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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

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,  Sălicea, 

Sălişte), comuna Feleacu (Feleacu, Vâlcele), comuna Săvădisla (Săvădisla, Vlaha);
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 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 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  
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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 

Metodologia şi planificarea detaliată a 

activităţilor de evaluare, corelat cu 

datele bibliografice specifice pentru 

01.12.2013 30.04.2014
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conservare a speciilor de 

mamifere

speciile de mamifere.

Distribuţia speciei bazată pe datele 

preliminare de teren pentru speciile de 

mamifere.

Cartarea şi evaluarea stării de 

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 

speciilor de reptile şi amfibieni.

01.12.2013 30.04.2015

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 

01.12.2013 30.10.2014
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nevertebrate (două specii).

Evaluarea stării de conservare a 

speciilor de nevertebrate.
Activitatea A.2. Cartarea 

mediului fizic (geologie, 

geomorfologie, 

hidrologie, climatologie 

şi soluri)

Hărţi existente privind mediul 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 o baza de date 

interoperabilă GIS conţinând măsurile 

planului de management.

01.12.2013 20.03.2015

Subactivitatea A.4.1. 

Elaborarea planurilor de 

management

Plan de management – prima versiune 

a planului.

Plan de management – versiune finală.

01.12.2013 20.03.2015

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

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  | 9



Activităţi realizate, perioada 01.02.2013 – 30.04.2014

Activităţi Denumirea rapoartelor Procentul 

realizat (%) 

din activităţi

Subactivitatea A.1.3. 

Inventarierea, cartarea şi 

evaluarea stării de conservare a 

speciilor de mamifere

RA.2.1. Cartarea şi evaluarea stării de 

conservare a speciilor de mamifere 

60%

Subactivitatea A.1.4. 

Inventarierea, cartarea şi 

evaluarea stării de conservare a 

speciilor de reptