar lipsând din 

asociația  Cladietum  marisci  phragmietosum (Ruprecht  1989a,b).  În  Valea  Morii  specia 

prezintă o afinitate faţă de versantul nordic, mai răcoros al văii, apare în locuri mai umbrite şi 

umede.

Metodologie de inventariere a speciei  Ligularia sibirica în Situl de interes Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Deoarece conspectul literaturii de specialitate ne-a oferit informaţii precise despre locaţiile 

unde a fost semnalată specia (Ruprecht 1998a, 1998b), dar şi habitatele şi fitocenozele în care 

apare specia,  inventarierea  populaţiei  trebuie  să se bazeze  pe aceste  informaţii  (Anexa 1: 

harta  specie  conform  Ruprecht  1998a). Ca  prim  pas  trebuiesc  identificate habitatele  şi 

asociaţiilor tipice (Cariceto-Eriophoretum latifoliae și Alnetum glutinosae) prin parcurgearea 

sistematică  prin  transecte  a  Văii  Morii  din situl  ROSCI0074 –  Făgetul  Clujului  –  Valea 

Morii, în prima parte a verii (mai-iunie). În cazul asociaţiilor identificate, o căutare riguroasă 

şi  sistematică  trebuie  făcută  pentru  a  găsi  cât  mai  multe  exemplare,  mai  ales  în  timpul 

înfloririi speciei (iulie-august). Deoarece o comunitate vegetală tipică în care poate apărea 

specia  (dar  nu  s-a  găsit  în  ultimele  decenii)  este  chiar  vizat  de  acest  proiect  (mlaştini 

calcaroase cu  Cladium mariscus şi mlaştini alcaline), căutatea speciei se va face paralel cu 

inventarierea acestui tip de vegetaţie.

Odată ce am localizat efectivele speciei,  se vor realiza investigaţii în detaliu privind 

mărimea efectivelor prin numărarea indivizilor prezenţi şi caracterizarea fitocenozei în care 

apare specie prin relevee fitocenologice. Aceste date se vor repeta în cazul fiecărei efective 
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găsite. Aceste informaţii vor permite obţinerea datelor pe baza cărora se vor face estimări 

asupra dimensiunilor populaţiei din situl Natura 2000.

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

mai  –  iunie  2014:  identificate habitatele  şi  asociaţiilor  tipice  (Cariceto-Eriophoretum 

latifoliae și Alnetum glutinosae) prin parcurgearea sistematică a Văii Morii, codul pătratelor 

de lucru: BM 422-424, BM 448-454, BM 469-474 şi căutarea speciei în cadrul inventarierii 

tipurilor de habitate 7230 - Mlaştini alcaline, 7210 - Mlastini calcifile cu Cladium mariscus şi 

specii de Caricion davallianae, vizate de proiect

iulie – august: perioada de înflorire a speciei: căutarea speciei în habitatele identificate în 

Valea Morii.

A.1.2.4. Liparis loeselii

Denumire în anexa II - 92/43/EEC: Liparis loeselii (L.) Rich.

Cod Natura 2000: 1903

Denumire ştiinţifică actuală (Flora Europaea): Liparis loeselii (L.) L.C.Rich

Denumiri populare (română, maghiară): moşişoare; hagymaburok

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului - Valea Morii 

(ROSCI0074)

Descrierea morfologică

Liparis loeselii este o plantă perenă, din familia Orchideacea, care poate trăi max. 8 ani. Un 

individ este formată dintr-un pseudobulb (tubercul), două frunze şi o inflorescenţă erectă cu 

flori mici. Este o plantă verde-gălbuie, cu rizom foarte scurt, orizontal sau oblic, cu rădăcini 

filiforme, papiloase. Are o tulpină înaltă de 6 - 25 cm, erectă, 3 muchiată, în partea superioară 

aripată. Se poate recunoaşte după cele două frunze aproape opuse, aşezate spre baza tulpinii, 

oblongi, lungi de 2 - 8 cm, late de 0,7 - 2,5 cm, moi, lucioase, multinervate. Planta are o 
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inflorescenţă laxă, cu 3 - 10 flori, cu bractei mici, triunghiulare, scvamiforme, la bază crenate, 

de lungimea pedicelului sau mai scurte. Are flori mici, erecte,  deschis  verzi-gălbui.  Tepale 

externe liniare sau liniar lanceolate, cele laterale interne de obicei  puţin  mai scurte  şi  mai 

înguste. Label întreg sau slab trilobat,  lung de 4 - 5 mm, de  aceeaşi  lungime cu celelalte 

tepale, de obicei îndreptat în sus, ovat oblong sau oblong, obtuz,  puţin  concav, pe margini 

mărunt  crenat,  la  bază  canalic  ulat.  Ovar  fuzifonn,  3-muchiat,  cu  pedicel  3-muchiat  sau 

brăzdat  (Săvulescu  1952-1976,  vol  XII).  Planta  se  reproduce  vegetative  cu  ajutorul  unor 

tuberculi care apar la baza tulpinii, de obicei 1 sau max. 2. Deoarece florile sunt mărunte şi 

fără miros, planta se reproduce prin autogamie, autopolenizarea fiind ajutată de picăturile de 

ploaie (Pillon și col. 2007).

Data înfloririi: mai-iunie

Răspândire generală

Este o plantă nativă în toate continentele din Emisfera Nordică: Europa, Asia şi America de 

Nord.  În Eurasia  specia  este  răspândită  de la  Insula  Britanică  până în  Rusia  Centrală.  În 

Europa a  fost  semnalată  din  următoarele  ţări:  Austria,  Belgia,  Marele  Brinanie,  Bulgaria 

(extinct), Republica Cehă, Slovacia, Danemarca, Franţa, Germania, Elveţia, Ungaria, Italia, 

Bosnia  şi  Herţegovina,  Slovenia,  Norvegia,  Finlanda,  Polonia,  România,  Rusia  şi  Suedia 

(Milanović 2012). 

Statutul de protecţie în România

Liparis loeselii este enumerată în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE şi în Ordonaţa 

de  Urgenţă  nr.  57/2007,  în  Anexa  3.,  astfel  este  o  specie  de  interes  comunitar,  a  căror 

conservare necesită desemnarea unor arii speciale de conservare. Apare şi în Anexa 1 a legii 

13/1993, o ratificare a Convenţiei de la Berna.  Dihoru şi Negrean (2009) o consideră critic 

periclitată în România.

Habitate şi asociaţii vegetale
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Este o specie higrofilă, de mlaştini eutrofe, bogate în calciu, cu pH 6,8-7,3, cu apă rece, sol 

negru,  homo-turbos,  cu  orizont  de hlei  (Dihoru  şi  Negrean 2009).  Se consideră  o plantă 

sporadică în România, care apare în zona pădurilor de stejar până în etajul molidului. Poate 

apărea în mlaştini de văi, mlaştini acide (turbării) şi mlaştini de tranziţie (cu corespondență în 

tipul  de  habitat  de  interes  comunitar  7140  -  Mlaştini  turboase  de  tranziţie  şi  turbării 

oscilante), în pajiști mezofile (6510 – Fâneţele de joasă altitudine), în habitatele de pajişti de 

sărături continetale şi dominate de specii erbacee (1340* - pajişti sărăturate continetale) şi 

rogozişuri şi stufărişuri de regulă fără ape stătătoare (7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium 

mariscus).

Este  prezent  în  primul  rând  în  asociațiile  vegetale  care  aparțin  alianței  Caricion  

davallianae, şi mai concret al asociaţiei Schoenetum nigricantis (Sanda și col. 2008). Speciile 

cu  care  ar  apărea  mai  frecvent  sunt:  Carex  davalliana,  Schoenus  nigricans,  Eriophorum 

latifolium,  Carex  flava,  Carex  panicea,  Parnassia  palustris,  Eriophorum  angustifolium,  

Pedicularis  palustris,  Dactylorhiza maculata,  Epypactis  palustris,  Gymnadenia conopsea,  

Drosera  anglica,  Ligularia  sibirica,  Primula  farinosa,  Swertia  perennis,  Tofieldia  

calyculata, Valeriana simplicifolia. 

Răspândire în ţară

În România se consideră un relict glaciar (Sanda și col. 2008) şi aici este limita de sud-est a 

arealului (Dihoru şi Negrean 2009). Conform datelor din anii 1940-1972 (Săvulescu 1972), 

specia  se găsea în  multe  judeţe  şi  locaţii:  jud.  Braşov:  mlaştina eutrofă Stupini,  mlaştina 

eutrofă  de la  Hărman,  jud.  Cluj:  Valea  Morii,  Pădurea  Făget,  Turda  la  băile  sărate,  jud.  

Maramureş: Dragomireşti la Dumbrava, jud. Bistriţa-Năsăud: Rodna, jud. Harghita: Tuşnad 

pe Mt. Puciosu, Lacul Sf.Ana, jud. Sibiu: Arpaşu de sus, Ocna Sibiului, Şura Mare, jud. Alba: 

Băgău la „Tăul fără fund”, jud. Hunedoara: între Covragiu şi Subcetate, jud. Tulcea: Delta-

Dunării, judeţul Neamţ: Mt. Ceahlău.

Fiind o specie relictă, în pericol în majoritatea ariei sale de răspândire,  Liparis loeselii 

este  cercetată  în  ultimele  decenii  cu  scopul  susţinerii  populaţiilor  existente,  respectiv 

reintroducerii acestora în habitatele de unde au dispărut. Mlaștina de la Stupini a fost cercetat 
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de Parascan și Danciu (1976).  Liparis loeselii are o populație restrânsă în zona cercetată și 

fără  ocrotirea  activă  a  acestei  specii,  este  amenințată  cu  dispariția  din  zonă (Parascan și 

Danciu 1976). În mlaștina eutrofă de la Hărman  Liparis loeselii a fost cercetat de Pant şi 

Danciu (1968). Ei au găsit acestă specie în asociații în care vegetează și în mlaștina de la 

Hărman: as. Schoenetum nigricantis subas. Armeria barcensis Morariu 1964 (Pant și Danciu 

1968). 

Din  păcate  în  ultimele  10  ani  numai  din  9  locaţii  s-a  confirmat  prezenţa  speciei. 

Specia  este enumerată  în doar 11 situri  Natura 2000 de interes  comunitar.  În majoritatea 

siturilor mărimea relativă a populaţiei este estimată între 2% şi 15% din populaţia totală (cum 

şi în cazul sitului Făgetul Clujului – Valea Morii), dar în câteva situri are populaţii mai mici 

sau chiar şi mai mari.

Date  bibliografice  referitoare  la  prezența  speciei  Liparis  loeselii în  Situl  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Valea Morii este o rezervație naturală cu un microclimat specific, astfel multe specii relicte s-

au păstrat  într-un areal foarte restrâns. Deşi Săvulescu şi colaboratorii (1952-1976) indică 

specia din Valea Morii şi Pădurea de Făget în capitol XII a Florei R.S.R., aceste date au fost  

colectate  mult  mai  devreme (Ana Paucă s-a  ocupat  de editarea  speciei),  deoarece Pop şi 

colaboratorii (1961) au cercetat vegetația din Valea Morii, mai ales relictele glaciare în zona 

Pârâul Morii, şi ei au considerat ca  Liparis loeselii a dispărut din zona. Până în anul 1997 

Liparis loeselii a fost considerată dispărută sau rărită mult,  dar în 1997 a fost regăsită de 

Ruprecht  (1998)  în  smârcurile  I  (4  indivizi)  și  II  (5  indivizi)  în  asociația  Cariceto  -  

Eriophoretum latifoliae, într-o zonă foarte umedă (Anexa 1).

Metodologie  de  inventariere  a  speciei  Liparis  loeselii în  Situl  de  interes  Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Fiind vorba de o specie scundă şi greu observabilă, dar cu preferinţe clare şi cu habitate bine 

definite,  metoda  de  observare  al  speciei  se  va  concenta  asupra  identificării  habitatelor 

posibile şi ulterior la găsirea propriu-zisă a species. Deoarece comunităţile tipice în care apare 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 50



specia se regăsesc în situl studiat (mlaştini de văi, pajişti mezofile şi rogozisuri) şi unele sunt 

chiar vizate de acest proiect (mlaştini calcaroase cu  Cladium mariscus şi mlaştini alcaline), 

inventarierea efectivelor trebuie să se focalizeze pe aceste comunităţi. Căutarea habitatelor şi 

asociaţiilor tipice se va face prin parcurgearea sistematică a zonei Văii Morii, prin transecte 

în prima parte a verii (mai-iunie), urmărind indicaţiile lui Ruprecht 1998a (Anexa 1: harta 

specie  conform  Ruprecht  1998a).  În  cazul  mlaştinilor  şi  pajiştilor  umede  identificate,  o 

căutare riguroasă şi sistematică trebuie făcută pentru a găsi cât mai multe exemplare. Specia 

are deobicei o densitate scăzută şi este prezentă cu puţini indivizi. Căutarea speciei se va face 

tot în prima parte a verii (iunie-iulie).

Odată ce am localizat efectivele speciei,  se vor realiza investigaţii în detaliu privind 

mărimea efectivelor prin numărarea indivizilor prezenţi şi caracterizarea fitocenozei în care 

apare specie prin relevee fitocenologice. Aceste date se vor repeta în cazul fiecărei efective 

găsite. Aceste informaţii vor permite obţinerea datelor pe baza cărora se vor face estimări 

asupra dimensiunilor populaţiei din situl Natura 2000.

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

mai – iulie 2014: identificarea habitatelor şi asociaţiilor portivite pentru specia de ţintă şi 

căutarea  speciei  în  habiatele  potenţiale  identicate,  inventarierea  mărimii  efectivelor  şi 

caracterizarea fitocenozelor. Pătratele de lucru: BM 422-424, BM 448-454, BM 469-474.

Bibliografie

Cholnoky J (1919): A kolozsvári Feleki-hegy. Földrajzi Közlöny, I-X füzet: 32-40

Ciosek MT (2006): The ladybells Adenophora liliifolia (L.) Besser in forests near Kisielany 

(Siedlce Upland, E Poland), Biodiv. Res. Conserv. 3-4:324-328

Doniță N, Popescu A, Paucă-Comănescu M, Mihãilescu S, Biri I A (2005):  Habitatele din 

România, București, Editura Tehnică Silvică

Gergely I, Groza G, Kisgyörgy B (1989): Flora și vegetația mlastinii “Răbunitoare” (Munții  

Turiei – Județul Covasna), Contribuții botanice:25-36

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 51



Mânzu C, Gherghel I, Zamfiresc Ș, Zamfirescu O, Roșca I, Strugaria A (2013): Current and 

future  potentional  distribution  of  a  glacial  relict  Ligularia sibirica (Asteraceae)  în 

România  and  temporal  contribution  of  Natura  2000  to  protect  species  in  light  of 

global change, Carpathian Journal of Earth and Enviromental Sciences:77-87

Milanović  D  (2012):  Liparis  loeselii (L.)  Rich.  –  a  plant  rediscovered  in  the  Balkan 

Peninsula. Botanica Serbica 36(2):85-89.

Morariu I  (1964): Aspecte din vegetația  rezervației  de mlaștină de la  Hărman.  Ocrotirea 

Naturii 8:9-20

Morariu  I  (1966):  Mlaștinile  de  la  Prejmer  conservatoare  de  relicte  floristice,  Ocrotirea 

naturii 10:49-58

Paucă A, Morariu I, Beldie A (1972): Familia Orchidaceae, în: Săvulescu T (ed.) Flora R. S.  

R., XII Edit. Acad. R.P.R., Bucureşti: 646-768.

Parascan D, Danciu M (1976): Vegetaţia  mlaştinii  de la Stupini  (jud. Brașov).  Ocrotirea 

Naturii 20:113-121 

Pant U, Danciu M (1968):  Liparis loeselii (L.) L.C.Rich în mlaştina eutrofă de la Hărman. 

Ocrotirea Naturii, t. 12, nr.1: 65-67 

Pillon Y, Qamaruz-Zaman F, Fay MF, Hendoux F, Piquot Y (2007): Genetic diversity and 

ecological  differentiation  in  the  endangered  fen  orchid  (Liparis  loeselii). 

Conservation Genetics, 8(1): 177-184.

Pop I, Cristea V, Hodișan I (1999-2000): Vegetația județului Cluj. Contribuții Botanice 86-

256

Pop I, Hodiaș I, Rațiu O (1982): Vegetația mlăștinei eutrofe de la Parăul Dobreanului din 

Bazinul Bilboruli (Jud. Harghita), Contribuții botanice 163-171

Pop I, Csűrös-Káptalan Cs, Rațiu O, Hodișan I (1962): Vegetația din Valea Morii - Cluj, 

Conservatoare de relicte glaciare, Contribuții Botanice 183-203

Prodan I  (1939): Flora pentru determinarea şi descrierea  plantelor  ce cresc în România. II. 

(Fitogeogrofie) ed. 2, Cluj

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 52



Ruprecht  E (1998a):  Egyes  jégkori  reliktum és egyéb növényritkaságok elterjedésének és 

populációméretének  vizsgálata  a  Kolozsvár  környéki  Malom-völgyben, Collegium 

Biologic 2:37-43

Ruprecht E (1998b): Studiul unor populații de plante relictare și rare din Valea Morii (jud. 

Cluj),  Lucare  de  licență,  Universitatea  Babeș-Bolyai  Cluj  Napoca,  Facultatea  de 

Biologie - Geologie, secția ecologie

Ruprecht  E  (1999):  A  lápi  vegetáció  múltja  és  jelene  a  kolozsvári  Malom-völgyben, 

Múzeumi Füzetek 8:110-116.

Săvulescu T, Nyárády EGy (ed.)  (1952-1976):  Flora R.S.R, vol  IX, XI,  XII.  Edit.  Acad. 

R.S.R., București

Šmídová A, Münzbergová Z, Plačková I (2010): Genetic diversity of a relict plant species, 

Ligularia sibirica (L.) Cass. (Asteraceae), Functional Ecology of Plants: 151–157

Ștefureac I, Kovács A, Coldea Gh,  Köntzey J (1982): Importanța științifică a două mlaştini  

turboase  din  Bazinul  Uzului  (Carpații  Orientali),  Ocrotirea  mediului  natural 

înconjurător: 51-61

Stoicovici, L (1982): Răspândirea popilațiilor relictare de Ligularia sibirica (L.) Cass. în R. 

S. România. Ştirile cercetării biologice:14–19.

Anexe

Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciilor  Adenophora  liliifolia,  Eleocharis  

carniolica, Ligularia sibirica şi Liparis loeselii în Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului 

- Valea Morii (ROSCI0074)

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 53



RA.1.3. Metodologia şi planificarea detaliată a 

activităţilor de evaluare, corelat cu datele bibliografice 

specifice pentru speciile de mamifere.

Distribuţia speciei bazată pe datele preliminare de teren 

pentru speciile de mamifere.

Se referă la subactivitatea:

A.1.3. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de mamifere

Elaborat de dr. Sike Tamás expert mamologie la Cluj-Napoca, 24.01.2014.
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A.1.3.1. Lutra lutra

Cod Natura 2000: 1355

Denumire ştiinţifică: Lutra lutra

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): vidră; vidra; otter

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someșul Mic (ROSCI 0394)

Sistematică:

Vidra  Eurasiatică  (Lutra  lutra)  aparţine  phylum-ului  Subphylum  Vertebrata,  Clasa 

Mammalia,  Infraclasa  Eutheria,  Ordinul  Carnivora,  Suprafamilia  Canoidea  Familia 

Mustelidae. In cadrul Subfamiliei Lutrinae sunt cunoscute 13 specii de vidra la nivel mondial.

Descrierea

Vidra are corp lung și suplu, adaptat la viața acvatică, cap mic cu botul scurt și coadă lungă 

musculoasă. Capul mic cu o formă hidrodinamică face mult mai facilă înaintarea pe sub apă. 

Are urechi rotunjite, scurte, puțin ieșite din blană, acoperite de un opercul membranos. Ochii 

sunt  mici,  aproape de colțurile  gurii,  cu pupila  rotundă,  buzele  groase,  cea superioară cu 

mustăți. Nasul este golaș.

Dimorfismul sexual nu este accentuat, dar masculii sunt mai mari. Lungimea corpului 

este de 70-90 cm, înălțimea de 30 cm, coada este de 35-40 cm și greutatea intre 8-15 kg. 

Greutatea unui mascul este în general de 6-8 kg pe când femela cântărește aproximativ 4-5 

kg, dar acest mustelid poate ajunge la dimensiuni de până la 1 metru și jumătate lungime și la 

o greutate de 15 kilograme.

Blana este de culoare cafeniu-întunecat, cu peri moi, mătăsoși și strălucitori. Partea de 

pe abdomen are culoare mai deschisă. Iarna blana este mai deasă și mai lucioasă. Pe bărbie, 

laturi și pe mijlocul buzei superioare apar câteva pete neregulate de culoare albă. În raport cu 

corpul,  picioarele  sunt  scurte,  au  câte  5  degete.  Degetele  sunt  unite  de  o  membrană 
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interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Este un animal singuratic, preferând să 

se evite reciproc.

Habitat

Vidra este  o  specie  adaptată  la  mediul  acvatic.  Vizuinile  sunt  de obicei  săpate  pe malul 

râurilor sau în pădurile riverane dar la o distanță de maximum 500 de metri și sunt dotate cu 

mai multe intrări, cea principală situată de multe ori subacvatic. Preferă locații cu vegetație 

densă.

Masculii trăiesc solitari, își caută pereche numai în perioada împerecherii. Femelele 

sunt  împreună cu puii  doar  în  timpul  creșterii  lor.  Este  o specie  teritorială,  animalele  își 

marchează revirul cu ajutorul glandelor anale. Revirul masculilor (fiind mult mai mare) în 

general  se  suprapune  peste  revirul  a  mai  multor  femele.  Diametrul/lungimea  teritoriului 

(revirului) este de 5-10 km.

Prezența vidrei este strâns legată de existența resurselor de hrană. În Romania vidra 

este răspândită în întreaga țară, cu deosebire în lacurile și văile apelor mari, dar mai ales în 

bălțile și Delta Dunării. Existența locurilor bogate în pește, atrage vidra până sus la munte, la 

peste 1500 de metri, în preajma pâraielor cu păstrăvi. Uneori, în căutarea locurilor prielnice, 

trece  cumpăna  apelor,  peste  creasta  munților.  Ocazional  apare  și  în  ape  sezoniere  (bălți, 

canale cu ape nepermanente) care reprezintă un habitat important de hrănire.

Hrana

Are o alimentație diversă: majoritatea hranei este constituită din pești de talie mică, prezenți 

în densitate  mare,  dar mănâncă și broaște,  crustacee,  nevertebrate  acvatice,  (pui de)păsări 

acvatice, rozătoare, sau ocazional și fructe.

Hrana este procurată predominant în apă. Este un animal nocturn, vânează cca. 3-5 

ore pe zi. Cantitatea de hrană zilnică a unei vidre este între 15 și 25% din greutatea corporală 

a animalului și este influențată de anotimp. 

Reproducera
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Are o reproducere bianuală. Se împerechează în luna februarie, dar perioada de reproducere 

este mult influențată de factorii de mediu (hrană). După o gestație de 9 săptămâni, femela 

naște în general 2 pui (numărul puilor variind între 1 și 5), care până la vârsta de 4 săptămâni  

sunt orbi și neajutorați.  Puii își abandonează mama la vârsta de 2 ani și ating maturitatea 

sexuală la vârsta de 2-3 ani.

Statutul de protecţie în România

- înșirată  în Anexa II. (Specii animale și vegetale de interes comunitar a căror conservare 

necesită  desemnarea unor arii  speciale  de conservare)  a Directivei  Consiliului  92/43/CEE 

(Privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) din 21 mai 

1992,  respectiv  ANEXA  3  (Specii  de  plante  și  de  animale  a  căror  conservare  necesită 

desemnarea ariilor speciale de conservare  și a ariilor de protecție specială  avifaunistică)  al 

Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007 (Privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice)

- înșirată în Anexa IV. (Speciile animale și vegetale de importanță comunitară care necesită 

protecție strictă) a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Privind conservarea habitatelor naturale 

și a speciilor de faună și floră sălbatică) din 21 mai 1992, respectiv ANEXA 4 A (Specii de 

animale și de plante care necesită o protecție strictă) al Ordonanța de Urgenta nr. 57 din 20 

iunie  2007  (Privind  regimul  ariilor  naturale  protejate,  conservarea  habitatelor  naturale,  a 

florei si faunei sălbatice)

-  specie  “Aproape Amenințată”  (Near  Threatened)  după categorizarea  al  IUCN Red List 

publicată în 2008

- înşirată în  Anexa II a Convenției de la Washington (CITES) (Convenţia privind comerţul 

internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie) respectiv în Anexa 1 a 

Legii nr. 69/1994 (Privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună si floră pe cale 

de dispariţie - CITES)

-  înşirată  în  Anexa II  (Specii  de fauna strict  protejate)  a  Convenţiei  de la  Berna privind 

Conservarea speciilor sălbatice şi habitatelor natural (Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru 
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aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale 

din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979)

Factorii periclitanți sunt: braconajul, distrugerea vegetației ripariene, lucrările de amenajare a 

cursurilor  de  apă,  câinii  vagabonzi  care  vânează  în  haită,  iar  în  apropierea  drumurilor, 

creșterea circulației rutiere.

Date bibliografice referitoare la prezența vidrelor în Situl de interes Comunitar 

Someșul Mic (ROSCI 0394)

Vidra europeana (Lutra lutra) este cea mai răspândită dintre cele 13 specii de vidre. Deşi era 

o specie comună în toată Europa (Conroy şi Chanin 2002), din anii 1950 populaţiile de vidre 

prezintă un declin major, fapt care coincide cu folosirea în masă a pesticidelor (Strachan şi 

Jeffries 1996).

Până în prezent nu există date privind numărul de vidre în România, nici distribuția 

lor nu a fost stabilită pe nivel de țară. Cunoștințele despre distribuția vidrei (Lutra lutra) în 

România, sunt limitate la câteva observații insulare. Deși este cunoscut faptul că vidra este 

încă larg răspândită, nu există informații relevante pentru determinarea celor mai importante 

zone de conservare.

În literatura de specialitate europeană din anii ‘980 găsim referiri că această specie a 

fost, probabil, larg răspândită atât în Bulgaria, cât şi în România, deşi în România în unele 

areale  numărul  vidrelor în general  pare să prezinte  semne clare  de declin (Reuther  1980, 

Mason şi Macdonald 1986). Mai târziu, Georgescu (1994) a raportat că specia poate fi găsită 

în întreaga ţară, de la nivelul mării până în zona subalpină. 

Estimările populaţionale din România privind vidra sunt subiective, şi de asemenea 

metodele de estimare folosite sunt foarte diferite, dar în orice caz în ultimii 25-30 de ani arată 

scădere (Conroy şi Chanin, 2002). Conform statisticilor oficiale ale ROMSILVA (Ministerul 

Apelor,  Pădurilor  si  Protecţiei  Mediului),  populaţia  de  vidra  a  fost  instabilă  în  ultimele 

decenii.  Scăderea  numerică  ar  putea  fi  explicat  ca  fiind  numai  o aparenţă  prin  faptul  că 

identificarea speciei pe teren este foarte dificilă sau prin deteriorarea progresivă a echilibrului 

hidrologic  în  ultimii  30  de  ani.  Ionescu  şi  Ionescu  (1994)  estimează  populaţia  de  vidră 
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folosind informaţii de la administraţia de vânătoare pe baza numărului de exemplare vânate. 

Estimarea de 3.000 ex. publicată în Cartea Roşie (Murariu, 2005), nu se bazează pe studii 

populaţionale sistematice a speciei.

Studiind literatura de specialitate se poate stabili, că nu există date publicate despre 

prezența  speciei  din  aria  de  implementare  a  proiectului.  Distribuţia  vidrelor  în  regiunea 

Someșul Mic, nu a fost studiată până în prezent. Murariu (2000) semnalează prezența speciei 

la Dej, citând datele publicate de către  Călinescu (1931), însă acestea se referă la apariția 

vidrei pe Someșul  Mare la  o distanță  mai  mare de teritoriul  Sitului  de interes Comunitar 

Someșul Mic (ROSCI 0394) de azi.

Deși date ocazionale au fost semnalate de către vânătorii şi pescarii din zonă, acestea 

putem considera date anecdotice. Fișele celor două fonduri de vânătoare din zona studiată 

(Cluj nr5 „Dej”, respectiv Cluj nr 6 „Mica”, gestionate de A.J.V.P.S. CLUJ) existentă din 

2001 (Ministerul Mediului şi Pădurilor) nu conțin date referitoare la vidră.

Cerințele ecologice ale speciei

Vidra trăiește în habitate acvatice: râuri, lacuri, mlaştini, pe malul mării, de-a lungul cărora 

indivizii  deţin  un  teritoriu  de  vânătoare  propriu,  aceştia  putându-se  suprapune  parţial: 

teritoriul unui mascul înglobează frecvent teritoriile mai multor femele. Necesită vegetaţia 

bogată pe malul apelor şi se poate folosi de scorburile, cavităţile, vizuinile părăsite de vulpi 

sau bursuci,  marcând teritoriul  cu ajutorul  excrementelor,  amplasate  în  locuri  care ies  în 

evidenţă (pietre ieşite din apă, buturugi, sub poduri, la gura râurilor şi a pâraielor). Deseori 

mai mulţi indivizi folosesc aceleaşi puncte pentru marcarea teritoriilor, astfel excrementele au 

rol informativ despre meniu şi teritorialitate, a cărui lungime de-a lungul cursurilor de apă 

poate să fie de 5 km la femele, la masculi atingând 15 km, mărimea fiind determinată de 

abundenţa  hranei  (Lanszki  şi  colab.  2008).  Perioada  de  activitate  maximă  este  în  orele 

matinale şi seara, când vânează, parcurgând până la 10 km într-o noapte. Hrana de bază o 

constituie peştii, periodic, un procent important al dietei îl pot constitui amfibienii (în primul 

rând broaştele),  iar  ocazional  consumă şi păsări,  mamifere mai  mici,  raci,  melci  şi scoici 

(Lanszki 2002, Clavero şi colab. 2003).
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După  experiențele  noastre,  vidra  este  prezent  în  toate  habitatele  acvatice  cu  apă 

permanentă, care oferă adăpost adecvat fiind înmărginit de o vegetație arbustivă sau stufăriș, 

în care trăiește o populație stabilă de pești, și unde nu se manifestă un deranj semnificativ 

datorită activităților umane (Sike şi Márk-Nagy 2008).

Habitatele  acvatice  ocupate  de  vidre  sunt  extrem  de  vulnerabile  la  schimbările 

provocate de om. Canalizarea râurilor, îndepărtarea vegetaţiei de pe maluri,  construcţia de 

baraje,  drenarea  zonelor  umede,  activităţi  de  piscicultura  si  acvacultura  și  alte  tipuri  de 

impact asociate activităților  umane asupra ecosistemelor  acvatice sunt nefavorabile  pentru 

populațiile de vidra (Reuther şi Hilton-Taylor 2004).

Poluarea este amenințare majoră pentru vidre din Europa,  principalii  poluanți  care 

prezintă  un  pericol  pentru  vidre  sunt  organoclorurile,  dieldrinul,  DDT  /  DDE,  bifenili 

policlorurați (PCB) (Mason şi Macdonald 1994), mercurul si metalele grele 

O alta amenințare o constituie fragmentarea habitatelor de către rețele de transport, cauzând 

numeroase accidente de trafic, având drept rezultat decesul exemplarelor de vidră, ce au intrat 

în coliziune cu mijloacele de transport. (Mason şi Macdonald 1986, Ottino şi colab. 1995).

Braconajul  este  o  amenințare  cu  o  amploare  mare  în  România,  specia  nu  este 

braconata pentru importanta sa cinegetica ci pentru pagubele ce le produce proprietarilor de 

ferme piscicole.

Metodologie de inventariere a speciei Lutra lutra în Situl de interes Comunitar Someşul 

Mic (ROSCI0394)

Vidra  este  o  specie  predominant  nocturnă,  întâlnit  rar,  datorită  modului  de  viaţă  ascuns. 

Recensământul speciei în principal se bazează pe monitorizarea diferitelor urme în apropierea 

apelor. Prezenţa speciei pe o anumită porţiune de mal este semnalată de fecaliile cu un miros 

caracteristic de peşte, excreţia anală, urmele picioarelor, urme de râcâi pe mal sau “mingile” 

din ierburi,  precum şi urmele prăzilor  lăsate  pe mal.  Pe baza urmelor  se pot stabili  dacă 

prezenţa vidrei este regulat sau întâmplător pe teritoriul studiat (Lanszki şi colab. 2008).

Cel mai ușor de identificat într-un habitat populat cu vidră sunt excrementele deoarece 

acestea se păstrează timp îndelungat  în areal,  în perioadele fără precipitații.  În funcție  de 
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perioada studiului conținutul și forma excrementelor variază, fapt datorat dietei ce variază de 

la un sezon la altul. Lăsăturile de vidră conțin în cea mai mare parte oase și vertebre de pește 

și  amfibieni  însă  mai  pot  fi  identificate  și  rămășițe  de  melci,  coleoptere,  șoareci  etc. 

Majoritatea excrementelor sunt întâlnite sub poduri, pe pietre ieșite în relief, pe promontorii, 

movile, ziduri din beton și pot fi recunoscute ușor după conținutul de oase de pește, amfibieni 

și puternicul miros de pește.

Excrementele  sunt  utilizate  și  pentru  a  marca  teritoriul,  cu  acest  scop însă,  vidra 

marchează mai des cu excreţia (jeleul ) anală, ușor de recunoscut prin faptul că nu conține 

vertebre sau resturi din prada mâncată. În general vidrele sunt fidele locurilor de defecare, 

astfel în anumite puncte se formează adevărate latrine.

Urmele  sunt  foarte  importante  în  inventarierea  speciei.  Labele  anterioare  și 

posterioare  imprimate  de  către  vidră  pe  suprafețe  cu  mâl,  noroi,  nisip  sau  zăpadă pot  fi 

întâlnite pe malurile apelor. În funcție de dimensiunile urmelor se poate recunoaște vârsta și 

sexul individului,  astfel: < 5.0 cm – pui/juvenil,  6.0–7.0 cm – femelă adultă,  > 7.0 cm – 

mascul adult (Ottino şi Giller, 2004). Urmele de vidră pot fi observate pe tot parcursul anului  

atât iarna când este prezent stratul de zăpadă cât și toamna, vara și primăvara pe malurile cu 

nisip, pietriș fin, mâl sau noroi ale râurilor.

În timpul activităților zilnice, vidra poate lăsa și alte semne de prezență într-un anumit 

areal. Pe tot timpul anului pot fi observate, carcase de pești prădați, pe malurile apelor. Iarna 

pot fi observate urmele lăsate de vidră și de coada acesteia iar când zăpada este mai mare se 

observă adevărate șanțuri în zăpadă, produse de vidră, alunecând pe zăpadă. Tot iarna pot fi 

observate  tuneluri  pe  sub  zăpadă  si  mici  copci  în  gheată,  utilizate  pentru  acumularea 

necesarului de hrană, vânătoarea pe sub gheată.

Vizuinile de vidră sunt ușor de reperat datorită latrinelor din apropierea acestora, de 

obicei  ele  sunt  săpate  în  malurile  puternic  fixate  de rădăcinile  arborilor.  Vizuinile  au de 

obicei două intrări, una aeriană si una subacvatică.

În arealul  utilizat  de vidră pot fi  observate  în zonele  cu iarba mare  si  deasă mici 

culoare, având forma unui tunel, ce sunt utilizate de vidră. Tot în aceste zone putem observa 
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locuri utilizate de vidră pentru a își usucă blana si pentru odihnă, de obicei acestea sunt lipsite 

de vegetație și au prezent un substrat nisipos.

Tehnica recomandată de SSC Otter Specialist Group, descris ca “Metodă standard” în 

recensământul  şi  monitorizarea  vidrelor  de  către  Reuther  şi  colab.  (2000)  propune  o 

eşantionare pe o lungime de 600 m pe fiecare a 5 km a malurilor de ape. (Coasta apelor se va 

împărţi în porţiuni de 5 km, numite unităţi de evaluare, din care este cercetată un segment de 

600 m, unde se vor înregistra toate urmele care indică prezenţa speciei). Deoarece mărimea 

revirului  vidrelor  este  aproximativ  5  km,  această  metodă  permite  identificarea  tuturor 

exemplarelor / familiilor de vidre. Totodată în cazul unor rezultate negative pe un segment de 

600 m, se poate considera lipsa vidrei pe unitatea de evaluare respectivă (Lanszki şi colab. 

2008).

După o analiză amplă a bibliografiei de specialitate şi efectuarea unor ieşiri pe teren în 

zona de implementare,  cea mai  eficientă  metodă aplicabilă  în condiţiile  Sitului de interes 

Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394) s-a ales o tehnică de evaluare amplă pe scară mică, 

care să oferă date pentru stabilirea preferințelor speciei și factorii periclitanți pe nivel local. În 

cursul recensământului vor fi analizate coastele apelor din zona studiată (râul, precum şi toate 

apele constante, canalele mai mari, braţe moarte ale râului, heleşteie, etc.). Pentru localizarea 

zonelor  de  eşantionare  şi  înregistrarea  datelor  pe  teren  se  va  folosi  aparat  GPS.  Va  fi 

înregistrat felul urmelor găsite (fecalii / excreţie anală / urmele picioarelor / urme de râcâi / 

mingi / rămășițe de pradă), vârsta acestuia, starea habitatului (existența sau lipsa vegetației de 

pe mal, calitățile malului: abrupt /întins, nămolos / nisipos, etc.), posibilele factori periclitanți 

(distrugerea  vegetației  de  pe  mal,  agricultură  intensivă,  prezența  turmelor  /  câinilor 

vagabonzi, etc.) alte observații dacă este cazul.

Stabilirea  efectivelor  de  vidre  se  va  baza  în  principal  pe  urmele  proaspete,  iar 

densitatea  urmelor  (și/sau  mărimea  amprentelor)  va  face  posibil  distingerea  revirilor  / 

familiilor de vidră. Numărul vidrelor va fi estimată pe baza datelor publicate în literatura de 

specialitate, având în vedere cercetările referitoare la densitatea şi distribuţia populaţiilor de 

vidre efectuate în condiţii similare din Europa centrală. Astfel în cazul lacurilor se calculează 
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cu  coeficientul 0,7-1,0  exemplar/km2  (respectiv  1  exemplar  /  km  coastă)  iar  pe  râuri  1 

exemplar / 5 km (Reuter şi colab. 2000, Lanszki 2003).

Graficul de execuție cu date şi locaţii exacte

Inventarierea,  cartarea și  evaluarea stării  de conservare a populației  de vidre din  Situl  de 

interes Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394) conține mai multe etape de lucru.

I. În faza pregătitore se studiază literatura de specialitate pentru a identifica locațiile exacte 

unde a fost semnalată specia în perimetrul sitului studiat. Conspectul literaturii de specialitate 

se va desfășura până la 15 ianuarie 2014.

II. În perioada 15 ianuarie – 5 februarie 2014 se va realiza un prestudiu despre prezența 

speciei în zona studiată prin eșantionări pe scală largă (5 zone de eșantionare) și se va colecta 

date referitoare la condițiile ariei.

În  cursul  ieșirilor  pe  teren  vor  fi  colectate  date  în  mai  multe  pătrate  de  studiu.  Codul 

pătratelor 200 x 200 m incluse în zonele de eșantionare se găsesc în următorul tabel:

Nr. zona eș. 1 2 3 4 5
cos pătrat KS 003

KS 004

KS 007

KS 008

KS 030

KS 031

KS 034

KS 035

KS 041

KS 042

KS 043

KS 048

KS 049

KS 051

KS 052

KS 076

KS 077

KS 080

KS 081

Pe baza  rezultatelor  se  va  stabili  prezența  speciei  în  aria  protejată  și  distribuția  în  zona 

studiată.

III. În perioada 5 – 28 februarie se va realiza o inventariere și cartare amănunțită a speciei 

ieşiri  regulate  pe teren a experţilor.  lucrările  pe teren vor atinge majoritatea pătratelor  de 

studiu:

KS001, KS003, KS004, KS006, KS007, KS008, KS010, KS011, KS013, KS016, KS018, 

KS019, KS020, KS021, KS022, KS023, KS024, KS026, KS027, KS028, KS029, KS030, 

KS033, KS034, KS036, KS039, KS040, KS041, KS042, KS043, KS044, KS046, KS049, 

KS050, KS051, KS054, KS055, KS056, KS059, KS060, KS061, KS062, KS063, KS065, 
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KS066, KS067, KS069, KS070, KS071, KS072, KS073, KS075, KS076, KS079, KS080, 

KS081, KS082, KS084, KS085, KS086, KS088, KS089, KS090, KS091

În cursul deplasărilor pe teren vor fi analizate coastele apelor din zona studiată (râul, precum 

şi toate apele constante, canalele mai mari, braţe moarte ale râului, heleşteie, etc.).  Pentru 

localizarea zonelor de eşantionare şi înregistrarea datelor pe teren se va folosi  aparat GPS. 

Va fi  înregistrat  felul  urmelor  găsite  (fecalii /  excreţie anală /  urmele  picioarelor /  urme 

de râcâi  /  mingi / rămășițe de pradă), vârsta acestuia, starea habitatului (existența sau lipsa 

vegetației  de pe mal,  calitățile  malului:  abrupt  /întins,  nămolos  /  nisipos,  etc.),  posibilele 

factori periclitanți (distrugerea vegetației de pe mal, agricultură intensivă, prezența turmelor / 

câinilor vagabonzi, etc.) alte observații dacă este cazul.

IV. Prelucrarea datelor culese cu ocazia deplasărilor pe teren se va realiza continuu, paralel 

cu efectuarea lucrărilor de inventariere și se va termina cu întocmirea raportului final. Pe baza 

evaluării datelor colectate pe teren, se va realiza delimitarea amănunțită a distribuției speciei 

în aria protejată și stabilirea numărului efectivelor. Studiul realizat va stă la baza evaluării 

stării de conservare a populației de vidre și stabilirii măsurilor de conservare a speciei în sit.
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Distribuţia speciei bazată pe datele preliminare de teren pentru speciile de  

mamifere în Situl de interes Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394)

În urma ieșirilor  pe teren efectuate în cursul lunii  ianuarie 2014 a fost cercetată  prezența 

speciei țintă în 5 locații din aria protejată. Zonele de eșantionare au fost alese în așa fel, încât  

să  rezulte  din datele  colectate  o  imagine  în  ansamblu  a  situației  speciei  în  aria  protejată 

(Fig.1.):

Fig.1.
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Scopul  ieșirilor  a  fost  determinarea  distribuției  speciei  în  aria  protejată.  În  zonele 

desemnate pentru cercetări pe teren a fost analizată marginea habitatelor acvatice, și au fost 

înregistrate cu ajutorul unui aparat GPS toate punctele unde s-a găsit urme de vidre. Au fost 

identificate urme de vidră în 5 locații, din trei zone de eșantionare, care acoperă 5 pătrate din 

zona studiată (Fig.2.):

Fig.2.
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Punctele, unde s-a înregistrat urme de vidră (Fig.3):
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Fig.3.
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datele punctelor înregistrate:

I

D

lat lon elevation

1 47.099170032888651 23.921128967776895 242.113586
2 47.09641900844872 23.921711007133126 243.91430700000001
3 47.089954968541861 23.919569011777639 237.36689799999999
4 47.076574014499784 23.927598958835006 240.15536499999999
5 47.078005978837609 23.926909966394305 241.37252799999999

Deși condițiile în cursul ieșirilor pe teren nu au fost optime, rezultatele cercetărilor 

efectuate confirmă speciei  Lutra lutra în zona studiată. Datorită nivelului crescut de apă în 

albiile studiate o mare parte a urmelor au fost distruse de pe mal, iar zona de litorală cu lut  

sau  noroi  moale,  care  în  majoritatea  cazurilor  păstrează  amprentele  picioarelor  a  fost 

acoperită de apă în cele mai multe locații.  La fel obiectele care servesc ca loc de marcat 

pentru vidră (stânci, pietre mai mari, obiecte de beton, trunchiuri de copaci, etc.) în majoritate 

au fost sub nivelul apei. Aceste condiții au îngreunat și mai puternic găsirea urmelor în partea 

de aval a ariei, unde datorită malurilor abrupți și cantitatea imensă de lut depus de râu au 

făcut aproape imposibil cercetarea malului.

Menționăm, că în condiții mai prielnice, un număr mult mai mare de urme se poate 

înregistra. Deși datele înregistrate în cursul deplasărilor pe teren, care demonstrează prezența 

speciei țintă este redusă (5 puncte).

Ținând cont de faptul că, după datele de literatură, vidrele ocupă teritorii (revir) care au o 

lungime medie de 5 km dea lungul crosurilor de apă (Erlinge 1967, Reuther şi colab. 2000), 

putem concluziona că specia este prezentă pe tot teritoriul ariei.

În urma ieşirilor pe teren s-a constatat existenţa habitatelor adecvate pentru specie. 

Râul Someșul Mic are o ihtiofaună care asigură cantitatea necesară de hrană pentru vidre și 

un curs natural în mare parte a ariei protejate. Habitatele acvatice (bălți, brațe moarte, etc.) 

care  însoțesc  cursului  Someșului  Mic  asigură  locuri  potrivite  pentru  specie.  Marginea 

habitatelor acvatice întâlnite în zona studiată sunt acoperite de vegetație (arbuști, stuf, trestie), 

care asigură ascunziș pentru vidre (Mason şi Macdonald 1986).
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Pe baza acestor date preliminare putem deduce că specia este prezentă într-o populaţie 

continuă de-a lungul râului în aria protejată. Conform rezultatelor şi ajustându-se Metodei 

Standard, vidra arată prezenţă permanentă (PP) pe aria respectivă.

În cursul cercetărilor efectuate au fost identificate și câteva factori periclitanți. Considerăm, 

că au un efect negativ asupra speciei următoarele:

 depozitarea unor cantități mari de deșeuri (menajere și moloz) pe marginea habitatelor 

acvatice

 incendierea vegetației de pe malul apelor

 eliminarea vegetației de pe marginea habitatelor acvatice

 agricultura intensivă în lunca râului

 extragerea balastului din albia râului

 lucrări hidrotehnice
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RA.1.4. Metodologia şi planificarea detaliată a 

activităţilor de evaluare, corelat cu datele bibliografice 

specifice pentru speciile de reptile şi amfibieni

Se referă la subactivitatea:

A.1.4. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de reptile și 

amfibieni

Elaborat de dr. Szabó D. Zoltán, Benkő Zoltán experţi herpetologie la Cluj-Napoca, 

24.01.2014.
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A.1.4.1. Bombina variegata

Cod Natura 2000: 1193

Denumire ştiinţifică:Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Denumiri  populare (română,  maghiară,  engleză):  izvoraşul  de  baltă  cu  burta  galbenă, 

sárgahasú unka, yellow-bellied toad

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someșul Mic (ROSCI0394)

Descriere

Este o broască de talie mică (40-50 mm), cu un corp îndesat. Capul este relativ mare a cărui 

latitudine depășește longitudinea, pupilele fiind triunghiulare sau în formă de inimă. Culoarea 

dorsală este cenușiu-deschis ocazional verde. Abdomenul este marmurat cu pete galbene care 

nu  se  disting,  pe  bază  de  albastru-cenușiu  care  este  dominant.  Specia  este  predominant 

acvatică cu activitate diurmă și nocturnă la fel. În octombrie-noiembrie se retrag din corpurile 

de apă la uscat, unde se ascund și hibernează până sfârşitul sezonului rece.

Habitate

Populează  în  principal  bâltoacele  de-a  lungul  pâroaielor  și  torenţilor  de  pe  versanţii 

dealurilor, totodată fiind abundentă și în habitatele artificiale reprezentate de urme de roţi  sau 

cariere abandonate inundate.

Reproducție

Specia are o perioadă de reproducere mai îndelungată față de majoritatea amphibienilor din 

România situată între aprilie și iunie. În această perioadă felmela depune mai multe ponte. 

Ponta conține aproximativ 100 ouă, care sunt lipite de vegetație separat sau în pachete mici.  

Capacitatea femelei de a depune doar câteva ouă, îi permite să folosească și cele mai mici  

ochi de apă pentru reproducere.
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Hrana

Specia consumă nevertebrate, vierni, insecte, chiar și melci mici.

Distribuţia

Este o specie de deal și munte cu o distribuție largă în Europa, în Nord de la partea centrală a 

Franței prin Germaniai până la Nord-Vestul Elveției,  iar în Sud de la Nordul Italiei  toate 

regiunea Balcanică până Munțile Carpați.  România fiind în zona de tranzit între distibuția 

izvoraşului  de  baltă  cu  burta  galbenă  și  izvoraşului  de  baltă  cu  burta  roşie  (Bombina 

bombina)  populațiile  de  hibridizare  pot  fi  frecvente,  mai  ales  în  apropierea  zonelor  de 

câmpie, habitatul tipic al izvoraşului de baltă cu burta roşie.

Date bibliografice referitoare la prezența speciei Bombina variegata în Situl de interes 

Comunitar Someșul Mic (ROSCI0394)

Ghira şi colab. (2002) şi ecologia speciei ne indică că izvorașul de baltă cu burtă galbenă este 

prezentă pe zona studiată, cu populații semnificative.

Statutul de conservare în România

Chiar dacă populațiile  Vestice și  Nord-Vestice au suferit  scăderi  substanțiale  ocazional  și 

extincși locale (de exemplu sudul Elveției, Nordul și Sudul Franței și Germania), din cauza 

arealului  larg  și  abundenței  ridicate  din  Munțile  Carpați,  Polanda  și  Slovenia  unde  mai 

găsește  habitate  corespunzătoare,  specia  este  considerată  “Fără  grijă”  de  către  estimările 

IUCN.
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A.1.4.2. Emys orbicularis

Cod Natura 2000: 1220

Denumire ştiinţifică: Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): ţestoasă de apă, Mocsári teknős

Situl  în  care  apare  ca  specie  de  interes  comunitar:  Făgetul  Clujului  –  Valea  Morii 

(ROSCI0074), Someșul Mic (ROSCI0394)

Descriere

Este o țestoasă de talie mică, carapacea ovală fiind la masculi 14-17 de cm, iar la femele 14-

18 de cm. Plastronul este alcătuit din 12 plăci (6+6) ocazional divizate. Culoarea carapacei 

adulților este cafeniu-întunecat cu pete rotunde sau lini întrerupte galbene,  la exemplarele 

imaturi petele sunt confuze. Plastronul la adulți poate să varieze de la galben până la cafeniu, 

la exemplarele imaturi negru-cafeniu cu marginile pătate gălbui.

Habitate

Ocupă habitatele acvatice cu vegetație bogată de dimensiuni mari de a lungul braţelor moarte, 

dar este prezentă şi în canale şi şanţuri (de exemplu la Pădurea Văgăşel) mai mici cu condiții  

hidrologice favorabile. Specia apare şi în bălţile permanente din interiorul pădurilor și cariere 

inundate și abandonate.

Reproducție

Specia devină activă de la sfărșitul  martiei,  iar reproducerea ține până în mai.  Ponta este 

alcătuită  de  obicei  din  9-10  ouă  depuse  în  mai  și  iunie  în  aproximitatea  apei.  Oăle  se 

incubează între 57 – 90 zile, iar pui părăsesc cuibul ori în toamnă ori în primăvara următoare. 

Fără îngrijire parentală ciubul este expusă la temperaturi extreme și predatori dar longevitatea 
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speciei (40 – 60, ocazional peste 100 de ani) compensează sucesul de reproducere ocazional 

scăzută.

Hrana

Specia este în principiu carnivoră, consumând pești, amphibieni, crustacee, insecte și moluște 

prinse sub apă. După maturizare apare și hrana vegetală în dietă.

Distribuţia

Ţestoasa de apă este larg răspândită în Palearcticul de Vest fiind prezent nu numai în Europa 

Centrală  și  Sudică,  dar  și  în  Asia  și  Africa  de  Nord.  La  nivelul  țării  specia  este  relativ  

comună,  fără  o  răspândire  uniformă,  ocupând  numai  habitatele  acvatice  corestunzătoare 

cerințelor ecologice.

Date bibliografice referitoare la prezența speciei Emys orbicularis în Siturile de interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) şi Someșul Mic (ROSCI0394)

Chiar dacă țestoasa de apă a fost semnalizată în aproximitatea zonelor studiate în literatura 

publicată (Fuhn şi Vancea 1961). Din ecologia speciei și analizarea habitatelor presupunem, 

că specia este prezentă pe siturile “Someșul Mic”, dar absent de pe zona “Făgetul Clujului – 

Valea Morii”.

Statutul de conservare în România

Răspândirea largă a speciei cauzează o impersie falsă de abundență, dar din cauza nevoilor 

ecologice  specia  apare  în  populații  localizate  expuse  la  activitățile  antropice.  Din  cauza 

dranărilor, regularizării și poluării apelor populațiile Europene au diminuat semnificativ, de 

aceea specia este considerată amenințată moderat (NT) de către estimărilor IUCN Red List, și 

etse listat în Anexa II în Directiva Habitatelor din EU.
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Metodologie de inventariere pentru evaluarea speciilor de țintă şi planificare exactă în 

Siturile de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) şi Someşul 

Mic (ROSCI0394)

Mulțumită  detectabilității  ridicate,  din  cauza  comportamentului  ambelor  specii  și 

caracteristicile zonei studiate, efectivele vor fi inventariate cu ajutorul metodei întâlnirii și 

identificării vizuale (visual encounter survey VES).

Luănd în considerare area redusă a zonelor studiate, acoperirea totală a habitatelor 

corespunzătoare pentru speciile de țintă este posibilă. Prin inventarierea totală a habitatelor 

unde speciile studiate pot fi prezente,  vom avea posibilitatea de a crea o imagine cât mai 

integrală  despre distribuțiile  și  efectivele  acestora,  pe zona studiată  în  intervalul  de timp 

propus de proiectul prezent. Lucrările de teren vor începe de la Aprilie, când speciile țintă vor 

deveni activi, iar tote zona studiată va fi acoperită până la sfârsitul luni Junie ceea ce cuprinde 

sezonul de reproducere a izvorașului cu burtă galbenă. Ordinea și pasul efectuării pătratelor 

va fi determinat substanțial de condițiile meteorologice ceea ce pot afecta comportamentul 

animalelor.

Identificarea  habitatelor  corespunzătoare  va  fi  efectuată  cu  ajutorul  unei  metode 

sistematice. Pe zonele studiate vor fi amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea 

fiecărui pătrat (în total  596 de pătrate de 200x200 metri: KS001-KS091, BM001-BM505) 

individual din aceste griduri asigurăm distribuția egală a efortului și acoperirea omogenă a 

zonei studiată. Habitatele potențiale identificate vor fi documentate și parcurse în mod total, 

bălțile și brațele moarte greu accesibile, sau cu vizibilitate compromisă vor fi parcurse cu 

barcă. Toate exemplarele observate vor fi înregistrate pe formularele de teren. Datele vor fi 

introduse ulterior în format electronic (MS Office).

Datele colectate vor fi prelucrate și gestionate cu ajutorul aplicațiilor din pachetul MS 

Office,  de  statistică  (R)  și  de  GIS  (QGIS,  ArcGIS)  conform descriselor  în  metodologia 

elaborării hărţilor digitale şi a bazei de date interoperabilă GIS.

Plan de lucru
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Anexe

Bibliografie scanate referitoare la prezența speciilor  Bombina variegata şi Emys orbicularis 

în Siturile de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) şi Someşul Mic 

(ROSCI0394).
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RA.1.5. Metodologia şi planificarea detaliată a activităţilor 

de evaluare, corelat cu datele bibliografice specifice 

pentru speciile de peşti

Se referă la subactivitatea:

A.1.5. Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti

Elaborat de Imecs István, Nagy Anrdás Attila experţi ihtiologie la Cluj-Napoca, 24.01.2014.
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A.1.5.1. Rhodeus sericeus amarus

Cod Natura 2000: 1134

Denumire ştiinţifică:Rhodeus (sericeus) amarus 

Denumiri  populare (română,  maghiară,  engleză):  boarţă; szivárványos  ökle; European 

bitterling

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someșul Mic (ROSCI 0394)

Descriere şi identificare

Corpul  este  înalt  şi  puternic  comprimat 

lateral.  Profilul  dorsal  şi  cel  ventral  este 

convex.  Gura  este  mică,  subterminală, 

semilunară,  deschiderea  ei  ajunge  până  sub 

nări. Buzele sunt subţiri şi întregi. Pedunculul 

este  scund  şi  comprimat  lateral.  Marginea 

dorsalei  este  uşor  convexă.  Pectoralele  sunt 

scurte, rotunjite la vârf. Solzii mari, mult mai 

înalţi decât lungi, persistenţi. Linia laterală scurtă. De obicei atinge între 30-60 mm lungime 

fără caudală şi 38-72 mm lungime totală. Talia maximă este de 78 mm.

Colorit: Partea dorsală a corpului este cenuşie-gălbuie, uneori bătând în verzui, flancurile 

albe, fără luciu metalic, dorsala şi caudala cenuşii, celelalte înotătoare bat în roşu. În lungul 

jumătăţii posterioare a corpului şi a pedunculului caudal o dungă verzuie foarte evidentă. În 

epoca  de  reproducere  masculul  capătă  un colorit  deosebit  de  frumos:  operculul  şi  partea 

anterioară  a  abdomenului  portocalii  sau roze;  dunga din lungul  corpului  devine  verde  ca 

smaraldul, anala roşie.
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Ecologie

Trăieşte exclusiv în ape dulci. Preferă apele stătătoare sau încete, dar se poate întâlni şi în plin 

curent  până  aproape  de  zona  montană  a  râurilor.  Răspândirea  sa  este  legată  de  prezenţa 

lamelibranhiatelor  Unio sau  Anodonta. Reproducerea începe pe la sfârşitul lui aprilie şi se 

întinde până în august. Aceasta are loc în porţii, fiecare femelă depunând icrele de mai multe 

ori în cursul unui sezon. Cu ajutorul ovipozitorului icrele sunt depuse în cavitatea branhială a 

lamelibranhiatelor  din  genurile  Unio şi  Anodonta.  Dezvoltarea  larvară,  până  la  resorbția 

sacului vitelin are loc în cavitatea paleală a lamelibranhiatelor. Larva se fixează pe branhiile 

gazdei cu ajutorul unor exerescențe ale sacului vitelin. Eclozarea icrelor și dezvoltarea larvară 

durează 30-40 de zile.  În momentul  în care părăsește  cevitatea  paleală  a  moluștelor,  puii 

măzoară 7-8 mm. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de un an, când corpul atinge o 

lungime fără caudală, de 30-35 mm.

Se  hrăneşte  cu  alge  filamentoase  şi  unicelulare,  resturi  de  plante  superioare  şi  detritus; 

întâmplător îngerează şi organisme animale (Bănărescu 1964).

Răspândire

Specie cu o răspândire largă în România.  Telcean şi Bănărescu (2002) îl categorizează la 

speciile care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani.

Statutul de protecţie în România

Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care România este parte a Convenţiei de la 

Berna), Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007 anexa 3. Conform listei IUCN este încadrată în 

categoria cu risc scăzut (Least Concern-LC). 
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A.1.5.2. Gobio kessleri

Cod Natura 2000: 2511

Denumire ştiinţifică: Romanogobio (Gobio) kesslerii 

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): petroc; homoki küllő; Kessler's gudgeon

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someșul Mic (ROSCI 0394)

Descriere şi identificare

Corpul scund şi gros, relativ înalt şi slab 

comprimat  lateral.  Pedunculul  caudal 

gros şi cilindric, grosimea sa în general 

mai  mare  decât  înălţimea  minimă. 

Tranşa  dorsalei  este  uşor  concavă. 

Caudala adânc scobită.

Colorit

Faţa superioară a corpului este cenuşie verzuie sau gălbuie, cea a capului cenuşie cu pete şi 

dungi mai întunecate. Pe flancuri 7-9 (rareori 6-11) pete întunecate cenuşii cu luciu argintiu, 

care în general sunt scurte. Pe solzii liniei laterale sunt două pete mici, negre, mai evidente 

decât la celelalte specii ale genului. Pe radiile dorsalei şi caudalei sunt câte 2 şiruri de pete 

mici, negre, foarte palide.

Ecologie

Trăieşte în cursul mijlociu al râurilor mari din partea inferioară a zonei scobarului până în 

zona crapului,  în  unele  râuri  mici  trăieşte  în  zona cleanului.  Trăieşte  în  cârduri  mari  (de 

câteva sute de exemplare), indivizii izolaţi fiind destul de rari. Puietul formează cârduri mari 

în apa mai înceată. Se reproduce în luna iunie. Hrana constă mai ales din diatomee şi din mici  
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nevertebrate psamofile (Bănărescu 1964).  Prezenţa speciei este legată de o viteză a apei de 

45 - 65, rar pană la 90 cm/s; această viteză este caracteristică raurilor de campie, şi anume 

porţiunilor lor puţin adânci, cu substrat nisipos (Bănăduc 2007).

Răspândire

Specie cu o răspândire destul de largă în România. În ultimii ani a dispărut din Arieş, Barcău 

şi  probabil  din  Milcov,  iar  în  Târnava  Mare,  Mureş,  Argeş  şi  Suceava  şi-a  redus  mult 

efectivul (Bănărescu 2005). Telcean şi Bănărescu (2002) îl categorizează la speciile care şi-au 

redus arealul în ultimii ani sau au arătat un declin numeric.

Statutul de protecţie în România

Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care România este parte a Convenţiei de la 

Berna), Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007 anexa 3. Conform listei IUCN este încadrată în 

categoria cu risc scăzut (Least Concern-LC). Arealul acestei specii se află in scădere uşoară 

in ultimii  zeci de ani,  în principal  datorită  modificării  habitatelor naturale şi seminaturale 

(Bănăduc 2007).

A.1.6.3. Cobitis taenia

Cod Natura 2000: 1149

Denumire ştiinţifică: Cobitis (taenia) elongatoides

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): vágócsík; homoki küllő; spined loach

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Someșul Mic (ROSCI 0394)

Descriere şi identificare

Corpul gros sau moderat comprimat lateral. Solzii în general imbricaţi. Pigmentaţia laterală 

constă din 4 zone longitudinale diferite, dintre care cea inferioară e formată din pete laterale 

evidente. Singura pată la baza caudalei este neagră sau brună. La masculi radia a doua este 
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îngroşată şi mai lungă decât a treia, iar la baza sa se găseşte o piesă scheletică în general 

rotunjită: solzul lui Canestrini. Ca lungime, femelele ating până la 11,5 cm, masculii până la 

9,3 cm.

Colorit

Fondul  alb-gălbui.  Pete  dorsale  mici, 

apropiate  în  număr  variabil. 

Pigmentaţia  laterală  a  corpului  constă 

din  patru  4  zone:  două  pigmentaţii 

intermediare, care constă din punctuaţii 

fine şi apropiate, cea laterodorsală din pete înguste, şi pigmentaţia laterală din pete pătrate, în 

număr variabil. La multe exemplare petele alungite ale pigmentaţiei laterodorsale se unesc 

dând o dungă aproape continuă, iar petele laterale se apropie mult între ele. La baza caudalei, 

în colţul superior, există o pată neagră, foarte evidentă. Capul cu pete mărunte şi o dungă 

oblică, de la ceafă până la gură.

Ecologie

Trăieşte în ape lent curgătoare, cu fund nisipos, argilos, mâlos, mai rar pietos, cât şi în ape 

stătătoare, evitând însă în general pe cele foarte înmâlite. Adesea se îngroape complet în mâl 

sau în nisip; după hrană umblă mai mult  noaptea.  Suplinește în oarecare măsură lipsa de 

oxigen  din  apă  cu  respiraţia  intestinală.  Reproducerea  are  loc  primăvara,  iar  icrele  sunt 

adezive. Hrana constă în viermi, larve de insecte, alge (Bănărescu 1964).

Răspândire

Specie cu o răspândire largă în România.  Telcean şi Bănărescu (2002) îl categorizează la 

speciile care şi-au menţinut arealul de răspândire şi abundenţa în ultimii ani. 

Statutul de protecţie în România
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Specia este protejata prin Legea 13 din 1993 (prin care România este parte a Convenţiei de la 

Berna), Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2007 anexa 3. Conform listei IUCN este încadrată în 

categoria cu risc scăzut (Least Concern-LC). 

Concluzie pe baza descrierii speciilor:

Cele 3 specii Natura 2000 trăiesc în apele lent curgătoare sau stătătoare, astfel se recomandă 

metoda pescuitului cu electronarcoză care va fi adecvat pentru cele 3 specii. 

Justificarea pentru alegerea electronarcozei (*):

Peştii au un sistem nervos asemănător cu celelalte vertebrate. În partea dorsală nervii, ieşind 

din măduva spinării, urmează miomerele şi pătrund în muşchi. În partea anterioară a capului 

apare o sarcină negativă prin care s-ar explica de ce peştii sunt atraşi către anozi. Odată intrat 

în câmpul electric, comportamentul peştelui va depinde de poziţionarea spaţială a peştelui la 

momentul iniţial. Reacţia care se aşteaptă este de înot involuntar într-o direcţie predictibilă 

(spre anod). Pescuitul electric este selectiv în funcţie de talie. Peştii mai mari tind să fie mai 

vulnerabili, datorită gradientului electric, voltajul cap-coadă. Un peşte mare intersectează mai 

multe  linii  de  câmp  decât  unul  mic.  Există  o  diferenţă  între  selectivitatea  dimensională, 

eficienţa capturii şi mortalitate. În timp ce eficienţa capturii creşte odată cu lungimea peştilor,  

mortalitatea depinde mai ales de răspunsul la lungimea şi frecvenţa impulsurilor.  În cazul 

apelor curgătoarea folosirea electronarcozei aduce cele mai bune rezultate, pentru că nici o 

altă metodă acceptată nu rezultă detectarea totală (sau aproape totală) a faunei piscicole dintr-

o staţie de colectare

Metode de colectare cu aparatul de electronarcoză (după Pricope şi colab. 2004)

În  ape  curgătoare  se  recomandă  utilizarea  electronarcozei,  care  prezintă  avantajul  că  nu 

omoară peştele, iar colectarea este aproape totală în punctele de lucru. Cu toate că unele studii 

demonstrează efectele negative ale aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender 

& Carline  1994,  Dalbey et  al.  1996,  Thompson  et  al.  1997),  de  obicei  aceste  efecte  nu 

afectează supravieţuirea peştilor pe termen lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste 
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efecte negative este indicat utilizarea curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, 

Henry & Grizzle 2004). Tot în vederea diminuări  efectelor  negative este indicat ca peştii 

şocaţi să fie scoase cât mai repede din raza de acţiune a aparatului de electronarcoză (Sharber 

et al. 1994).

Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului ROSCI0394 – Someşul Mic majoritatea apelor 

sunt ape curgătoare,  iar  apele stagnante (brațele  moarte ale Someșului  Mic) sunt de mică 

suprafață, colectarea probelor se va efectua cu aparatul de electronarcoză, ca o metodologie 

adecvată  pentru  evaluarea  celor  3  specii  ţinte  (Rhodeus  (sericeus)  amarus,  Romanogobio 

(Gobio) kessleri, Cobitis (taenia) elongatoides).

Standardul  european  CEN/TC  230  Water  analysis  stabileşte  modalitatea  de  evaluare  a 

compoziţiei specifice, abundenţei şi diversităţii comunităţilor de peşti din râuri, lacuri şi ape 

costiere, în scopul calificării statutului lor ecologic. Aceste norme standardizează metodele de 

colectare a peştilor, pentru ca rezultatele obţinute de diferiţi cercetători să fie comparabile. 

Acest document prezintă o metodă de pescuit electric care să poată fi utilizată în capturarea 

peştilor,  în scopul caracterizării  bogăţiei  în specii,  compoziţiei,  abundenţei  şi structurii  pe 

vârste a comunităţilor piscicole.

Principalele componente ale unui aparat de  electronarcoză sunt sursa de putere, panoul de 

control,  cablurile,  întrerupătoarele  de  siguranţă  şi  electrozii.  Poate  fi  utilizat  la  pescuitul 

electric  curentul  continuu  direct  (CCD)  sau  curentul  continuu  pulsator  (CCP).  Curentul 

alternativ este foarte dăunător pentru peşti din acest motiv nu se utilizează.
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Fig.1. Funcţionarea aparatului de electronarcoză

Toate  echipamentele  de  pescuit  care  generează  curent  electric  trebuie  să  se  încadreze  în 

standardele CENELEC şi IEC şi să respecte legislaţia europeană în vigoare. Aceste aparate 

trebuie să fie capabile să scoată voltajul şi amperajul dorit pe toată durata de funcţionare.

Aparatele portabile, care se transportă în spate în timpul funcţionării, trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii:

 să aibă sisteme automate de întrerupere a curentului electric atunci când butonul

întrerupătorului nu este apăsat,

 să fie uşoare, pentru a fi transportate fără mare efort de cel care îl poartă

 să aibă baterii din care nu se varsă conţinutul

În situl Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic vom utiliza un aparat de electronarcoză 

marca Samus 725 MP (Fig.2.), care este una de mică capacitate cu curent continuu pulsator, 

astfel  efectele  negative asupra ihtiofaunei  vor  fi  minime  (Henry & Grizzle  2004) şi  care 

îndeplineşte toate cerinţele mai sus amintite.
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Fig.2. Aparatul Samus 725 MP

Pentru  funcţionarea  aparatului  folosim  acumulatori  staţionari  de  tip  Vipow  12V  20Ah 

(Fig.3.). Pentru fiecare zi de teren o să avem la noi minim 3 acumulatori încărcaţi pentru a  

avea rezerve în caz că bateria se descarcă. Timpul necesar pentru încărcarea unei baterii este 

de 4-5 ore.

Fig.3. Bateria Vipow (12V 20Ah) şi încărcătorul bateriei
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Aparatul şi bateria sunt puse într-un rucsac special pentru a le purta fără mare efort în apă 

(Fig.4.).

Fig.4.: Aparatul în rucsacul special de pescuit

Pentru deplasarea în apă se folosesc cizmele de piept, iar pentru a colecta peştii şocaţi se 

foloseşte minciogul. Toţi peştii colectaţi sunt eliberaţi imediat după identificare. 

Pentru stocarea probelor până la efectuarea măsurătorilor  (dacă este nevoie),  se utilizează 

găleţi din material plastic. Se recomandă ca aceste găleţi să fie bine spălate înaintea utilizării 

lor,  pentru a se evita  răspândirea  unor agenţi  infectuoşi  (diferite  paraziţi,  fungi)  de la un 

habitat la altul. 

Procedeele şi locul de colectare a probelor în Situl de interes Comunitar Someşul Mic 

(ROSCI0394)

Procedeele  de  pescuit  şi  echipamentele  utilizate  depind  de  adâncimea  apei  din  locul  de 

colectare a probei. În pâraie şi râuri colectarea probelor poate fi făcută prin pescuitul electric 

de la mal sau  din albie. În apele sitului Natura  2000 ROSCI0394 – Someşul Mic se pot 

utiliza cu succes echipamente portabile de pescuit, deoarece permit o mai mare mobilitate. 

Colectarea  probelor  se  face  din  zonele  litorale  ale  râului,  dar  şi  în  vad,  acolo  unde este 

posibil. 

Locul  de colectare a probelor se alege în funcţie de lăţimea şi adâncimea râului, astfel:
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- în râurile mici probele se pescuiesc în albie (majoritatea apelor din sit)

- în râurile mari şi mijlocii (ca Someşul Mic şi braţele moarte, bălţi) probele se colectează din 

apropierea malurilor şi din albie, unde este posibil

În ambele cazuri mărimea probei trebuie să fie suficient de mare încât să includă speciile 

dominante  şi  să  cuprindă  setul  complet  de  specii  caracteristice  râului  respectiv,  pentru  a 

asigura reprezentativitate comunităţii respective de peşti (Pricope şi colab. 2004). 

În situl Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic vom colecta probe în următoarele pătrate: 

1. staţie: KS 086, KS 088

2. staţie: KS 081, KS 082

3. staţie: KS 058, KS 063

4. staţie: KS 055, KS 056

5. staţie: KS 050, KS 051

6. staţie: KS 039

7. staţie: KS 029, KS 030

8. staţie: KS 024, KS 027

9. staţie: KS 020, KS 022

10. staţie: KS 003

Locul şi numărul staţiilor de colectare poate să fie schimbată în funcţie de nivelul apei şi de 

parametrii din teren. De obicei alegerea staţiilor cele mai reprezentative pentru o inventariere 

se face pe parcursul activităţii de colectare a datelor. Locurile staţiilor mai sus enumerate sunt 

numai orientative şi au fost desemnate cu ajutorul imaginilor satelitare.

Sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic se poate accesa din următoarele localităţi: 

Petreşti, Salatiu, Mănăstirea şi Dej. Drumurile de acces: DN1C şi DJ172F.

Colectarea probelor de peşti se face de către minim de 2 persoane (Fig.5.). Prima care se află 

mai în amonte şochează peştii cu aparatul de electronarcoză, iar persoana care se află în aval 

le colectează cu un minciog. De multe ori cel care şochează peştii are posibilitatea să prindă 

primele  exemplare  şocate,  iar  cel  care  se  află  mai  jos  colectează  exemplarele  aduse  de 

curentul apei. Peştii şocaţi au nevoie de 1-3 minute (depinde de specie şi de distanţa la care se 

află în momentul şocului) pentru a-şi reveni, iar această perioadă este suficient de lung pentru 
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a le scoate din apă şi pentru a le număra, identifica etc. Colectarea probelor de ihtiofaună este 

standardizat, astfel probele luate din punctele de colectare asemănătoare pot fi comparate.

Fig.5. Colectarea probelor de către 2 persoane dintr-un pârâu de mărime mijlocie

Mărimea suprafeţelor de pescuit:

La colectarea probelor se va avea în vedere ca lungimea minimă a staţiilor de colectare să fie 

de (Pricope şi colab. 2004):

Dimensiunea râului Lungimea minimă a staţiei
Pâraie mici, cu lăţimea < 5 m 20 m
Râuri mici, cu lăţimea 5-15 m 50 m
Râuri mari şi canale, lăţimea > 15 m > 50 m pe un mal sau pe ambele
Ape cu vadul larg, cu adâncimea apei < 70 cm 200 m2

Ape întinse (lacuri) > 50 m în zona litorală

Perioada de recoltare

Perioada de recoltare a probelor de peşti trebuie aleasă în funcţie de biologia speciei ţintă și 

de condițiile din teren. Astfel probele de ihtiofaună nu pot fi colectate pe la sfârșitul iernii, la 

începutul primăverii din cauza topirii zăpezii, ploilor dese și ca urmare a acestora creșterea și 

tulburarea apelor. . Uneori pescuitul electric nu poate fi folosit la temperaturi ale apei sub 

5°C, datorită faptului că peştii sunt inactivi şi prin urmare şi eficienţa metodei este redusă. În 
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majoritatea cazurilor, ca şi în cazul sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic în caz 

ideal colectarea probelor se va face vara și toamna

Unde este posibil este recomandat şi verificarea capturilor pescarilor care deseori pot servi 

date importante (vezi Bănăduc 1999).

Identificarea şi eliberarea capturii

Peştii  vor fi  identificaţi  pe baza literaturii  de specialitate  (Bănărescu 1964, Gyurkó 1972, 

Pintér 1989, Pintér 2002, Kottelat & Freyhof 2007). 

Toţi peştii capturaţi sunt eliberaţi în zona din care au fost colectaţi. Eliberarea peştilor se face 

într-o zonă cu apă lent curgătoare în apropierea malului.

Descriere sumară a activităţilor de birou absolut necesare pentru procesarea datelor 

primare

Prelucrarea datelor se face cu ajutorul programului Microsoft Office dar şi a unor programe 

de statistică şi de cartografiere (ex. ArcGis). Programul Google Earth este folosit destul de 

des pentru că asigură o orientare bună pe terenul studiat. 

Primul pas este introducerea datelor colectate pe teren (din formulare) într-o bază de date 

după care se face prelucrarea lor. Aceste activităţi sunt costisitoare de timp şi de multe ori  

depăşesc zilele stabilite în planul de lucru.
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* Implementarea Noii Directive Cadru a Apei în Bazine Pilot (WAFDIP)

EuropeAid/114902/D/SV/RORO.0107.15.02.01 TR-18 Procedura Operaţională 

Standard Pentru Colectare Fauna Piscicolă.

Date  din  literatura  de  specialitate  privind  fauna  ihtiologică  a  sitului  Natura  2000 

ROSCI0394 – Someşul Mic

În literatura de specialitate găsim date destul de bogate cu privire la fauna ihtiologică 

a  râului  Someșul  Mic  (Parádi  1882,  Herman  1887,  Bănărescu  1964,  Bănărescu  1969, 

Bănărescu și colab. 1999). Primele date sunt publicate de către Parádi (1882) care se ocupă 

numai de specia Rhodeus sericeus amarus și amintește că a colectat exemplare din Someșul 
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Mic de la Cluj până la Bonțida. Puțin mai târziu apare probabil cea mai importantă publicație 

privind ihtiofauna Ardealului (Cartea pescuitului maghiar) din secolul al XIX-lea (Herman 

1887). În aceasta sunt publicate atât date privind uneltele folosite pentru pescuitul tradițional 

cât și date despre răspândirea speciilor de pești de pe teritoriul Ungariei. Referitor la speciile 

din Someșul Mic, Herman amintește 15 specii  din jurul orașului Cluj Napoca.  Fără nicio 

îndoială, publicația cea mai importantă din secolul al XX-lea este monografia lui Bănărescu 

(1964) în care sunt adunate toate datele de răspândire ale speciilor de pești de pe teritoriul 

României. În aceasta este descrisă răspândirea speciilor, făcându-se referire de fiecare dată și 

la Someșul Mic în cazul în care specia respectivă există în aceasta. O altă publicație foarte 

importantă este cel al lui Bănărescu și colab. (1999), în care au studiat în amănunt ihtiofauna 

Someșului și al afluenților (printre acestea și  Someșul Mic). Datele au fost colectate în anii 

1992 și 1996. Cristea (2004) publică date asupra răspândirii speciilor din genurile Leuciscus 

și  Squalius,  amintind  și  Someșul  Mic  în  Cazul  speciilor  Leuciscus  leuciscus și  Squalius  

cephalus.  Date  foarte  superficiale  sunt  publicate  despre  răspândirea  speciilor  de  pești  în 

bazinul Someșului Mic  și în Cartea Roșie a Vertebratelor din România (Bănărescu 2005). 

Bănărescu & Bănăduc (2007) adună datele despre speciile de pești Natura 2000 din România. 

În această lucrare se face și o foarte scurtă referire la răspândirea acestor specii, la unele fiind 

amintit și bazinul Someșului. Sevcsik & Erős (2008) publică date asupra colecției Muzeului 

de Istorie Naturală din Ungaria. Acestea sumarizează datele din colecția muzeului până la 

data de 1 februarie 2007. Halasi-Kovács & Antal  (2010) publică date despre schimbările 

apărute  în  ihtiofauna  Someșului  după catastrofa  ecologică  din  2000 (poluarea  Someșului 

inferior  cu  cianură  de  către  râul  Lăpuș,  poluare   provenită  de  la  societate  comercială 

”Aurul”), făcând doar câteva referiri nesemnificative la ihtiofauna Someșului Mic. În final, 

Telcean & Cupșa (2012) publică date despre speciile rare și amenințate din bazinul superior 

al Tisei, în special date despre afluenții din partea stângă a acestuia. În această lucrare autorii 

fac câteva referiri și la ihtiofauna Someșului Mic.

Mai jos sunt prezentate datele care se referă la ihtiofauna Someșului Mic pe secțiunea dintre 

Cluj  Napoca  și  confluența  cu  Someșul  Mare  (speciile  Natura  2000  sunt  scrise  cu  litere 

îngroșate):
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Eudontomyzon danfordi:  Este amintită  pentru prima dată  din Someșul  Mic de  către 

Herman (1887) de pe raza  orașului  Cluj  Napoca.  După Bănărescu  (1969) este  rar în 

Someșul Mic între Gilău și Cluj. Nu a fost colectat în timpul studiului efectuat de către 

Bănărescu și colab. (1999), dar după informațiile persoanelor competente, specia există 

în Someșul Mic superior și afluenții acestuia. În colecția Muzeului de Istorie Naturală din 

Ungaria există exemplare din această specie, exemplare colectate de Kászoni Zoltán din 

Someșul Mic în luna octombrie 1961 din raza orașului Cluj Napoca (Sevcsik &  Erős 

2008).

Salmo trutta fario: Este amintită numai de către Herman (1887) de pe raza orașului Cluj 

Napoca.

Esox lucius: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman (1887) de 

pe  raza  orașului  Cluj  Napoca.  După Bănărescu  (1964)  există  în  Someșul  Mic  de  la 

Gherla în aval. Mai târziu Bănărescu și colab. (1999) preconizează că specia probabil a 

dispărut din Someșul Mic.

Rutilus rutilus: Pe vremuri a fost colectat din Someșul Mic în jurul orașului Cluj Napoca, 

în timpul  studiului din 1992  și  1996 nu a fost  identificat  (Bănărescu  et al. 1999).  În 

colecția Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există exemplare din această specie, 

exemplare colectate de Kászoni Zoltán din Someșul Mic în luna octombrie 1961 din raza 

orașului Cluj Napoca (Sevcsik & Erős 2008).

Leuciscus leuciscus: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic în jurul Clujului și la 

Juc. În timpul studiului din 1992  și 1996 nu a fost identificat  (Bănărescu  et al. 1999). 

Cristea (2004) amintește că specia a fost semnalată din Someșul Mic, fără a indica locul 

exact.  Cel mai  probabil  acest  autor preia datele publicate de Bănărescu (1964). După 

Telcean & Cupșa (2012) specia a dispărut total de pe sectorul din aval de Cluj Napoca. 

Squalius cephalus: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman 

(1887) de pe raza orașului  Cluj  Napoca.  După Bănărescu (1964) există în tot  lungul 

Someșului  Mic.  Mai târziu a fost  identificat  la Cluj  și  lipsea de pe sectorul  puternic 

poluat aflat în aval de Gherla (Bănărescu et al. 1999). Cristea (2004) îl amintește din toţi 

afluenţii Someşului Mic până la vărsare (Căpuş - aval de Căpuşul Mic, Luna, Gârbău, 
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Nadăş,  Becaş,  Gădălin,  de  la  izvoare). În  colecția  Muzeului  de  Istorie  Naturală  din 

Ungaria  există  exemplare  din  această  specie  colectate  din  Someșul  Mic  de  pe  raza 

județului Cluj, fără a indica mai exact locul colectării (Sevcsik & Erős 2008).

Tinca tinca: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman (1887) de 

pe raza orașului Cluj Napoca. Bănărescu (1964) îl amintește din iazul de la Apahida.

Scardinius  erythrophthalmus:   După  Bănărescu  (1964)  exista  în  Someșul  Mic  de  la 

Apahida în aval. Nu a fost colectat în timpul inventarierilor din 1992 și 1996 (Bănărescu 

et al. 1999).

Alburnus alburnus:  După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la Gilău în aval. 

Nu a fost colectat în timpul inventarierilor din anii 1992 și 1996 (Bănărescu et al. 1999).

Alburnoides  bipunctatus:  Este  amintită  pentru  prima  dată  din  Someșul  Mic  de  către 

Herman (1887) de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) este frecvent pe 

tot cursul Someșului Mic. Mai târziu a fost identificat la Cluj Napoca  și lipsea de pe 

sectorul  puternic  poluat  aflat  în  aval  de  Cluj  (Bănărescu  et  al. 1999).  În  colecția 

Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există exemplare din această specie colectate 

de Kászoni Zoltán din Someșul Mic în luna octombrie și noiembrie 1959 și de Berinkey 

L.  la  data  de  5  iunie  1960 de  pe  raza  județului  Cluj,  fără  a  indica  mai  exact  locul 

colectării. La fel există un exemplar colectat de Kászoni Zoltán în 1959 din Someșul Mic 

de pe raza orașului Cluj Napoca (Sevcsik & Erős 2008).

Abramis brama: După Bănărescu (1964) există în Someșul-Mic de la Apahida în aval. 

Nu a fost colectat în timpul inventarierilor din 1992 și 1996 (Bănărescu et al. 1999). În 

colecția Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există un exemplar din această specie, 

colectată de Kászoni Zoltán din Someșul Mic în luna octombrie 1961 de pe raza orașului 

Cluj Napoca (Sevcsik & Erős 2008).

Vimba vimba: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la Gherla în aval. Nu a 

fost colectat în timpul inventarierilor din 1992 și 1996 (Bănărescu et al. 1999).

Chondrostoma nasus: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman 

(1887) de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) în Someșul Mic domină 

din amonte de Gilău până la Bonțida, e ceva mai rar de la Bonțida la Dej. În timpul 
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inventarierilor  din  1992  și  1996  a  fost  găsit  la  Cluj.  În  aval  (unde  pe  vremuri  era 

abundantă)  a  dispărut  din  cauza  poluării  râului  (Bănărescu  et  al. 1999).  În  colecția 

Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există un exemplar din această specie, colectată 

de Berinkey L. din Someșul Mic în date de 5 iunie 1960, fără a indica mai exact locul 

colectării (Sevcsik & Erős 2008).

Phoxinus phoxinus:  A fost identificat  la Cluj Napoca, lipsește de pe sectorul puternic 

poluat aflat în aval de Cluj (Bănărescu et al. 1999).

Rhodeus (sericeus) amarus:  Prima semnalare a speciei  este din anul 1882, când este 

amintită de pe secțiunea dintre Cluj Napoca și Răscruci atât din Someșul Mic, cât și din 

apele  care se varsă în aceasta  (Parádi 1882). Câțiva ani mai  târziu este  semnalat  din 

Someșul Mic  și de către Herman (1887) de pe raza orașului Cluj Napoca. Acest autor 

amintește că pescarii din Cluj îl numesc ”fűzfa hal” și știu foarte bine că peștele are un 

gust amar. După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la Gherla în aval. Nu a fost 

colectat  în  timpul  inventarierilor  din 1992  și  1996,  dar după părerea  autorilor  specia 

poate să persiste în Someșul Mic (Bănărescu et al. 1999). În colecția Muzeului de Istorie 

Naturală din Ungaria există un exemplar din această specie, colectată de Kászoni Zoltán 

din Someșul Mic în luna octombrie 1961 din raza orașului Cluj Napoca (Sevcsik & Erős 

2008).

Gobio gobio: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman (1887) 

de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) există din amonte de Gilău 

până  la  Dej.  Mai  târziu  a  fost  identificat  la  Cluj-Mănăștur  și  lipsea  de  pe  secțiunea 

poluată din aval.  Reapare la Gherla  (Bănărescu  et al. 1999). În colecția Muzeului de 

Istorie Naturală din Ungaria există exemplare din această specie colectate de Kászoni 

Zoltán din Someșul  Mic în  data  de 08.  iulie  1960  și  luna octombrie  1961 cât  și  un 

exemplar  colectat  de Berinkey L. la data  de 2 iunie 1960 de pe raza localității  Jucu 

(Sevcsik & Erős 2008).

Romanogobio (Gobio) uranoscopus: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de 

la Gilău până la Cluj (Bănărescu 1964). În timpul inventarierilor din 1992  și 1996 era 

prezent la Cluj Mănăștur (Bănărescu et all 1999). Există în colecția Muzeului de Istorie 
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Naturală din Ungaria, exemplar colectat de Berinkey L. din Someșul Mic fără a indica 

mai exact locul colectării (Sevcsik & Erős 2008).

Romanogobio (Gobio) kesslerii: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la 

Apahida până la vărsare. Specia nu a fost identificat în timpul inventarierilor din 1992 și 

1996 (Bănărescu et al. 1999).

Barbus barbus: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman (1887) 

de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la 

Gilău.  Nu a fost  identificată  în  timpul  studiului  din  1992  și  1996,  dar  după părerea 

autorilor  probabil  că  există  în  amonte  de  Cluj  (Bănărescu  et  all  1999).  În  colecția 

Muzeului  de  Istorie  Naturală  din  Ungaria  există  un  exemplar  din  această  specie, 

exemplar  colectat  de Kászoni  Zoltán din  Someșul  Mic  în  luna  octombrie  1959,  fără 

indicarea mai exactă a localității (Sevcsik & Erős 2008).

Barbus (meridionalis) petenyi: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic până în 

aval de Apahida. După inventarierile din anii 90, specia se pare că există de la Cluj în 

amonte,  în  aval  a  dispărut  (Bănărescu  et  al. 1999).  În  colecția  Muzeului  de  Istorie 

Naturală  din  Ungaria  există  un  exemplar  din  această  specie,  exemplar  colectat  de 

Kászoni Zoltán din Someșul Mic în luna octombrie 1959, fără indicarea mai exactă a 

localității cât și un exemplar colectat de Berinkey din acest râu la data de 05 iunie 1960, 

fără indicarea mai exactă a localității (Sevcsik & Erős 2008).

Cyprinus  carpio:  Este  amintită  pentru prima dată  din Someșul  Mic de către  Herman 

(1887) de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic 

de la Apahida în aval. În anii 90 specia lipsea din albia principală a Someșului Mic din 

cauza poluării (Bănărescu et al. 1999).

Carassius carassius: După Bănărescu (1964) există în bălțile din lungul Someșului Mic 

începând  de  la  Someșeni.  Nu  este  amintit  în  Bănărescu  et  al. (1999).  În  colecția 

Muzeului  de  Istorie  Naturală  din  Ungaria  există  un  exemplar  din  această  specie, 

exemplar  colectat  de Kászoni  Zoltán din  Someșul  Mic  în  luna  octombrie  1950,  fără 

indicarea mai exactă a localității (Sevcsik & Erős 2008).
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Carassius gibelio: După Bănărescu et al. (1999) este prezent în toate lacurile din bazinul 

Someșului.

Barbatula  barbatula:  După  Bănărescu  (1964)  există  în  Someșul  Mic  din  amonte  de 

confluența  Someșului  Cald  cu  cel  Rece  până  în  aval  de  Bonțida,  precum  și  în  toți 

afluenții acestuia. De pe secțiunea din aval de Cluj Napoca a dispărut, însă era prezent la 

Cluj  Mănăștur  (Bănărescu  et  al. 1999).  În  colecția  Muzeului  de  Istorie  Naturală  din 

Ungaria există un exemplar din această specie, exemplar colectat de Kászoni Zoltán din 

Someșul Mic de pe raza orașului Cluj Napoca în luna octombrie 1961 (Sevcsik & Erős 

2008).

Misgurnus fossilis: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman 

(1887)  de  pe  raza  orașului  Cluj  Napoca.  După  Bănărescu  (1964)  există  în  bazinul 

Someșului Mic în bălțile de la Someșeni și în cele de la Gherla, în brațul Someșului Mic 

de la Apahida. În colecția Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există un exemplar 

din această specie,  exemplar colectat  de Kászoni Zoltán din Someșul Mic de pe raza 

orașului Cluj Napoca în luna octombrie 1961 (Sevcsik & Erős 2008).

Cobitis elongatoides: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman 

(1887) de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic 

de la Cluj până la Dej și în bălțile vecine. Mai târziu a fost identificată în Someșul Mic la 

Cluj  Mănăștur,  fiind  extinctă  mai  jos,  reapărea  pe  sectorul  poluat  în  aval  de  Gherla 

(Bănărescu et al. 1999). În colecția Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există un 

exemplar din această specie, exemplar colectat de Kászoni Zoltán din Someșul Mic în 

luna octombrie 1961, fără indicarea mai exactă a localității (Sevcsik & Erős 2008).

Sabanejewia  aurata:  După  Bănărescu  (1964)  există  în  Someșul  Mic  din  amonte  de 

confluența Someșului Cald cu cel  Rece până la Dej.  Mai târziu a fost identificată  în 

Someșul Mic la Cluj Mănăștur, fiind extinctă mai jos (Bănărescu et al. 1999).

Silurus glanis: Este amintită pentru prima dată din Someșul Mic de către Herman (1887) 

de pe raza orașului Cluj Napoca. După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic doar la 

vărsare. Mai târziu nu este amintită din acest râu (Bănărescu et al. 1999).
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Lota lota: Este amintită din Someșul Mic de către Herman (1887) de pe raza orașului 

Cluj  Napoca.  În  publicațiile  mai  recente  specia  nu  a  fost  găsită  în  Someșul  Mic 

(Bănărescu 1964, Bănărescu et al. 1999).

Perca fluviatilis: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la Apahida până la 

vărsare. Mai târziu a fost identificată în Someșul Mic la Cluj (Bănărescu et al. 1999). În 

colecția Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria există un exemplar din această specie 

colectat de Kászoni Zoltán din Someșul Mic în luna octombrie 1960, fără indicarea mai 

exactă a localității (Sevcsik & Erős 2008).

Gymnocephalus  cernuus:  În  timpul  inventarierilor  din  anii  90  un  exemplar  a  fost 

observat într-un lac de lângă Cluj (Bănărescu et al. 1999). În colecția Muzeului de Istorie 

Naturală din Ungaria există un exemplar din această specie colectat de Kászoni Zoltán 

din Someșul Mic în luna octombrie 1960, fără indicarea mai exactă a localității (Sevcsik 

& Erős 2008).

Zingel streber: În Someșul Mic este foarte rar de la Cluj în aval (Bănărescu 1964). Nu a 

fost colectată în timpul studiilor din anii 90 (Bănărescu et al. 1999).

Zingel zingel: După Bănărescu (1964) există în Someșul Mic de la Cluj în aval. Nu a fost 

colectată în timpul studiilor din anii 90 (Bănărescu et al. 1999).
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Anexe

Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciilor  Rhodeus  sericeus  amarus,  Gobio 

kessleri, Cobitis taenia în Situl de interes Comunitar Someşul Mic (ROSCI0394).
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RA.1.6. Metodologia şi planificarea detaliată a 

activităţilor de evaluare, corelat cu datele bibliografice 

specifice pentru speciile de nevertebrate

Se referă la subactivitatea:

A.1.6.  Inventarierea,  cartarea  şi  evaluarea  stării  de  conservare  a  speciilor  de 

nevertebrate

Elaborat de dr. Rákosy László, dr. Urák István, dr. Czekes Zsolt, Ferencz Márta experţi 

nevertebrate la Cluj-Napoca, 24.01.2014.
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A.1.6.1. Isophya stysi

Cod Natura 2000: 4050

Denumire ştiinţifică: Isophya stysi Cejchan, 1957

Denumiri populare  (română,  maghiară,  engleză,  germnă):  cosaşul lui Stys,  Stys  tarszája, 

Stys-szöcskéje sau erdélyi tarsza, Stys's bush-cricket, Sichelschrecke

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii 

(ROSCI0074), Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Încadrarea taxonomică a speciei

Cosaşul lui Stys (Isophya stysi), din punct de vedere taxonomic, face parte din încrengătura 

artropodelor  (Phylum  Arthropoda),  clasa  insectelor  (Class  Insecta),  ordinul  ortopterelor 

(Ordes Orhoptera), familia greierilor (Family Tettigoniidae).

Statutul de conservare în România

Codul EUNIS al speciei: 4050, Directiva Habitate, Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC, 

Anexa II., Directiva Habitate, Legea 462/2001.

În formularul Natura 2000 populaţia speciei  este notată cu „B”, ceea ce semnifică 

faptul că populaţia la nivel naţional, se aflată într-o stare de conservare bună, populaţie ne-

izolată,  cu o arie de răspândire extinsă (C) şi evaluare globală – B (valoare bună). Situri  

desemnate  pentru  conservarea  speciei:  Apuseni,  Cheile  Turzii,  Făgetul  Clujului  –  Valea 

Morii,  Mociar, Muntele Şes, Pădurea Homiţa,  Pădurea Tătăruşi, Podişul Lipovei – Poiana 

Ruscă, Poienile de la Şard, Slatina, Strei-Haţeg, Trascău.
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Fig.1. Isophya stysi, femelă adultă (Iorgu 2013)

Fig.2. Isophya stysi, mascul adult (Iorgu 2013)

Descrierea speciei

Cosaşii, greierii şi lăcustele (ordinul Orthoptera) au o mare importanţă în natură, reprezentând 

legătura-cheie în lanţul trofic: consumatori primari fitofagi în ecosisteme de pajişte şi prada 

preferată a multor grupe de animale. O altă importanţă a ortopterelor este dată de valenţele lor 

ecologice  complexe,  trăind  în  comunităţi  specifice  în  biotopi,  dependente  de  structura  şi 

specificitatea  vegetaţiei.  Studiul  acestor  asocieri  permite  evaluarea  condiţiilor  şi  starea 

actuală a habitatului în care ortopterele trăiesc. 

Identificarea ortopterelor se poate face direct în teren pentru majoritatea speciilor, sau 

mai  apoi  în  laborator,  observându-le  diverse  caractere  morfologice.  Însă  identificarea 

speciilor  din genul  Isophya este  destul  de dificilă.  Caracterele  morfologice  ale  diferitelor 

specii sunt foarte asemănătoare, iar variabilitatea dintre indivizii aceluiaşi specii uneori este 
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destul de mare. Masculii nu au organe genitale interne sclerotinizate, fapt ce îngreunează şi 

mai mult încadrarea corectă a speciilor.

Ortopterele  împreuna  cu  cicadele  au  cele  mai  spectaculoase  emisiuni  sonore  din 

întreaga  lume a insectelor.  În general  cântă numai  masculii  adulţi,  excepţie  făcând unele 

specii la care şi femela emite sunete. Emisia sunetului se face cu ajutorul unui aparat special  

numit aparat stridulator, iar sunetul produs se numeşte stridulaţie. Deoarece sunetul produs 

diferă  de  la  o  specie  la  alta,  recunoaşterea  speciilor  se  poate  face  uşor  în  natură  prin 

ascultarea “cântecului”. Această caracteristică permite identificarea speciilor din genurile mai 

dificile (ex. Isophya), majoritatea lor diferind doar prin sunetul produs de mascul, în timp ce 

morfologic sunt aproape identice. Pentru detectarea acestor sunete se utilizează detectoare de 

ultrasunete, iar sunetele înregistrate pe teren pot fi studiate şi prelucrate apoi cu programe 

speciale. Astfel, prin analiza stridulaţiilor, şi evidenţierea diferenţelor, în ultima vreme au fost 

descrise specii şi subspecii criptice, noi pentru ştiinţă, cum ar fi:  Isophya ciucasi (Iorgu şi 

Iorgu 2010),  Isophya sicula (Orci şi colab. 2010) sau I. kraussii moldavica (Iorgu şi Heller 

2013).

Speciile  din  genul  Isophya au  aripile  foarte  scurte,  nu  pot  zbura,  ceea  ce  reduce 

considerabil capacitatea lor de dispersie, fapt care a condus la izolarea populaţiilor. Acest 

fenomen explică numărul mare de specii endemice din acest grup. Majoritatea speciilor au o 

răspândire restrânsă, fiind elemente endemice caracteristice pentru anumite regiuni.

Culoarea: Culoarea corpului este verde. Antenele galbene sau verzui. Şanţul transversal este 

situat după mijlocul pronotului. La mascul tegminele sunt verzi, numai regiunea cubită este 

brună-gălbuie. La femelă, tegminele sunt verzi cu o pata mică, brună-deschisă în mijloc. 
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Fig.3. Tegminele la masculii unor specii de Isophya: A. Isophya speciosa, B. I. brevipennis, 
C. I. harzi,  D. I. pienensis,  E. I.. pyrenea,  F. I. zubovskii,  G. I. stysi,  H. I. modestior,  I. I.  
modesta, J. I. costata, L. I. rectipennis, M. I. hospodar (Kis 1976)

Caractere morfologice: Primele două articole tarsale nu sunt şăntuite. Vârful vertexului este 

aproximativ atât de lat cât jumătate din grosimea primului articol antenal. Antenele aproape 

de 2 ori mai lungi decât corpul. Tegminele, la mascul, au aceeaşi lungime ca şi pronotul, 

ajung pâna la 1/4 primului tergit abdominal, marginea lor lateral-internă formând un unghi 

obtuz la vârful nervurii stridulante. Nervura stridulanta are aproximativ jumătate din lăţimea 

pronotului. Cercii sunt puternic curbaţi în treimea lor distală. Nervura anală slab dezvoltată, 

aproximativ atât de lungă cât 2/3 din lungimea marginii posterioare a pronotului. Tegminele, 

la femelă, mult mai scurte decât pronotul, marginea lor posterioară este uşor rotunjită.

Complexul genito-anal: La mascul cercii, înainte de treimea lor distală sunt puternic şi brusc 

curbaţi. Treimea lor distală este aproape dreaptă, subţire, uşor turtită, cu vârful rotunjit, iar 

dintele  are  o  poziţie  dorsală.  Placa  subgenitală  cu  o  scobitură  triunghiulară.  La  femelă 

oviscapul de o lungime mijlocie este slab curbat, este puternic dinţat la vârf şi curbat. Placa 

subgenitală lată şi rotunjită. 
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Fig.4. Vârful abdomenului la masculii  unor specii  de  Isophia:  A. Isophya speciosa,  B. I.  
brevipennis,  C. I.  harzi,  D. I.  pienensis,  E. I..  pyrenea,  F. I.  zubovskii,  G. I.  stysi,  H. I.  
modestior, I. I. modesta, J. I. costata, L. I. rectipennis, M. I. hospodar (Kis 1976)
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Fig.5.  Vârful abdomenului la femelele  unor specii  de  Isophia:  A. Isophya speciosa,  B. I.  
brevipennis,  C. I.  harzi,  D. I.  pienensis,  E. I..  pyrenea,  F. I.  zubovskii,  G. I.  stysi,  H. I.  
modestior, I. I. modesta, J. I. costata, L. I. rectipennis, M. I. hospodar (Kis 1976)

Cerinţe de habitat

Trăieşte pe pajişti, poieni şi fâneţe mezofile din apropierea pădurilor, în interiorul Bazinului 

Carpatic, zona Subcarpaţilor Orientali şi din partea vestică a Podişului Moldovei.

Este caracteristică în special  pentru fâneţele  montane din Munţii  Apuseni,  până la 

1500 m altitudine. Ceea mai joasă semnalare a speciei a fost la 80 m altitudine, în Parcul 

Naţional Criş-Mureş din Ungaria (Nagy és Szövényi 1999). 

Se întâlneşte pe ierburi înalte cu frunze late cum sunt Veratrum, etc. si pe tufişuri mici 

de Rubus şi Prunus. Este o specie fitofagă şi polifagă, care consumă mai ales dicotiledonate 

(Corylus, Linaria, Rumex) (Nagy és Szövényi 1999). 

Ouăle le depune în sol, la o adâncime de 1-2 cm. Ecloziunea se face la sfârşitul lui 

aprilie şi la începutul lui mai. Adulţii încep să apară în iunie, trăieşte până în august.

Răspândire geografică

Specie  endemică  pentru  bazinul  Carpatic.  A  fost  găsită  în:  România,  Ungaria,  Slovacia, 

Ukraina subcarpatică şi Polonia (Heller şi colab. 2004). În România este foarte răspândită, 

mai ales în Podişul Transilvaniei, Munţii Apuseni (Iorgu şi colab. 2008). Codrii Paşcanilor 

reprezintă limita estică a arealului speciei (Iorgu 2008).

Factori de ameninţare şi măsuri de conservare

Factorii  de risc  pentru  această  specie  sunt  deteriorarea  şi  fragmentarea  habitatelor 

naturale  datorită:  modificării  structurii  vegetaţiei,  păşunatului,  managementul  forestier 

defectuos,  cosire  etc.  Măsurile  de  conservare  pentru  aceasta  specie  presupune  protejarea 

siturilor în care se găseşte, conservarea pajiştilor mezofile în care traiste specia. Efectuarea de 

păşunat şi cosit alternativ în zonele respective, sau chiar interzicerea păşunatului şi a cositului 

în anumite zone (Iorgu şi colab. 2013).
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Metodologie de inventariere  a speciei  Isophya stysi,  estimarea mărimii  şi  abundenţei 

populaţiilor  în  Siturile  de  interes  Comunitar  Făgetul  Clujului  -  Valea  Morii 

(ROSCI0074) şi Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Pentru estimarea mărimii şi abundenţei populaţiilor, este recomandată combinarea şi 

folosirea alternativă, în funcţie de calitatea vegetaţiei, a următoarelor două metode (Iorgu şi 

colab. 2013): capturarea cu fileul entomologic, identificarea, numărarea şi apoi eliberarea, cu 

grijă,  a  adulţilor  întâlniţi  pe  un  transect  prestabilit;  identificarea  masculilor  adulţi  prin 

înregistrarea stridulaţiilor şi analiza acestora cu ajutorul unui detector de ultrasunete, direct în 

teren. 

Fileul entomologic sau plasa pentru cosit este formată dintr-o ramă metalică rotundă, 

având diametrul de 30 cm. De ramă se fixează un sac de pânză de 50 cm lungime. Sacul se 

îngustează treptat,  la vârf este rotunjit.  Rama metalică se fixează pe o bâtă de 50-60 cm 

lungime, cu un dispozitiv sub formă de tub, cu ajutorul unui şurub. Cu plasa aceasta se fac 

mişcări de cosire în iarbă, în frunzişul arbuştilor, copacilor, iar insectele căzute în plasă se 

adună direct cu mâna sau cu o pensă. 

Fig.6. Oscilograma (a, b) şi spectrograma (c) stridulaţiei unui mascul de Isophya stysi (Iorgu 
2013)
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În timpul după-amiezii şi amurgului adulţii de Isophya stysi se pot colecta cu ajutorul 

fileului entomologic. Această metodă constă în parcurgerea unor trasee liniare de 500 m şi 

notarea fiecărei individ împreună cu distanţa acesteia faţă de traseu. Astfel se vor cunoaşte 

numerele specimenelor prezente şi locaţia lor. Cu această metodă se colectează insectele de 

pe o fâşie de circa 1 m lăţime. Pentru standardizare, se folosesc un număr egal de cosiri (de 

obicei între 10 şi 50), după care se verifică conţinutul sacului (Forró 1997, Gardiner şi colab. 

2005). 

Efectivele care trăiesc pe tufişuri, se pot aprecia cu cea mai mare eficienţă cu metoda 

identificării masculilor  prin sunet.  Această metodă de colectare a sunetelor este descrisă în 

Orci şi colab. 2005.  Stridulaţia constă în secvenţe de silabe foarte scurte (aproximativ 300 

ms, la temperatura de 20°C), care au o intensitate mult mai mare, în comparaţie cu celelalte 

specii de Isophya, şi care sunt  precedate de câteva impulsuri distincte.  Cântă mai ales după 

masa şi seara. Masculii când se simt ameninţaţi, produc frecvent un sunet de atenţionare scurt 

dar puternic (Iorgu şi Iorgu 2008).

Pe  baza  rezultatelor  obţinute  prin  activităţile  de  teren  va  fi  posibilă  estimarea 

abundenţei.  Mărimea  populaţiilor  se  dă  împreună  cu  indicarea  preciziei  de  estimare  prin 

calcularea  limitelor  de  confidenţialitate  şi  se  extrapolează  pe  suprafaţa  întreagă  a  zonei 

studiate. Toate observaţiile înregistrate pe teren vor fi georeferenţiate pentru crearea hărţilor 

de răspândire digitală. 

Datele  culese  vor  fi  centralizate  într-o bază  de date,  cu  următoarele  sub-unităţi  şi 

tabele:  specii,  habitate,  observaţii  individuale  cu  data,  număr  de  indivizi,  condiţiile 

observaţiei, referinţe geografice. Acest sistem cu tabele conectate va permite exportarea şi 

filtrarea datelor după mai multe criterii.

Plan de realizare cu date şi locaţii exacte

Munca de teren va începe la sfârşitul lunii mai, şi va continua în iulie, august şi începutul 

lunii septembrie, ca să cuprindă întreaga perioadă a anului când putem găsi exemplare adulte 

din această specie. Preconizăm să efectuăm câte 10 zile de lucru pe teren în fiecare lună. 
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Pentru estimarea mărimii şi abundenţei populaţiilor de Isophya stysi trebuie prelevate 

probe biologice sau bioacustice. Aceste probe se prelevează în perioada de maximă activitate 

a speciei,  respectiv după-masă şi seara. Vom stabili 40 de transecte de câte 500 de metrii 

lungime, care vor traversa habitatele în care poate să fie prezentă specia. Pe aceste transecte 

vom căuta exemplare din această specie, cu fileul entomologic. După fiecare 10-50 de cosiri 

(numărul cosirilor va fi calibrată pe teren, şi va fi aceeaşi la toate prelevările de probe) se va 

goli conţinutul sacului, pentru a putea indica cu cât mai mare precizia locul unde au fost 

găsite exemplare. După numărare, exemplarele capturate vor fi eliberate. În locurile în care 

apar  tufe,  de  unde nu  putem preleva  probe  cu  ajutorul  fileului  entomologic,  vom folosi 

detectoare de ultrasunete, pentru a detecta şi identifica stridulaţiile produse de câtre masculii 

speciei.  În aceste cazuri,  la numărul  masculilor  receptaţi  se adaugă şi numărul  femelelor, 

calculat după rata sexelor obţinut la prelevarea de probe cu ajutorul fileului entomologic. În 

situl Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074) avem 201 de pătrate de 200x200 metri, în 

care vor fi randomizate transectele în linie de 500 metri lungime: BM001, BM002, BM003, 

BM004,  BM005,  BM006,  BM007,  BM008,  BM009,  BM010,  BM016,  BM017,  BM018, 

BM025,  BM026,  BM027,  BM028,  BM034,  BM035,  BM036,  BM037,  BM043,  BM044, 

BM045,  BM046,  BM053,  BM054,  BM055,  BM065,  BM066,  BM077,  BM078,  BM089, 

BM090,  BM101,  BM102,  BM103,  BM105,  BM106,  BM115,  BM116,  BM117,  BM118, 

BM119,  BM129,  BM130,  BM131,  BM132,  BM133,  BM144,  BM145,  BM146,  BM147, 

BM161,  BM162,  BM163,  BM164,  BM165,  BM166,  BM167,  BM168,  BM180,  BM181, 

BM182,  BM183,  BM184,  BM185,  BM186,  BM202,  BM203,  BM204,  BM205,  BM206, 

BM207,  BM208,  BM209,  BM210,  BM211,  BM212,  BM213,  BM214,  BM229,  BM230, 

BM231,  BM236,  BM237,  BM238,  BM239,  BM240,  BM241,  BM242,  BM243,  BM261, 

BM262,  BM267,  BM268,  BM269,  BM270,  BM271,  BM272,  BM273,  BM274,  BM296, 

BM297,  BM298,  BM299,  BM300,  BM301,  BM302,  BM303,  BM304,  BM305,  BM326, 

BM327,  BM328,  BM329,  BM330,  BM331,  BM332,  BM333,  BM334,  BM335,  BM336, 

BM337,  BM338,  BM345,  BM346,  BM358,  BM359,  BM360,  BM365,  BM371,  BM372, 

BM373,  BM376,  BM377,  BM378,  BM379,  BM380,  BM390,  BM391,  BM392,  BM393, 

BM403,  BM404,  BM407,  BM408,  BM409,  BM410,  BM411,  BM419,  BM420,  BM421, 
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BM422,  BM423,  BM430,  BM431,  BM432,  BM436,  BM437,  BM438,  BM445,  BM446, 

BM448,  BM449,  BM450,  BM451,  BM452,  BM453,  BM454,  BM455,  BM456,  BM457, 

BM458,  BM459,  BM460,  BM461,  BM468,  BM469,  BM470,  BM471,  BM472,  BM473, 

BM474,  BM475,  BM476,  BM483,  BM484,  BM490,  BM491,  BM492,  BM493,  BM496, 

BM497, BM498, BM499, BM500, BM501, BM502, BM504, BM505. In situl Poienile de la 

Şard  (ROSCI0356)  avem  30  astfel  de  pătrate  de  câte  200x200  metri,  în  care  vor  fi 

randomizate  transectele  în  linie  de  500  metri  lungime:  SR001,  SR002,  SR003,  SR004, 

SR005,  SR006,  SR007,  SR008,  SR009,  SR010,  SR011,  SR012,  SR013,  SR014,  SR015, 

SR016,  SR017,  SR018,  SR019,  SR020,  SR021,  SR022,  SR023,  SR024,  SR025,  SR026, 

SR027, SR028, SR029, SR030. 
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Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciei  Isophya  stysi în  Siturile  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) şi Poienile de la Şard (ROSCI0356).
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A.1.6.2. Eriogaster catax

Cod Natura 2000: 1074

Denumirea  științifică:  Eriogaster catax (Linnaeus,  1758);  sinonime:  Phalaena catax 

Linnaeus, 1758

Denumiri populare a speciei (română, maghiară, engleză, germană): țesătorul porumbarului, 

molia catax, sárga gyapjasszövő, eastern eggar, Hecken-Wollafter

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii 

(ROSCI0074)

Statut de protecție în România

Specia este clasificată ca potențial periclitată pe lista roșie a IUCN (Ambrus şi colab. 2010; 

IUCN 2013). Specia este inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna și în anexele II, IV din 

Directiva Habitate (Rákosy 2005; Ambrus şi colab. 2010; IUCN 2013).

Descriere

Morfologia  externă  a  adulților  (colorit,  dimorfism sexual,  posibilități  de  confuzie  cu alte 

specii  similare):  anvergura  aripilor  de  la  14-17  mm până  la  30-35mm.  Corpul  și  aripile 

cărămizii-roșcate cu nuanțe cenușii, treimea distilă a aripilor anterioare este violet. Cele două 

benzi transversale sunt galben-portocalii, iar pata discoidală este albă și rotundă. Fața dorsală 

este  de  aceeași  culoare,  dar  este  mai  întunecată.  Femelele  sunt  mai  mari.  Abdomenul  se 

termină cu un smoc de peri cenușii albicioși (Goriup 2008). Nu se poate confunda cu altă 

specie, decât cu Eriogaster rimicola (Denis şi Schiffermüller 1775), din cauza coloritului, dar 

la E. rimicola pata discoidală nu are delimitare (de Freina 1995). Dar specia  E. rimicola se 

hrănește exclusiv cu frunze de  Quercus și are a răspândire mai sudică. O altă specie mai 

apropiată este  Eriogaster lanestris (Linnaeus 1758), cu culori mai închise și pete deschise 

mai multe în număr pe aripi, dar nu are pata discoidală delimitată cu un cerc subțire închisă la 

culoare.
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Morfologia externă, coloratura omizilor: aprox. 50 mm lungime, negre cu smocuri de 

peri gri-deschis iar pe spate prezintă peri scurți bruni sau perii lungi albui, și pete galbene și 

albastre (Brînzan şi Mănoiu 2013).

Habitat

Apare  în  toată  țara  dar  este  rar  semnalată.  Se  găsește  în  tufărișuri  cu  caracter  termofil 

(versanții colinelor cu orientare sudică) (Chrzanowski şi colab. 2013). Preferă tufărișurile în 

schimbare  (lunci,  pajiști  cu  tufărișuri,  marginile  tufărișurilor  sau  pădurilor  foioase  din 

apropierile  tufărișurilor).  Este a specie oportunistă,  care se adaptează rapid la schimbările 

cantitative a surselor de hrană. Se găsește foarte rar în tufărișuri închise, stabile și sănătoase; 

însă când apare între condițiile anterior enumerate se găsește doar în efective cu număr redus 

(Ambrus şi colab. 2010). Din tufărișurile închise dispare, rămâne numai până când soarele 

poate încălzi tufișurile aproape din fiecare parte. Preferă perturbațiile vegetației,  cum ar fi 

pășunatul cu oi și bovine sau tufărișuri inundate (Ambrus şi colab. 2010).

Hrană (comportament, compoziție)

Plantele gazdă a speciei sunt Prunus spinosa şi Crataegus monogyna (Höttiger 2005; Goffart 

2006; Straka 2006; Chrzanowski şi colab. 2013), mai rar larvele consumă frunze de  Salix, 

Populus şi Quercus (de Freina 1995). De asemenea a fost semnalată ca specie gazdă și Pyrus 

spp. care se găsește în habitatele cu tufărișuri (de Freina 1995)

Reproducere (perioada, comportament, succes etc.)

Femela depune ouăle pe ramuri subțiri dar rezistente, apoi le acoperă cu o substanță lipicioasă 

pe care prinde perii gri, groși, de pe abdomen. Iernarea are loc sub această formă. Larvele 

apar la sfârșitul lunii martie sau în aprilie, dar data eclozării mai des coincide cu începerea 

înfloririi păducelului (C. monogyna). Larvele cresc repede, ajung în ultimul stadiu cam într-o 

lună.  Stadiile  de  larve  tinere  (L2-L3)  și  mai  avansate  (L4-L5)  au  aceleași  culori,  dar  în 

ultimul stadiu părul omizilor devine mai lung și mai dens. Larvele tinere (L1-L3) se găsesc 

împreună în „cuiburi de omide”. Începând cu stadiul L3 larvele se împrăștie și apoi se găsesc 
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unul câte unul (Ronkay 1997). Aceste larve nu se hrănesc până când nu î-și găsesc o nouă 

plantă gazdă. Adulții au perioada de zbor în lunile septembrie-octombrie.

Distribuția speciei

Arealul  speciei  este  discontinuă  (disjunctă).  În  Europa  arată  o  distribuție  insulară,  iar 

estimarea efectivelor a fost din totdeauna dificilă. Este distribuită din nordul Spaniei (Asturia, 

Catalonia),  prin  Europa-Centrală  (Franța,  sudul  Belgiei,  mari  suprafețe  din  Germania, 

Austria, Elveția), și prin Italia, peninsula Balcanică până în Asia Mică, sudul Rusiei și Munții 

Urali (de Freina 1995).

Din  România  a  fost  semnalată  din  Munții  Apuseni  (RO SCI  0002),  Dumbrăveni,  Valea 

Urluia,  Lacul  Vederoasa  (RO SCI 0071),  Făgetul  Clujului,  Valea  Morii  (RO SCI 0074), 

Grădiștea  Muncelului,  Ciclovina  (RO  SCI  0087),  La  Sărătura  (RO  SCI  0095),  Lunca 

Mureșului  Inferior  (RO  SCI  0108),  Pădurea  Bogății  (RO  SCI  0137),  Pădurea  și  Valea 

Canaraua Fetii, Iortmac (RO SCI 0172), Porțile de Fier (RO SCI 0206), Râul Tur (RO SCI 

0214),  Dealul  Mocrei,  Rovina,  Ineu (RO SCI 0218),  Sighișoara,  Târnava Mare (RO SCI 

0227), Trascău (RO SCI 0253) (Brînzan şi Mănoiu 2013).

În jurul orașului Cluj-Napoca a fost semnalată din Făgetul Clujului, Valea Morii, Răscruci.

Protecție  (dușmani naturali, factori periclitanți, recomandări specifice folosite în interiorul 

rezervațiilor)

Deoarece statutul speciei este „periclitată”, dar nu avem destule informații privind arealul și 

mărimea populațiilor. Ocrotirea habitatelor cu Crataegus şi Prunus este de maximă prioritate 

prin prevenirea împăduririi acestora.

Metodologia  de  evaluare  a  speciei  Eriogaster catax  şi  planificare  exactă  în  Situl  de 

interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de studiu

1) transecte liniare de 500 m lungime 10 m lățime în cazul omizilor
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2) capcane de lumină pentru adulţi.

Zile petrecute pe teren cu colectarea datelor necesare pentru evaluarea efectivelor: 24

Evaluarea populațiilor

Evaluarea populațiilor de omizi se efectuează când larvele se găsesc in cuiburi, înainte de 

dispersia lor. În zona respectivă trebuie notate numărul cuiburilor și a specimenelor observate 

pe o fâșie de 10 m (5 m la dreapta și la stânga de observator) plimbând dealungul unei linii 

desemnate anterior de o lungime de 500 metri  (transect în linie) (Settele  2006). Numărul 

transectelor  utilizate  va  fi  între  20-40.  Recensământul  se  va  efectua  timp  de  20  zile  în 

perioada 15 martie 2014 - 15 aprilie 2014.

Evaluarea populațiilor de adulți va fi efectuată în toamnă, pe sfârșitul lunii septembrie, 

începutul  lunii  octombrie  când  adulții  pot  fi  observate  cu  ajutorul  capcanelor  cu  lumină 

(Steiner şi Häuser 2010), astfel pe un număr de cel puțin 5 puncte este nevoie și de folosirea 

capcanelor cu lumină în timpul roirii adulților. Acest studiu necesită 10 zile consecutive între 

25 septembrie 2014 – 10 octombrie 2014.

Analiza datelor

Pe  baza  rezultatelor  obținute  prin  activitățile  de  teren  descrise,  va  fi  posibilă  estimarea 

abundenței speciei. Mărimea populațiilor se dă împreună cu indicarea preciziei de estimarea 

prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă a zonei 

studiate.

Toate observațiile înregistrate pe teren vor fi folosite pentru crearea hârților de răspândire 

digitală. Distribuția speciei se realizează prin indicarea poziției și prin extrapolarea pe baza 

observațiilor existente și atribute de habitate prin metoda spatial kriging.

Va fi evaluată starea actuală de conservare. Inventarea factorilor locali se face prin observații 

directe. Fiind vorba de o specie cu răspândire largă, la evaluarea stării actuale de conservare 

sunt necesare și informații culese la nivel național și internațional.

Planul de monitoring va conține o descrierea detaliată a metodelor de teren utilizate, analiză 

și interpretare a datelor culese, ținând cont și de particularitățile ariei și a habitatelor studiate.
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Se vor stabili măsurile de management potrivite pentru menținerea nivelelor actuale, creșterea 

populațiilor. La prioritizarea obiectivelor se va ține cont de starea de conservare a speciei, 

condițiile naturale existente precum și posibilitatea implementării unor măsuri active pentru 

protecția acestei specii. La fiecare obiectiv va fi asociat și o analiză privind valorile limită și 

parametri prin care se poate urmări progresul.

Locațiile punctelor de colectare  (transecte în linie, puncte de amplasare a capcanelor de 

lumină)

Locațiile transectelor în linie, în total 201 de pătrate de 200x200 metri (Fig.1.), din care vor fi 

randomizate în cazul fiecărui ieșiri pe teren pătratele în care vor fi parcurse transectele în 

linie de 500 metri  lungime: BM001, BM002, BM003, BM004, BM005, BM006, BM007, 

BM008,  BM009,  BM010,  BM016,  BM017,  BM018,  BM025,  BM026,  BM027,  BM028, 

BM034,  BM035,  BM036,  BM037,  BM043,  BM044,  BM045,  BM046,  BM053,  BM054, 

BM055,  BM065,  BM066,  BM077,  BM078,  BM089,  BM090,  BM101,  BM102,  BM103, 

BM105,  BM106,  BM115,  BM116,  BM117,  BM118,  BM119,  BM129,  BM130,  BM131, 

BM132,  BM133,  BM144,  BM145,  BM146,  BM147,  BM161,  BM162,  BM163,  BM164, 

BM165,  BM166,  BM167,  BM168,  BM180,  BM181,  BM182,  BM183,  BM184,  BM185, 

BM186,  BM202,  BM203,  BM204,  BM205,  BM206,  BM207,  BM208,  BM209,  BM210, 

BM211,  BM212,  BM213,  BM214,  BM229,  BM230,  BM231,  BM236,  BM237,  BM238, 

BM239,  BM240,  BM241,  BM242,  BM243,  BM261,  BM262,  BM267,  BM268,  BM269, 

BM270,  BM271,  BM272,  BM273,  BM274,  BM296,  BM297,  BM298,  BM299,  BM300, 

BM301,  BM302,  BM303,  BM304,  BM305,  BM326,  BM327,  BM328,  BM329,  BM330, 

BM331,  BM332,  BM333,  BM334,  BM335,  BM336,  BM337,  BM338,  BM345,  BM346, 

BM358,  BM359,  BM360,  BM365,  BM371,  BM372,  BM373,  BM376,  BM377,  BM378, 

BM379,  BM380,  BM390,  BM391,  BM392,  BM393,  BM403,  BM404,  BM407,  BM408, 

BM409,  BM410,  BM411,  BM419,  BM420,  BM421,  BM422,  BM423,  BM430,  BM431, 

BM432,  BM436,  BM437,  BM438,  BM445,  BM446,  BM448,  BM449,  BM450,  BM451, 

BM452,  BM453,  BM454,  BM455,  BM456,  BM457,  BM458,  BM459,  BM460,  BM461, 
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BM468,  BM469,  BM470,  BM471,  BM472,  BM473,  BM474,  BM475,  BM476,  BM483, 

BM484,  BM490,  BM491,  BM492,  BM493,  BM496,  BM497,  BM498,  BM499,  BM500, 

BM501, BM502, BM504, BM505.

Fig.1. Pătratele de 200x200 metri (N=201), din care vor fi randomizate în cazul fiecărui ieșiri 
pe teren pătratele în care vor fi parcurse transectele în linie de 500 metri lungime. Punctele 
roz indică centrele pătratelor care vor fi evaluate în studiul speciei Eriogaster catax. Culoarea 
deschisă a pătraților indică habitate de pajiști cu tufărișuri, iar cea verde habitate forestiere, 
liniile gri indică drumuri publice.

Locațiile  punctelor  de  amplasare  a  capcanelor  de  lumină  vor  fi  determinate  numai  după 

evaluarea efectivelor de omizi.
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Anexe:

Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciei  Eriogaster  catax în  Situl  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074).

A.1.6.3. Euphydryas aurinia

Cod Natura 2000: 1065

Denumire ştiinţifică: Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775), sinonime: Eurodryas aurinia 

Higgins 1978; Hypodryas aurinia Higgins 1978; Occidryas aurinia Higgins 1978; Melitaea  

aurinia (Rottemburg, 1775).

Denumiri  populare (română,  maghiară,  engleză):  fluture  auriu,  lápi  tarkalepke,  marsh 

fritillary

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Poienile de la Şard – ROSCI0356

Statut de protecţie în România

Specia este inclusă în anexa 2 a Convenţiei de la Berna şi în anexele II, IV din Directiva 

Habitate (Botham şi colab. 2011).
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Descriere

În partea inferioară a aripilor posterioare se găseşte un rând de puncte negre care nu apar în  

cazul speciei  Euphydrias maturna cu care poate fi confundată.  Pe aripile inferioare banda 

ariei marginale este lată, în partea internă a unelor pete se găsesc părţi galbene şterse, în dosul 

bandei se găseşte o altă bandă sinuoasă şi întreruptă,  care este alcătuită din pete galbene. 

Petele care se găsesc între petele  celulelor  şi nervura basală au tot o culoare galbenă.  Pe 

partea superioară a aripilor posterioare petele distale, petele care se găsesc în celulă şi cele 

care se găsesc între cele menţionate recent au tot o culoare galbenă, aşadar partea superioară a 

aripilor are o structură destul de bălţată în ceea ce priveşte coloritul lor. Partea inferioară a 

aripilor are pete alb-gălbuie sau gri-gălbuie şterse, banda nervurei basale şi a liniei de pete 

alb-argintii (pete de „mărgea”) are a culoare roşcată, petele negre care se găsesc în banda 

roşcată se pot distinge bine, şi au o margine ştearsă galbenă-roşcată.

Fig.1. Euphydryas aurinia mascul (la sânga) şi femelă (la dreaptă).

Habitat

În ţară apare local şi în populaţii izolate în Banat şi Transilvania. În Europa este răspândită 

într-o arie mare, având dintre speciile de Euphydrias cea mai largă răspândire. Se întalneste 

în locuri umede sau uscate, luminişuri sau margini de păduri de foioase, pe teren mlaştinos. 

De pe teritoriul cursului inferior al Turului specia  E. aurinia a fost semnalată de Szabó I. 

(1996b) care este considerat foarte local în pădurea Mujdeni.
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Hrană

Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa spp. şi Plantago spp. (Penuelas et. 

al 2005).

Reproducere

Are o singură generaţie pe an care poate fi observată în lunile mai-iulie. În zilele înnorate este 

extrem de dificil de observat deoarece adulţii se ascund în vegetaţie.

Protecţie

Specia este foarte vulnerabilă şi în ultimii ani nu s-au mai găsit exemplare. (Szabó I. 2008, 

Rákosy  2003).  Factorul  cel  mai  important  care  duce  la  distrugerea  populațiilor  este 

fragmentarea,  degradarea  și  distrugerea  habitatelor  (Junker  şi  Schmitt  2010,  Smee  at.  al 

2011).

Distribuția speciei

Specia este răspândit  pe majoritatea continentului,  cu excepția  insulelor mediterane,  mare 

parte  a  Greciei,  a  Scandinaviei  și  a  Italiei.  În  România, siturile  (SCI)  desemnate  pentru 

conservarea  speciei  sunt  următoarele:  Apuseni,  Bisoca,  Bucegi,  Frumoasa,  Grădiştea 

Muncelului-Ciclovina,  Măgurile  Băiţei,  Munţii  Făgăraş,  Oltul  Superior,  Pădurea  Bogăţii, 

Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer,  Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului,  

Poienile  de  la  Şard,  Râul  Tur,  Sighişoara-Târnava  Mare,  Strei-Haţeg,  Valea  Vâlsanului 

(Brînzan şi Mănoiu 2013). Specia a fost semnalată de pe Poiana Sântivan de lângă Baciu 

(Goia şi Dinca 2006).

Metode  de  observare  a  speciei  Euphydryas  aurinia în  Situl  de  interes  Comunitar 

Poienile de la Şard (ROSCI0356)

Observațiile  de  prezență-absență  se  efectuează  pe  parcursul  întregii  perioade  de  zbor. 

Recensământul  va fi  efectuată  de-a lungul unor transecte  desemnate anticipat  (metoda de 
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transect în linie). Lungimea unui transect va fi de 500 de m, iar numărul transectelor utilizate  

va fi între 3 și 10. Recensământul va fi efectuat timp de 30 zile în perioada mai-iunie. 15 zile  

în perioada 10 mai-31 mai, și respectiv 15 zile în perioada 1 iunie-30 iunie. Roirea speciei 

este la sfârșitul lunii mai.  Plantele gazdă a larvelor sunt  Succisa pratensis,  Scabiosa spp. și 

Plantago spp. În zilele înnorate este extrem de dificil de observat deoarece adulții se ascund 

în vegetație. Așadar observațiile pe teren vor fi efectuate în zilele senine, când temperatura 

aerului  este  ridicat  și  este  acalmie.  Observațiile  vor  fi  efectuate  între  orele  9 și  17 când 

activitatea speciei este ridicată.

Pe baza rezultatelor obținute prin activitățile de teren descrise mai sus va fi posibilă 

estimarea abundenței speciei. Mărimea populațiilor se dă împreună cu indicarea preciziei de 

estimarea prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă 

a zonei studiate.

Toate observațiile înregistrate pe teren vor fi nepreferențiate pentru crearea hârților de 

răspândire digitală. Distribuția speciilor se realizeze prin două metode: (1) la speciile studiate 

se indică poziția; (2) se extrapolează pe baza observațiilor existente și atribute de habitate 

prin metoda spatial kriging.

Va fi evaluată starea actuală de conservare. Inventarea factorilor locali se face prin 

observații  directe.  Planul  de monitoring  va conține  o descrierea  detaliată  a  metodelor  de 

teren, analiză și interpretare, ținând cont și de particularitățile ariei și a habitatelor studiate.

În acest raport se vor stabili măsurile de management potrivite pentru menținerea nivelelor 

actuale,  creșterea  populațiilor.  La  prioritizarea  obiectivelor  se  va  ține  cont  de  starea  de 

conservare a speciei, condițiile naturale existente precum și posibilitatea implementării unor 

măsuri  active pentru protecția acestei  specii.  La fiecare obiectiv va fi asociat și o analiză 

privind valorile limită și parametri prin care se poate urmări progresul.

Locațiile punctelor de colectare (transecte în linie)

Locațiile  transectelor  în  linie:  în  total  30  de  pătrate  de  200x200  metri  în  care  vor  fi 

randomizate  transectele  în  linie  de  500  metri  lungime:  SR001,  SR002,  SR003,  SR004, 

SR005,  SR006,  SR007,  SR008,  SR009,  SR010,  SR011,  SR012,  SR013,  SR014,  SR015, 
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SR016,  SR017,  SR018,  SR019,  SR020,  SR021,  SR022,  SR023,  SR024,  SR025,  SR026, 

SR027, SR028, SR029, SR030.

Fig.2. Harta sitului Poienile de la Şard, cu cvadratele de 200x200 m.
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Anexe:

Bibliografie  scanate referitoare la prezența speciei  Euphydryas aurinia în Situl  de Interes 

Comunitar Poienile de la Şard (ROSCI0356).

A.1.6.4. Euphydryas maturna

Cod Natura 2000: 1052
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Denumire ştiinţifică: Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)

Denumiri populare (română, maghiară,engleză): fluturele maturna, díszes tarkalepke, scarce 

fritillary

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii 

(ROSCI0074)

Descriere

Fluturele  maturna  (Euphydryas  maturna  (Linnaeus,  1758)) este  o specie  de o importanță 

ridicată în ceea ce privește ocrotirea naturii în România și în Europa (Rákosy şi colab. 2003). 

Fluturele maturna este o specie decorativă care se poate identifica ușor și care apare uneori în 

număr mare, astfel fiind ușor de observat. Culoarea de fond a aripilor şi marginea neagra a 

acestora  variază  foarte  mult  local  si  regional.  De  asemenea  pot  sa  apară  diferențe  între 

indivizii aceleași colonii sau între sezoane. Populațiile acestor fluture s-au diminuat ca număr 

și mărime în secolul al XX-lea, mai ales în Europa Centrală și de Vest. Deoarece încă există  

un număr mic de populații a căror mărime nu s-a diminuat semnificativ, dar în majoritatea 

Europei chiar și populații de mărimi considerabile dispar în continuu, specia este considerată 

ca fiind vulnerabilă la nivel de continent (VanSwaay şi colab. 2010).

Statut de protecţie în România

Specia apare în anexa II. și IV. a Directivei Consiliul European 92/43/EGK din 21 mai 1992 

cu privire la protecția habitatelor naturale și a speciilor de animale și plante, astfel devenind o 

specie de interes comunitar.

Taxonomia speciei

Fluturele  maturna  aparține  superfamiliei  Papilionoidea,  familia  Nymphalidae,  subfamilia 

Nymphalinae,  tribul  Melitaeini,  genul  Euphydryas  Scudder,  1872  subgenul  Hypodryas 

Higgins, 1978.

Distribuție
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Răspândită  în  centrul  şi  estul  Europei,  Caucaz,  Urali,  estul  Kazakhstan,  sudul  şi  vestul 

Siberiei, Transbaikal, Mongolia (Rákosy şi colab. 2012).

Aria fluturelui este destul de restrâns, și a suferit diminuări a populațiilor în Europa, 

cu excepția unor populații din Europa de Est, unde specia este considerat larg răspândit și 

frecvent întâlnit. Fluturele este considerat dispărut din Belgia și Luxemburg iar în Austria, 

Republica Cehă, Franța, Germania și Suedia a suferit un declin major (Konvička şi colab. 

2005).  Populațiile  din  sud-vestul  si  vestul  tari  sunt  puternice.  Cele  din  Transilvania  sunt 

izolate si mult mai firave. Populațiile din Dobrogea sunt izolate si, exceptând cea din Pădurea 

Babadac, foarte firave (Rákosy et al. 2003 és 2012).

Fig.1. Distribuția globală a speciei (Rákosy şi colab. 2012)

Modul de viață

Modul de viață este una complicată, împerecherea, depunerea de ouă și hrănirea larvelor este 

posibil numai în zone de la marginea pădurilor și poieni (Wahlberg şi colab. 2002). Specia 

este inclusă pe lista speciilor de plante şi animale a căror conservare necesită desemnarea 

ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică (Rákosy 2005). 

Fluturele maturna trăiește într-un biotop bine definit.  Larvele pre-hibernale se dezvoltă pe 
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Fraxinus  excelsior,  în  condiții  de  umbră  și  de  umiditate  ridicată,  cu  1,5-3  m  deasupra 

nivelului de sol. (Freese şi colab. 2006). Ouăle de înainte de diapauză sunt de obicei grupate 

pe anumite copaci sau frunze (Dolek şi colab. 2012).

Populațiile locale pot să difere în mod evident în selecția habitatelor, planta gazdă 

pre-, și posthibernală. În Europa centrală planta gazdă inițială este deseori Fraxinus excelsior. 

Femelele depun ouăle în număr de câteva sute. Larvele ies din ouă la mijlocul sau sfârșitul 

lunii junie, având un ciclu de viață de un an (Wahlberg 2001). Preferința în plantă gazdă 

poate să difere din populație în populație. Larvele se hrănesc pe plante herbacee ca Plantago 

lanceolata sau Veronica spp. (Rákosy şi colab. 2012).

Lista plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor:

Betula sp., Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Salix caprea, 

Viburnum  opulus,  Lonicera  xylosteum,  Vaccinium  myrtillus,  Melampyrum  pratense,  M.  

sylvaticum, Plantago lanceolata, Veronica hederifolia, V. longifolia. 

Habitat

Habitatele preferate sunt luminisurile mici, care au frasin sau copaci tremurători în zone de 

pădure de foioase, adesea în văi calcaroase, câteodată în locuri umede. 

Metodele de studiu a speciei Euphydryas maturna şi planificare exactă în Situl de interes 

Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Observațiile de prezență-absență se efectuează pe parcursul întregii perioade de dezvoltare și 

de zbor. Pe lângă aceste observări se efectuează recensământul de-a lungul unor transecte 

desemnate anticipat. Colectarea acestor date se efectuează când larvele se hrănesc pe foile de 

Fraxinus și  Ligustrum.  Colectarea datelor se face cu metoda de transect  în linie.  În zona 

respectivă trebuie notate numărul grupurilor de omizi și a omizilor observate pe o fâșie de 10 

m (5  m la  dreapta  și  la  stânga  de  observator)  plimbând  dealungul  unei  linii  desemnate 

anterior. Lungimea unui transect va fi de 500 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi 

între 3 și 20. Adulții pot fi observați în marginile de pădure, drumuri forestiere şi luminişuri,  
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poieni  cu tufișuri.  Colectarea  datelor  adulților  va  fi  efectuată  tot  de-a lungul  transectelor 

liniare. 

Recensământul se va efectua în modul următor:

 9 zile în luna mai (estimarea numărului de larve)

 câte 9 zile în luna mai, iunie și iulie pentru observarea adulților

Data  exactă  a  zilelor  de  teren  va  fi  determinat  în  funcție  de  condițiile  meteorologice  și 

evoluția ciclului de viață a fluturilor.

Locațiile punctelor de colectare (transecte în linie)

Locațiile  transectelor  în  linie,  în  total  201 de  pătrate  de 200x200 metri  ,  din care vor  fi 

randomizate în cazul fiecărui ieșiri pe teren pătratele în care vor fi parcurse transectele în 

linie de 500 metri  lungime: BM001, BM002, BM003, BM004, BM005, BM006, BM007, 

BM008,  BM009,  BM010,  BM016,  BM017,  BM018,  BM025,  BM026,  BM027,  BM028, 

BM034,  BM035,  BM036,  BM037,  BM043,  BM044,  BM045,  BM046,  BM053,  BM054, 

BM055,  BM065,  BM066,  BM077,  BM078,  BM089,  BM090,  BM101,  BM102,  BM103, 

BM105,  BM106,  BM115,  BM116,  BM117,  BM118,  BM119,  BM129,  BM130,  BM131, 

BM132,  BM133,  BM144,  BM145,  BM146,  BM147,  BM161,  BM162,  BM163,  BM164, 

BM165,  BM166,  BM167,  BM168,  BM180,  BM181,  BM182,  BM183,  BM184,  BM185, 

BM186,  BM202,  BM203,  BM204,  BM205,  BM206,  BM207,  BM208,  BM209,  BM210, 

BM211,  BM212,  BM213,  BM214,  BM229,  BM230,  BM231,  BM236,  BM237,  BM238, 

BM239,  BM240,  BM241,  BM242,  BM243,  BM261,  BM262,  BM267,  BM268,  BM269, 

BM270,  BM271,  BM272,  BM273,  BM274,  BM296,  BM297,  BM298,  BM299,  BM300, 

BM301,  BM302,  BM303,  BM304,  BM305,  BM326,  BM327,  BM328,  BM329,  BM330, 

BM331,  BM332,  BM333,  BM334,  BM335,  BM336,  BM337,  BM338,  BM345,  BM346, 

BM358,  BM359,  BM360,  BM365,  BM371,  BM372,  BM373,  BM376,  BM377,  BM378, 

BM379,  BM380,  BM390,  BM391,  BM392,  BM393,  BM403,  BM404,  BM407,  BM408, 

BM409,  BM410,  BM411,  BM419,  BM420,  BM421,  BM422,  BM423,  BM430,  BM431, 

BM432,  BM436,  BM437,  BM438,  BM445,  BM446,  BM448,  BM449,  BM450,  BM451, 
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BM452,  BM453,  BM454,  BM455,  BM456,  BM457,  BM458,  BM459,  BM460,  BM461, 

BM468,  BM469,  BM470,  BM471,  BM472,  BM473,  BM474,  BM475,  BM476,  BM483, 

BM484,  BM490,  BM491,  BM492,  BM493,  BM496,  BM497,  BM498,  BM499,  BM500, 

BM501, BM502, BM504, BM505.

Fig.1. Pătratele de 200x200 metri (în număr de 201), din care vor fi randomizate în cazul 
fiecărui  ieșiri  pe  teren  pătratele  în  care  vor  fi  parcurse  transectele  în  linie  de  500 metri 
lungime.  Punctele  roz  indică  centrele  pătratelor  care  vor  fi  evaluate  în  studiul  speciei 
Euphydrias maturna. Culoarea deschisă a pătraților indică habitate de pajiști cu tufărișuri, iar 
cea verde habitate forestiere, liniile gri indică drumuri publice.

Estimarea mărimii și abundenței populațiilor

Pe baza rezultatelor obținute prin activitățile de teren descrise sub punctul 1., va fi posibilă 

estimarea abundenței speciei. Mărimea populațiilor se dă împreună cu indicarea preciziei de 
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estimarea prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă 

a zonei studiate.

Toate observațiile înregistrate pe teren vor fi nepreferențiate pentru crearea hârților de 

răspândire digitală. Distribuția speciilor se realizeze prin două metode: (1) la speciile studiate 

se indică poziția; (2) se extrapolează pe baza observațiilor existente și atribute de habitate 

prin metoda spatial kriging.

Evaluarea stării actuale de conservare

Va fi evaluată starea actuală de conservare. Inventarea factorilor locali se face prin observații 

directe. Fiind vorba de specii cu răspândire largă, la evaluarea stării actuale de conservare 

sunt necesare și informații culese la nivel național și internațional.
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Anexe:

Bibliografie scanate referitoare la prezența speciei  Euphydryas maturna în Situl de Interes 

Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074)

A.1.6.5. Maculinea teleius

Cod Natura 2000: 1059

Denumire ştiinţifică: Maculinea teleius

Denumiri populare (română, maghiară, engleză): fluturașul albastru cu puncte negre, vérfű 

hangyaboglárka, Scarce Large Blue

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii 

(ROSCI0074)

Statutul de conservare în România

Maculinea teleius  este protejat la nivel european, aparținând de taxoni vulnerabili. 

Specia  apare și  în  Anexa II.  a  "Convenţiei  de la  Berna" (van Swaay şi  colab.  2010).  În 

România intră în categoria taxonilor periclitați  (Rákosy şi colab. 2003). Este protejat prin 

Directiva Habitate al Uniunii Europene, Anexa II., IV. şi prin OUG 57/2007 (OUG 57/2007, 

van Swaay şi colab. 2010). 
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Descriere

Genul  Maculinea van  Eecke,  1915  (=  Phengaris  Doherty,  1891)  aparţinând  familiei 

Lycaenidae Leach, 1815, este originar din Asia (Fiedler 1998) însă patru dintre cele cinci 

specii ale genului sunt răspândite în cea mai mare parte a Europei (Wynhoff 1998). Datorită 

poziţiei geografice a României, în ţara noastră toate speciile europene sunt prezente (Rákosy 

şi  Vodă  2008).  Speciile  Maculinea sunt mirmecofili în  mod  obligatoriu  (Fiedler  1998, 

Thomas şi colab. 1998, Als şi colab. 2002, Tartally şi colab. 2008, Tartally 2009), deoarece 

dezvoltarea lor în ultima fază larvară este legată de adoptarea de către o specie de furnică din 

genul Myrmica Latreille, 1804 (Hymenoptera: Formicidae).

Morfologie

Specia prezintă dimorfism sexual: la mascul, partea dorsală a aripilor este de culoare albastru-

cenuşiu, cu pete brune, iar la femelă este caracteristică suprafața redusă a zonei albastre de la 

baza  feței  inferioare  a  aripilor.  La  ambele  sexe  partea  ventrală  a  aripilor  este  cenușie. 

Anvergura aripilor este 27-36 mm (Gozmány 1968, Rákosy și Vodă 2008) (Imagine 1-2).

Fig.1. Mascul (la stângă – foto: Petra Vlckova), femelă (la dreaptă – foto: Vojtek Guzik).
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Fig.2. Partea ventrală a aripilor (Petr Mückstein).

Răspândire în Europa

În Europa se regăsesc  populaţii  în  Polonia,  Republica  Cehă,  Slovacia,  Germania,  Franţa, 

Elveţia, Austria, fosta Iugoslavie, Slovenia, Ungaria, România, în partea europeană a Rusiei, 

Ucraina, Croaţia, Italia, Lituania şi Letonia. Specia a fost reintrodusă în Olanda, iar în Belgia 

a dispărut (Wynhoff 1998, Tolman și Lewington 2009) (Fig.3).
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Fig.3. Răspândire în Europea (Wynhoff 1998).

Răspândire în România

În  România  se  regăsesc  populaţii  izolate  în  Transilvania,  Maramureş,  Banat,  Crişana  şi 

Nordul Moldovei, lângă Botoşani (Rákosy și Vodă 2008). Specia apare uneori alături de alte 

specii  de  Maculinea:  de exemplu cu  Maculinea nausithous Bergsträsser, 1779 la Fănațele 

Clujului (jud. Cluj), și la Rădăuţi (jud. Suceava), sau împreună cu M. nausithous, M. alcon 

Denis şi Schiffermüller,  1775 (M. alcon  ‘xerophila’ Hirschke,  1904) la Fânaţul Domnesc 

(jud. Cluj) (Rákosy și Vodă 2008, Vodă și colab. 2010) (Fig.4).
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Fig.4. Răspândire în România (Rákosy és Voda 2008)

Habitat

Maculinea teleius  preferă habitatele naturale protejate de vânt, cu expunere nordică, 

cu soluri sărace în substanţe nutritive, pajiştile calcaroase (Vodă și colab. 2010). Habitatele 

preferate  sunt:  fâneţe  şi  pajişti  umede,  păduri mlăştinoase,  zone  umede  cu  sorbestrea 

(Sanguisorba officinalis L.) (van Swaay şi Warren 1999) (Fig.5).

Planta de gazdă a speciei este sorbestrea, care de regulă apare agregat în habitatul 

fluturelui (Nowicki şi colab. 2007, Rákosy și Vodă 2008, Nowicki şi colab. 2009, Vodă și 

colab. 2010).
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Fig.5. Pajişti umede cu sorbestrea (foto: GartenDatenbank.de)

În aria protejată "Făgetul Clujului-Valea Morii, sorbestrea apare în următoarele tipuri 

de habitate Natura 2000: mlaştini alcaline (7230) şi mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus 

şi de Caricion davallianae (7210*) (Brînzan 2013). Acestea corespund următoarelor habitate 

din  România:  mlaştini  sud-est  carpatice  eutrofe  cu  Carex  flava şi  Eriophorum latifolium 

(R5405),  mlaştini sud-est carpatice eutrofe cu Carex flava  şi  Blysmus compressus (R5406), 

mlaştini  sud-est  carpatice  mezo-eutrofe  cu  Carex  davalliana (R5413)  şi  mlaştini  sud-est 

carpatice eu-mezotrofe cu Schoenus nigricans (R5414) (Doniţă şi colab. 2005).

Ciclul de viaţă

Fluturele  adult  îşi  depune  ouăle  în  iulie-august  pe  planta  gazdă.  Astfel,  tânăra  larvă  se 

hrăneşte  cu  semințele  fragede  ale  plantei  gazdă.  Dezvoltarea  ei  în  plantă  este  rapidă  şi 

durează până la al patrulea stadiu larvar. La momentul potrivit larva cade pe pământ, unde, în 

mod optimal, o găseşte pe furnica lucrătoare dintr-o specie a genului  Myrmica (Thomas şi 

colab.  1998),  care,  datorită  compuşilor  cuticulari  de  hidrocarburi  asemănători  cu  cei  ai 

larvelor de furnică, recunoaşte larva de fluture ca larvă proprie (Akino şi colab. 1999, Elmes 

şi  colab.  2002, Schlick-Steiner  şi  colab.  2004, Schönrogge şi  colab.  2004).  În continuare 

dezvoltarea  larvei  se desfăşoară în colonie,  unde petrece  11 sau 23 luni (Witek şi  colab. 
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2006), între timp ajungând la 98% din masa ei finală. Tot în colonie se petrece împuparea, iar 

după primăvară individul dezvoltat zboară din colonie (Thomas şi colab. 1998).

Larvele ei adoptă strategia de tip prădător (Thomas şi colab. 1998, Thomas şi Settele 

2004), care înseamnă că  se hrănesc cu larvele de furnici, astfel dezvoltându-se mai repede 

(Fiedler 1998, Thomas şi colab. 1998).

Gazdele de furnici în Europa sunt: Myrmica rubra L., 1758, M. scabrinodis Nylander, 

1846, M. salina Ruzsky, 1905, M. gallienii Bondroit, 1920, M. specioides Bondroit, 1918, M.  

vandeli  Bondroit,  1919,  M.  ruginodis  Nylander, 1846,  M.  rugulosa Nylander (Tartally  şi 

Varga 2008, Witek şi colab. 2008, Tartally 2009, Witek şi colab. 2010).

Larvele  de  Maculinea  teleius sunt  atacațe  de  următorii  parazitoizi:  Neotypus 

melanocephalus (Tartally 2005) şi Ichneumon eumerus Wesmael, 1857 (Tartally 2009).

Populaţiile de Maculinea teleius

Pe  baza  studiilor  referitoare  la  mărimea  populaţiilor  Maculinea  teleius,  se  poate 

afirma că populaţiile tipice din Europa sunt de mărime mijlocie și variază între câteva sute și 

cinci mii de exemplare (Nowicki şi colab. 2005, Nowicki şi colab. 2007, Vodă şi colab. 2010, 

Nowicki şi Vrabec 2011). În România se cunoaște doar mărimea populației  de la Fânațul 

Domnesc: conform datelor publicate de Vodă și colab. (2010), mărimea este estimată la 1198 

de  indivizi.  Conform datelor  publicate  de  Nowicki  şi  colab.  2005,  Vodă şi  colab.  2010, 

proporţia recapturării masculilor şi a femelelor M. teleius este aproximativ egală. În condiții 

meteorologice favorabile,  la adulți,  durata  de viaţă  medie  prognozată este 3-4 zile,  iar  în 

condiții  nefavorabile  scade  sub  2  zile.  Durata  maximă  poate  ajunge  şi  până  la  11  zile 

(Nowicki şi colab. 2005, Vodă şi colab. 2010).

Amenințări şi măsuri de conservare necesare

Mărimea  populaţiilor  speciilor  Maculinea  arată  tendinţă  de  micşorare  în  întreaga 

Europa (Wynhoff  1998, van Swaay şi Warren 1999, van Swaay şi colab.  2010). Datorită 

ciclului lor special de viaţă, sunt foarte sensibili la schimbările mediului înconjurător. 
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Specia Maculinea teleius este periclitată mai  ales datorită distrugerii, fragmentării și 

izolării  habitatelor  umede.  Este  puternic  amenințată  de  intervenții  antropice  (construcții, 

drumuri, turism). Specia depinde de practicile  tradiţionale de utilizare a terenurilor (cositul, 

pășunatul tradițional etc.) (van Swaay şi Warren 1999, Batáry şi colab. 2007, Kőrösi şi colab. 

2009, Vodă şi colab. 2010, van Swaay şi colab. 2010).

Metodologia de inventariere a speciei  Maculinea teleius  în Situl de interes Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Evaluarea populațiilor

Observațiile  de  prezență-absență  se  efectuează  pe  parcursul  întregii  perioade  de 

dezvoltare și de zbor (iulie-august). Pe lângă aceste observări se efectuează recensământul 

de-a lungul  unor transecte  desemnate  anticipat.  Metoda constă  în parcurgerea unor trasee 

liniare și notarea fiecărui individ împreună cu distanța acestuia față de traseu. Astfel se vor 

cunoaște numerele specimenelor prezente și locația lor. Probabilitatea detectării unui individ 

scade cu creșterea distanței acestuia față de observator, indivizii îndepărtați fiind observați în 

procent mai mic.  Cu ajutorul acestei  metode se estimează densitatea populațiilor speciilor 

prezente  (detectate).  Lungimea unui  transect  va fi  de 500 de m,  iar  numărul  transectelor 

utilizate va fi între 3 și 20. Studiul necesită 23 zile petrecute pe teren (11 zile -iulie, 12 zile-

august) în următoarele cvadrate (ID;SQ_CODE):

1;39113;BM001 51;41478;BM145 101;42398;BM273 151;43289;BM419
2;39114;BM002 52;41645;BM146 102;42549;BM274 152;43290;BM420
3;39115;BM003 53;41646;BM147 103;42571;BM296 153;43291;BM421
4;39293;BM004 54;41660;BM161 104;42572;BM297 154;43296;BM422
5;39294;BM005 55;41671;BM162 105;42573;BM298 155;43297;BM423
6;39295;BM006 56;41672;BM163 106;42574;BM299 156;43304;BM430
7;39296;BM007 57;41673;BM164 107;42575;BM300 157;43305;BM431
8;39297;BM008 58;41826;BM165 108;42576;BM301 158;43455;BM432
9;39298;BM009 59;41827;BM166 109;42577;BM302 159;43459;BM436
10;39474;BM010 60;41828;BM167 110;42578;BM303 160;43460;BM437
11;39480;BM016 61;41829;BM168 111;42579;BM304 161;43462;BM438
12;39481;BM017 62;41841;BM180 112;42730;BM305 162;43469;BM445
13;39655;BM018 63;41842;BM181 113;42751;BM326 163;43470;BM446
14;39662;BM025 64;41851;BM182 114;42752;BM327 164;43478;BM448

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 144



s15;39663;BM026 65;41852;BM183 115;42753;BM328 165;43479;BM449
16;39836;BM027 66;41853;BM184 116;42754;BM329 166;43480;BM450
17;39837;BM028 67;41854;BM185 117;42755;BM330 167;43481;BM451
18;39843;BM034 68;42007;BM186 118;42756;BM331 168;43482;BM452
19;39844;BM035 69;42023;BM202 119;42757;BM332 169;43483;BM453
20;40017;BM036 70;42025;BM203 120;42758;BM333 170;43484;BM454
21;40018;BM037 71;42026;BM204 121;42759;BM334 171;43636;BM455
22;40024;BM043 72;42027;BM205 122;42760;BM335 172;43637;BM456
23;40025;BM044 73;42028;BM206 123;42761;BM336 173;43638;BM457
24;40197;BM045 74;42029;BM207 124;42762;BM337 174;43639;BM458
25;40198;BM046 75;42031;BM208 125;42911;BM338 175;43640;BM459
26;40205;BM053 76;42032;BM209 126;42918;BM345 176;43641;BM460
27;40206;BM054 77;42033;BM210 127;42919;BM346 177;43643;BM461
28;40377;BM055 78;42034;BM211 128;42931;BM358 178;43650;BM468
29;40387;BM065 79;42035;BM212 129;42932;BM359 179;43660;BM469
30;40558;BM066 80;42187;BM213 130;42933;BM360 180;43661;BM470
31;40569;BM077 81;42188;BM214 131;42938;BM365 181;43662;BM471
32;40739;BM078 82;42203;BM229 132;42944;BM371 182;43663;BM472
33;40750;BM089 83;42204;BM230 133;43092;BM372 183;43664;BM473
34;40920;BM090 84;42206;BM231 134;43093;BM373 184;43665;BM474
35;40931;BM101 85;42211;BM236 135;43096;BM376 185;43822;BM475
36;40932;BM102 86;42212;BM237 136;43097;BM377 186;43824;BM476
37;41101;BM103 87;42213;BM238 137;43098;BM378 187;43831;BM483
38;41103;BM105 88;42214;BM239 138;43099;BM379 188;44005;BM484
39;41104;BM106 89;42215;BM240 139;43100;BM380 189;44011;BM490
40;41113;BM115 90;42216;BM241 140;43110;BM390 190;44012;BM491
41;41282;BM116 91;42217;BM242 141;43111;BM391 191;44186;BM492
42;41283;BM117 92;42368;BM243 142;43114;BM392 192;44187;BM493
43;41284;BM118 93;42386;BM261 143;43115;BM393 193;44190;BM496
44;41285;BM119 94;42387;BM262 144;43125;BM403 194;44191;BM497
45;41295;BM129 95;42392;BM267 145;43274;BM404 195;44192;BM498
46;41463;BM130 96;42393;BM268 146;43277;BM407 196;44368;BM499
47;41464;BM131 97;42394;BM269 147;43278;BM408 197;44369;BM500
48;41465;BM132 98;42395;BM270 148;43279;BM409 198;44370;BM501
49;41466;BM133 99;42396;BM271 149;43280;BM410 199;44371;BM502
50;41477;BM144 100;42397;BM272 150;43281;BM411 200;44550;BM504

201;44551;BM505

Estimarea mărimii și abundenței populațiilor

Pe baza rezultatelor obținute prin activitățile de teren descrise sub punctul  1., va fi posibilă 

estimarea  abundenței  speciei.  Mărimea  populațiilor  este  însoțită  de indicarea  preciziei  de 

estimare prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă 

a zonei studiate.
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Evaluarea stării actuale de conservare

Va  fi  evaluată  starea  actuală  de  conservare.  Inventarierea  factorilor  locali  se  face  prin 

observații  directe.  Fiind vorba de specii  cu răspândire largă, la evaluarea stării  actuale de 

conservare sunt necesare și informații culese la nivel național și internațional.
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Anexe:

Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciei  Maculinea teleius în  Situl  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074).
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A.1.6.6. Lycaena dispar

Cod Natura 2000: 1060

Denumire  ştiinţifică: Lycaena  dispar  Haworth  1802; subspecia:  Lycaena  dispar  rutilus  

Werneburg, 1864.

Denumire  populară (română,  maghiară,  engleză):  fluturele  roșu  de  mlaștină,  Fluturaşul 

purpuriu, nagy tűzlepke, Large Copper

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii – 

ROSCI0074

Descriere

În România fluturele are în general două generaţii anuale, dar în anii cu toamnă lungă şi caldă 

poate să apară o a treia generaţie parţială. Generaţia estivală zboară în mai-iunie, generaţia 

secundă în iulie-august, ocazional a treia generaţie parţială în lunile septembrie-octombrie 

(Bálint, 1996).

Adulţii prezintă dimorfism sexual, astfel se pot identifica pe teren separat pe sexe. Masculii 

au un comportament teritorial, ocupă deobicei un teritoriu de de câteva metri pătraţi sau chiar 

zeci  de  metri  pătraţi,  şi/sau  patrulează  de-alungul  habitatului  în  general  linear  (marginea 

cursurilor de ape, marginea apelor stătătoare etc.). Generaţia de primăvară este mai sedentară, 

în generaţia de vară adulţii au o tendinţă migratoare intra- şi interpopulaţională. Specia de 

obicei nu formează colonii numeroase, astfel alcătuiesc o metapopulaţie dinamică.
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Fig.1. Mascul: Photo – Cristian Mihai Fig.2. Femela: Photo – Cristian Mihai 

Fig.3. Larva: Foto – Pete Eeles Fig.4. Ponte: Foto . Pete Eeles

Fotografia se găsește pe linkul: http://www.ukbutterflies.co.uk/

Statut de protecţie

Statutul speciei în România este VU (vulnerabil),  iar pe plan local variaza între NT (near 

threatened) şi CR (critically endangered), (Rakosy și colab. 2003, Goriup 2008).

Distribuția speciei

Specia are o distribuție largă în Europa Centrala la nord până la partea sudica a Finlandei  

până  în  Asia.  Are  trei  subspecie  în  Marea  Britania  apare  forma  batavus,  de  la  Olanda 

subspecia rutilus care apare în mai multe țară în Europa, iar subspecia Lycaena dispar dispar  
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a dispărut deja în mijlocul secolului XIX. Arealul speciei este alcătuit din Europa şi nordul 

Turciei, Franţa, nordul Italiei, Germania, România, Lituania, sudul Finlandei, Polonia, nordul 

şi centrul Greciei, partea europeană a Turciei (Goriup 2008). 

În  România Lycaena  dispar (Werneburg,  1864)  se  regăseşte  în  numeroase  locuri,  dar 

populaţiile mari sunt rare (Dincă și Vila 2008). Specia este considerată vulnerabilă din cauza 

fragilităţii habitatelor (Rákosy 2003). Din cauza drenărilor din zonele umede unele populaţii 

sunt pe cale de dispariţie sau chiar au şi dispărut (Banat, Muntenia). Avem populații puternici 

în Delta Dunarii, Transilvania și în Banat (Goia și Dincă 2006). 

Habitat

Lycaena dispar se poate întâlni în păduri  de luncă și cele mlăştinoase şi umede, lizierele 

pădurilor  unde  se  găseşte  planta  gazdă  a  specie,  Rumex  hydrolapathum,  R.  aquaticus, 

Polygonum bistorta.

Perioada de zbor:  Specia  L. dispar are două generaţii,  primul zboară în mai-iunie, iar al 

doilea în august-septembrie.

Factori de periclitare

Fluterele  purpuriu  este  considerată  vulnerabilă  din  cauza  fragilităţii  habitatelor  (Rákosy 

2003),  transformarea  fâneţelor  în  terenuri  agricole;  abandonarea  practicii  co-  sitului 

traditional (Goia și Dincă, 2006). În zona pădurii Făget, şi în special zonele drumurilor există 

presiuni intensive din cauza construcţiei de clădiri. O altă cauză drenărilor din zonele umede 

unele populaţii sunt pe cale de dispariţie.

Metodologia și planificarea detaliată a activităților de evaluare a speciei Lycaena dispar 

în Situl de interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Evaluarea populațiilor

Observațiile de prezență-absență se efectuează pe parcursul întregii perioade de dezvoltare și 

de zbor. Metoda de colectare a datelor constă în parcurgerea unor trasee liniare (cca. 500 m) 

și notarea fiecărei individ împreună cu distanța acesteia față de traseu. Astfel se vor cunoaște 
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numerele specimenelor prezente și locația lor. Probabilitatea detectării unui individ scade cu 

creșterea distanței acestuia față de observator, indivizii îndepărtați sunt observate în procent 

mai mic. Cu ajutorul acestei metode se estimează densitatea populațiilor speciilor prezente 

(detectate). Numărul transectelor utilizate va fi între 3 și 20. Recensământul se va efectua 

timp de 28 zile în perioada mai-septembrie. Studiul necesită 28 zile petrecute pe teren.

Estimarea mărimii și abundenței populațiilor

Pe baza rezultatelor obținute prin activitățile de teren descrise sub punctul 1., va fi posibilă 

estimarea abundenței speciei. Mărimea populațiilor se dă împreună cu indicarea preciziei de 

estimarea prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă 

a zonei studiate.

Evaluarea stării actuale de conservare

Va fi evaluată starea actuală de conservare. Inventarea factorilor locali se face prin observații 

directe. Fiind vorba de specii cu răspândire largă, la evaluarea stării actuale de conservare 

sunt necesare și informații culese la nivel național și internațional.

Locul de realizare

Locațiile  transectelor  în  linie,  în  total  201  de  pătrate  de  200x200  metri,  în  care  vor  fi 

randomizate transectele în linie de 500 metri lungime: 

BM001,  BM002,  BM003,  BM004,  BM005,  BM006,  BM007,  BM008,  BM009,  BM010, 

BM016,  BM017,  BM018,  BM025,  BM026,  BM027,  BM028,  BM034,  BM035,  BM036, 

BM037,  BM043,  BM044,  BM045,  BM046,  BM053,  BM054,  BM055,  BM065,  BM066, 

BM077,  BM078,  BM089,  BM090,  BM101,  BM102,  BM103,  BM105,  BM106,  BM115, 

BM116,  BM117,  BM118,  BM119,  BM129,  BM130,  BM131,  BM132,  BM133,  BM144, 

BM145,  BM146,  BM147,  BM161,  BM162,  BM163,  BM164,  BM165,  BM166,  BM167, 

BM168,  BM180,  BM181,  BM182,  BM183,  BM184,  BM185,  BM186,  BM202,  BM203, 

BM204,  BM205,  BM206,  BM207,  BM208,  BM209,  BM210,  BM211,  BM212,  BM213, 

BM214,  BM229,  BM230,  BM231,  BM236,  BM237,  BM238,  BM239,  BM240,  BM241, 
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BM242,  BM243,  BM261,  BM262,  BM267,  BM268,  BM269,  BM270,  BM271,  BM272, 

BM273,  BM274,  BM296,  BM297,  BM298,  BM299,  BM300,  BM301,  BM302,  BM303, 

BM304,  BM305,  BM326,  BM327,  BM328,  BM329,  BM330,  BM331,  BM332,  BM333, 

BM334,  BM335,  BM336,  BM337,  BM338,  BM345,  BM346,  BM358,  BM359,  BM360, 

BM365,  BM371,  BM372,  BM373,  BM376,  BM377,  BM378,  BM379,  BM380,  BM390, 

BM391,  BM392,  BM393,  BM403,  BM404,  BM407,  BM408,  BM409,  BM410,  BM411, 

BM419,  BM420,  BM421,  BM422,  BM423,  BM430,  BM431,  BM432,  BM436,  BM437, 

BM438,  BM445,  BM446,  BM448,  BM449,  BM450,  BM451,  BM452,  BM453,  BM454, 

BM455,  BM456,  BM457,  BM458,  BM459,  BM460,  BM461,  BM468,  BM469,  BM470, 

BM471,  BM472,  BM473,  BM474,  BM475,  BM476,  BM483,  BM484,  BM490,  BM491, 

BM492,  BM493,  BM496,  BM497,  BM498,  BM499,  BM500,  BM501,  BM502,  BM504, 

BM505.

Perioada realizării: 

În perioada 25 Mai – 25. Iulie - 14 zile

În perioada : 15.August – 15 Septembrie – 14 zile
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Anexe

Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciei  Lycaena  dispar în  Situl  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074).

A.1.6.7. Leptidea morsei

Cod Natura 2000: 4036

Denumirea științifică:  Leptidea morsei  (Fenton, 1882); sinonime:  Leptosia morsei Fenton, 

1882, Leptidia major Grund, 1905.

Denumiri populare (română, maghiară, engleză, germană): albilița mică, keleti mustárlepke, 

Fenton’s wood white, Östliche Senf-Weißling.

Situl în care apare ca specie de interes comunitar: Făgetul Clujului – Valea Morii 

(ROSCI0074)

Statut de protecție în România

Specia este inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna (Rákosy 2005) și în anexele II, IV din 

Directiva Habitate (van Swaay şi colab. 2010).
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Descriere

Morfologia  externă  a  adulților  (colorit,  dimorfism sexual,  posibilități  de  confuzie  cu alte 

specii similare): aripile sunt complet albe, cu o ușoară prăfuire neagră în regiunea bazală a 

aripilor anterioare, care se întinde puțin și pe costă. În regiunea apicală, se află o pată neagră, 

traversată de 2-3 nervuri albe. Pe partea inferioară a aripilor anterioare se observă o pată 

apicală de aceeași mărime ca cea de pe partea superioară, dar de culoare verzuie. Femela are 

pata apicală mai redusă, ca la mascul, uneori chiar total absentă. Dorsal marginile distale și 

nervurile sunt striate cu gri până în margine (Niculescu 1963). Ventral aripile sunt cenușii 

(Brînzan şi Mănoiu 2013).

Este  o  specie  morfologic  foarte  asemănătoare  cu  Leptidea  sinapis (Linnaeus,  1758)  și 

Leptidea reali Reissinger 1989. Diferențele morfologice sunt în apexul aripilor anterioare, 

care e subacută la specia  morsei și este rotunjită la  sinapis/reali; pata apicală mai redusă la 

morsei și mai dezvoltată la sinapis/reali; culorile de pe fața inferioară a aripilor posterioare se 

pot distinge prin nuanțe destul de apropiate; iar anvergura la specia morsei este de 40-46 mm, 

iar la sinapis/reali 36-40 mm (Niculescu 1963). De fapt aceste diferențe între cele două specii 

(morsei vs.  sinapis/reali) sunt atât de reduse încât pe teren este extrem de dificil separarea 

lor.

Totuși se pare că  L. morsei este o specie  bine separată de restul complexului  L. sinapis, 

deoarece  rezultatele  analizelor  genetice  dovedește  diferența dintre  această  specie  și  restul 

complexului (Dincă şi colab. 2011; Lukhtanov şi colab. 2011).

Habitat  (de reproducere,  hrănire,  migraţie  – de specificat  habitatele  care sunt  folosite  în 

interiorul Rezervaţiilor)

Trăiește în liziere de păduri, tufărișuri, fânețe, pajiști. Foarte rar poate fi întâlnită în locuri cu 

vegetație deschisă. Prima generație apare de la mijlocul lunii aprilie până la finele lunii mai, a 

doua de la finele lunii iunie la jumătatea lui august (Niculescu 1963). Dimorfismul sezonier 

constă  în  aceea  că  la  mascul  pata  apicală  e  difuză  la  generația  vernală,  și  pronunțată  la 

generația  estivală.  De  asemenea,  masculul  din  generația  vernală  prezintă,  o  proeminență 
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accentuată a aripii în regiunea apicală, redusă sau absentă, la generația estivală, unde aripa e 

rotunjită ca la L. sinapis.

Hrană

Plantele gazdă a omizilor sunt Lathyrus niger and L. verna (Höttiger 2004). Specia L. morsei 

de altfel este asociată cu habitatul speciei  Neptis sappho (Tolman şi Lewington 2008) ce a 

fost evidențiată și de alți  autori (Cuvelier şi Dinca 2007). Plantele gazdă (Lathyrus niger) 

unde femelele depun ouăle se găsesc unul câte unul sau în grupuri mici, orientați spre sud, 

sud-vest sau vest, cu înălțimi a plantelor între 30-120 cm, în marginile umbrite a pădurilor de 

foioase (Čelik 2013)

Reproducere

Oul se deosebește de cel de la  L. sinapis numai prin dimensiuni,  este mai  mare ca la  L.  

sinapis. Omida este mai mare ca omida speciei L. sinapis și este mai deschisă la culoare, cu 

linii laterale de un galben mai viu și cele dorsale mai largi. Pe fiecare segment larva are pe 

partea dorsală 2-3 puncte mici de un negru intens. Crisalida se deosebește și mai mult de cea 

a speciei  L. sinapis decât omida. Apendicele frontal este mai lung, pterotecele mai umflate, 

iar partea dorsală dreaptă, pe când la L. sinapis e îndoită. Culoarea roz pe care o capătă ochii 

și antenele la L. sinapis cu câteva zile înainte de ecloziune, aici lipsește (Niculescu 1963).

Distribuția speciei

Se  găsește  în  Europa  Centrală  și  de  Est,  din  sudul  Rusiei  și  Siberiei  e  răspândită  până 

Regiunea Amur. Aici specia este înlocuită de specia  Leptidea amurensis și forma bazală a 

speciei (Leptidea morsei morsei). În peninsula Balcanică și Asia Mică se găsește o specie cu 

aripa din față foarte îngustă Leptidea duponcheli.

Pe teritoriul României a fost semnalată din Retezat, Piatra Cloşanilor (Mehedinţi-Regiunea 

Oltenia), Mehadia, Băile Herculane, Cheile Turzii, Cluj-Napoca, Rîşnov (Niculescu 1963), 

nord-estul țării (județul Botoșani) (Corduneanu 2011), județul Sibiu (Moise 2011).

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 157



Situri desemnate pentru conservare: Câmpia Ierului, Cheile Turenilor, Cheile Turzii, Ciucaş, 

Cuşma, Dealul Istriţa, Dealurile Clujului Est, Delta Dunării, Domogled-Valea Cernei, Făgetul 

Clujului-Valea Morii, Harghita Mădăraş, Nordul Gorjului de Vest, Podişul Secaşelor, Râul 

Tur, Retezat, Sighişoara-Târnava Mare, Trascău (Brînzan şi Mănoiu 2013).

Protecție

Pentru  a  reduce  riscul  privind  descreșterea  continuă  a  efectivelor  speciei  este  necesară 

ocrotirea  marginilor  de  păduri  foioase,  interzicerea  intensificării  lucrărilor  forestiere, 

înființarea  coridoarelor  late  dea  lungul  drumurilor  care  traversează  pădurile  foioase  (van 

Swaay şi colab. 2012). Este periclitat de alterarea microclimatului specific, dar mai ales de 

modificarea regimului hidrologic al habitatului.

Metodologia de evaluare a speciei şi planificare exactă în Situl de interes Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Metode de studiu

1) transecte liniare de 500 m lungime, de unde vor fi colectate specimenele pentru studiul 

morfometric, și unde vor fi analizate plantele gazdă în vederea stabilirii numărului de ouă 

depuse de pe frunze.

Zile petrecute pe teren cu colectarea datelor necesare pentru evaluarea efectivelor: 34

Evaluarea populațiilor

Observațiile  vor  fi  efectuate  pe  parcursul  întregii  perioade  de  zbor  când  roirea  adulților 

ajunge la maxim. Recensământul va fi efectuat între condiții meteorologice favorabile (când 

vremea este caldă, nu bate vântul și nu plouă). Estimarea va fi făcută cu metoda de transect în 

linie  (line transect).  În zona respectivă vor fi  notate  toate  specimenele,  plantele  gazdă și 

numărul ouălor observate pe o fâșie de 5 m (2,5 m la dreapta și a la stânga de observator)  

plimbând dea lungul unei linii desemnate anterior, precum în cazul observării specimenelor 

de Leptidea vor fi colectate specimene într-o proporție de 1/10. Lungimea unui transect va fi 

de 500 de m,  iar  numărul  transectelor  utilizate  să  fie  între  20 și  40.  Pentru a  determina 
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specimenele observate la nivel de specie este necesară colectarea unui număr minimal  de 

indivizi, deoarece Leptidea morsei este o specie morfologic foarte asemănătoare cu Leptidea  

sinapis (Linnaeus, 1758) şi Leptidea reali Reissinger 1989. De fapt aceste diferențe între cele 

două specii (morsei vs.  sinapis/reali) sunt atât de reduse încât este nevoie de o examinare 

detaliată  a  specimenelor  colectate,  prin  metode  morfometrice  cu  ajutorul  unui 

stereomicroscop.  Prepararea  indivizilor  colectați  necesită  condiții  de  laborator. 

Recensământul se va efectua timp de 16 zile în perioada 15 martie – 15 aprilie 2014 și 18 de 

zile în perioada 15 iulie – 15 august 2014.

Estimarea mărimii și abundenței populațiilor

Pe baza rezultatelor obținute prin activitățile de teren și în laborator descrise, va fi posibilă 

estimarea abundenței speciei. Mărimea populațiilor se dă împreună cu indicarea preciziei de 

estimarea prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă 

a zonei studiate.

Toate observațiile înregistrate pe teren vor fi folosite pentru crearea hârților de răspândire 

digitală. Distribuția speciei se realizează prin indicarea poziției și prin extrapolarea pe baza 

observațiilor existente și atribute de habitate prin metoda spatial kriging.

Va fi evaluată starea actuală de conservare. Inventarea factorilor locali se face prin observații 

directe. Fiind vorba de o specie cu răspândire largă, la evaluarea stării actuale de conservare 

sunt necesare și informații culese la nivel național și internațional.

Planul de monitoring va conține o descrierea detaliată a metodelor de teren utilizate, analiză 

și interpretare a datelor culese, ținând cont și de particularitățile ariei și a habitatelor studiate.

Se vor stabili măsurile de management potrivite pentru menținerea nivelelor actuale, creșterea 

populațiilor. La prioritizarea obiectivelor se va ține cont de starea de conservare a speciei, 

condițiile naturale existente precum și posibilitatea implementării unor măsuri active pentru 

protecția acestei specii. La fiecare obiectiv va fi asociat și o analiză privind valorile limită și 

parametri prin care se poate urmări progresul.

Locațiile punctelor de colectare (transecte în linie)
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Locațiile transectelor în linie, în total 201 de pătrate de 200x200 metri (Figura 1), din care vor 

fi randomizate în cazul fiecărui ieșiri pe teren pătratele în care vor fi parcurse transectele în 

linie de 500 metri  lungime: BM001, BM002, BM003, BM004, BM005, BM006, BM007, 

BM008,  BM009,  BM010,  BM016,  BM017,  BM018,  BM025,  BM026,  BM027,  BM028, 

BM034,  BM035,  BM036,  BM037,  BM043,  BM044,  BM045,  BM046,  BM053,  BM054, 

BM055,  BM065,  BM066,  BM077,  BM078,  BM089,  BM090,  BM101,  BM102,  BM103, 

BM105,  BM106,  BM115,  BM116,  BM117,  BM118,  BM119,  BM129,  BM130,  BM131, 

BM132,  BM133,  BM144,  BM145,  BM146,  BM147,  BM161,  BM165,  BM166,  BM167, 

BM168,  BM180,  BM181,  BM186,  BM202,  BM203,  BM204,  BM205,  BM206,  BM207, 

BM208,  BM213,  BM214,  BM229,  BM230,  BM231,  BM236,  BM243,  BM261,  BM262, 

BM274,  BM296,  BM297,  BM301,  BM305,  BM326,  BM327,  BM330,  BM331,  BM332, 

BM336,  BM337,  BM338,  BM345,  BM346,  BM358,  BM359,  BM360,  BM365,  BM371, 

BM372,  BM373,  BM376,  BM377,  BM378,  BM379,  BM380,  BM390,  BM391,  BM392, 

BM393,  BM403,  BM404,  BM407,  BM408,  BM409,  BM410,  BM411,  BM419,  BM420, 

BM421,  BM422,  BM423,  BM430,  BM431,  BM432,  BM435,  BM436,  BM437,  BM438, 

BM445,  BM446,  BM448,  BM449,  BM450,  BM451,  BM452,  BM453,  BM454,  BM455, 

BM456,  BM457,  BM458,  BM459,  BM460,  BM461,  BM468,  BM469,  BM470,  BM471, 

BM472,  BM473,  BM474,  BM475,  BM476,  BM483,  BM484,  BM490,  BM491,  BM492, 

BM493,  BM496,  BM497,  BM498,  BM499,  BM500,  BM501,  BM502,  BM504,  BM505, 

BM147, BM147, BM266, BM361, BM362, BM366, BM367, BM368.
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Fig.1. Pătratele de 200x200 metri (N=201), din care vor fi randomizate în cazul fiecărui ieșiri 
pe teren pătratele în care vor fi parcurse transectele în linie de 500 metri lungime. Punctele 
verzi  indică  centrele  pătratelor  care  vor  fi  evaluate  în  studiul  speciei  Eriogaster  catax. 
Culoarea deschisă a pătraților indică habitate de pajiști cu tufărișuri, iar cea verde habitate 
forestiere, liniile gri indică drumuri publice.
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Anexe

Bibliografie  scanate  referitoare  la  prezența  speciei  Leptidea  morsei în  Situl  de  interes 

Comunitar Făgetul Clujului – Valea Morii (ROSCI0074).
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A.1.6.8. Colias myrmidone

Cod Natura 2000: 4030

Denumire științifică: Colias myrmidone (Esper 1781) 

Denumiri populare (maghiară, româna, engleză): aranyszínű kéneslepke, păiuşul portocaliu-

roşcat, Danube Clouded Yellow

Situl  în  care  apare  ca  specie  de  interes  comunitar:  Făgetul  Clujului  –  Valea  Morii 

(ROSCI0074)

Descriere

Diagnoza: se deosebeşte de C. crocea prin culoarea portocalie mai intensă, roşcată, precum 

şi prin absenţa nervurilor galbene din banda neagră a a. a. Femela, are tivul negru al a. a.  

întrerupt de pete galbene. Masculul are banda neagră a a. a. mai îngustă decât la C. crocea, 

iar pe faţa dorsală a a. p. o pată androconială evidentă.

Habitat

Pajişti  mezofile şi mezoxerofile din regiunea colinar-montană,  cu încărcătură relativ  mare 

(15-30%) de  tufe.  Populaţii  mai  viguroase  se  menţin  pe  unele  platouri  carstice  din  Mţii 

Apuseni la altitudini cuprinse între 700 şi 1200 m. 

Fenologie: zbor ½ V-VI;  1/2VII-IX; oul: V-VI; ½ VII-VIII(IX) Larva: VI-VII; VIII-IX-V, 

Pupa VI-VII; VIII-1/2 IX.

Biologie

Specie mezoxerofilă de pajişti, fidelă habitatului şi locului, deşi este un bun zburător. Larvele 

se  dezvoltă  pe  Chamaecytisus  ratisbonensis,  Cytisus  nigricans şi  alte  specii  de  Cytisus. 

Principalele  surse  de  nectar  sunt  reprezentate  de  Medicago  sp.,  Trifolium  sp.,  Origanum 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010CUI: RO27159211
RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,
cont IBAN: RO60 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj P a g e  | 163



vulgare, Scabiosa sp., Knautia sp., Salvia sp., Dianthus sp., ş.a.. Iernează sub formă de larvă 

tânără. Stadiile preimaginale sunt descrise de WEIDEMANN (1986).

Protecţie şi conservare: VU, EN.

Extinctă din majoritatea localităţilor cunoscute în Europa Centrală, a devenit periclitată şi în 

Transilvania, unde cu 30-40 de ani în urmă existau numeroase populaţii puternice. Populaţiile 

din Transilvania constituie, probabil cele mai viguroase resturi ale acestei specii în Europa. 

Declinul  speciei  este  determinat  de distrugerea  sau modificarea  habitatului,  intensificarea 

utilizării terenurilor sau abandonul celor utilizate tradiţional, păşunatul intensiv, incendierea 

vegetaţiei, dar probabil şi de schimbările climatice din ultimii 30 de ani. Menţinerea speciei şi 

a  habitatelor  în  care  trăieşte,  trebuie  să  devină  o  prioritate  a  măsurilor  de  protecţie  şi 

conservare  din  România.  Se  impune  o  grabnică  cartare  şi  monitorizare  a  populaţiilor 

existente.

Răspândire

Este o specie est-europeană, stepică, cunoscută din bazinul Dunării până în Mţii Urali. 

În  România este  cunoscut  din  câteva  puncte  din  Transilvania.  Semnalările  vechi  din 

Muntenia, Dobrogea şi Moldova sunt îndoielnice, probabil confuzie cu  C. crocea  (Vizauer 

2011).

Metodologie de inventariere a speciei Colias myrmidone şi planificare exactă în Situl de 

interes Comunitar Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

Evaluarea populațiilor

Observaţiile de prezenţă/absenţă se efectuează pe parcursul întregii perioade de zbor. Aceste 

numerări  trebuie  făcute  când  roirea  fluturilor  ajunge  la  maxim.  Recensământul  trebuie 

efectuat întotdeauna între condiţii meteorologice favorabile (când vremea este caldă, nu bate 

vântul  şi  nu plouă).  Estimarea  se face cu metoda de transect  în  linie.  În  zona respectivă 

trebuie notate toate specimenele observate pe o fâşie de 5 m (2,5 m la dreapta şi a la stânga de 
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observator) plimbând dealungul unei linii desemnate anterior. Lungimea unui transect va fi 

de 500 de m, iar numărul transectelor utilizate să fie între 3 şi 20. 

Recensământul se va efectua în modul următor:

- 12 zile în luna mai (estimarea numărului de larve)

- câte 5 zile în luna mai, iunie, iulie și august pentru observarea adulților

Data  exactă  a  zilelor  de  teren  va  fi  determinat  în  funcție  de  condițiile  meteorologice  și 

evoluția ciclului de viață a fluturilor.

Estimarea mărimii și abundenței populațiilor

Pe baza rezultatelor obținute prin activitățile de teren descrise sub punctul 1., va fi posibilă 

estimarea abundenței speciei. Mărimea populațiilor se dă împreună cu indicarea preciziei de 

estimarea prin calcularea limitelor de confidențialitate și se extrapolează pe suprafața întreagă 

a zonei studiate.

Evaluarea stării actuale de conservare

Va fi evaluată starea actuală de conservare. Inventarea factorilor locali se face prin observații 

directe. Fiind vorba de specii cu răspândire largă, la evaluarea stării actuale de conservare 

sunt necesare și informații culese la nivel național și internațional.

Locațiile punctelor de colectare (transecte în linie)

Locațiile  transectelor  în  linie,  în  total  201 de pătrate  de 200x200 metri  ,  din care vor fi 

randomizate în cazul fiecărui ieșiri pe teren pătratele în care vor fi parcurse transectele în 

linie de 500 metri  lungime: BM001, BM002, BM003, BM004, BM005, BM006, BM007, 

BM008,  BM009,  BM010,  BM016,  BM017,  BM018,  BM025,  BM026,  BM027,  BM028, 

BM034,  BM035,  BM036,  BM037,  BM043,  BM044,  BM045,  BM046,  BM053,  BM054, 

BM055,  BM065,  BM066,  BM077,  BM078,  BM089,  BM090,  BM101,  BM102,  BM103, 

BM105,  BM106,  BM115,  BM116,  BM117,  BM118,  BM119,  BM129,  BM130,  BM131, 

BM132,  BM133,  BM144,  BM145,  BM146,  BM147,  BM161,  BM162,  BM163,  BM164, 

BM165,  BM166,  BM167,  BM168,  BM180,  BM181,  BM182,  BM183,  BM184,  BM185, 
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BM186,  BM202,  BM203,  BM204,  BM205,  BM206,  BM207,  BM208,  BM209,  BM210, 

BM211,  BM212,  BM213,  BM214,  BM229,  BM230,  BM231,  BM236,  BM237,  BM238, 

BM239,  BM240,  BM241,  BM242,  BM243,  BM261,  BM262,  BM267,  BM268,  BM269, 

BM270,  BM271,  BM272,  BM273,  BM274,  BM296,  BM297,  BM298,  BM299,  BM300, 

BM301,  BM302,  BM303,  BM304,  BM305,  BM326,  BM327,  BM328,  BM329,  BM330, 

BM331,  BM332,  BM333,  BM334,  BM335,  BM336,  BM337,  BM338,  BM345,  BM346, 

BM358,  BM359,  BM360,  BM365,  BM371,  BM372,  BM373,  BM376,  BM377,  BM378, 

BM379,  BM380,  BM390,  BM391,  BM392,  BM393,  BM403,  BM404,  BM407,  BM408, 

BM409,  BM410,  BM411,  BM419,  BM420,  BM421,  BM422,  BM423,  BM430,  BM431, 

BM432,  BM436,  BM437,  BM438,  BM445,  BM446,  BM448,  BM449,  BM450,  BM451, 

BM452,  BM453,  BM454,  BM455,  BM456,  BM457,  BM458,  BM459,  BM460,  BM461, 

BM468,  BM469,  BM470,  BM471,  BM472,  BM473,  BM474,  BM475,  BM476,  BM483, 

BM484,  BM490,  BM491,  BM492,  BM493,  BM496,  BM497,  BM498,  BM499,  BM500, 

BM501, BM502, BM504, BM505.

Fig.1. Pătratele de  200x200 metri (în număr de 201), din care vor fi randomizate în cazul 
fiecărui  ieșiri  pe  teren  pătratele  în  care  vor  fi  parcurse  transectele  în  linie  de  500 metri 
lungime. Punctele roz indică centrele pătratelor care vor fi evaluate în studiul speciei Colias  
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mirmidone. Culoarea deschisă a pătraților indică habitate de pajiști cu tufărișuri, iar cea verde 
habitate forestiere, liniile gri indică drumuri publice.
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Anexa

Hărţile ariilor protejate  cu  gridurile  de  200×200m  care  figurează  în 

metodologiile şi planificările detaliate ale activităţilor de evaluare

În metodologiile şi planificările detaliate ale activităţiilor de evaluare (A.1.1., A.1.2., A.1.3, 

A.1.4, A.1.5, A.1.6.) menţionăm locațiile punctelor de colectare pe teren. Aceste puncte de 

colectare am determinat pe baza gridurilor de 200×200 m aplicate pe hărțile ariilor protejate, 

fiecare unitate de grid dispunând de un cod unic. Hărţile au fost poziţionate în direcţie nord-

sud. Fiecare sit are un cod unic, respectiv  BM = ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea 

Morii, SR = ROSCI0356 – Poienile de la Şard iar KS = ROSCI0394 – Someşul Mic. Fiecare 

unitate de 200×200 m a primit  un cod unic,  iar  numerotarea lor  a pornit  de la stânga la 

dreapta  şi  de  sus  în  jos.  Astfel  codurile  unice  în  ariilor  protejate  arată  în  felul  următor:  

ROSCI0356 – Poienile de la Şard are în total 30 de  unităţi de grid: de la  SR001 la  SR030 

(Fig.1.), ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii are în total 505 de  unităţi de grid: de 

la BM001 la BM505 (Fig.2.), ROSCI0394 – Someşul Mic are în total 91 de  unităţi de grid: 

de la KS001 la KS091 (Fig.3.).
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Fig.1. Harta ariei protejate ROSCI0356 – Poienile de la Şard (grid de 200×200 m, coduri: SR001-SR030).



Fig.2. Harta ariei protejate ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii (grid de 200×200 m, coduri: BM001-BM505).



Fig.3. Harta ariei protejate ROSCI0394 – Someşul Mic (grid de 200×200 m, coduri: KS001-KS091).
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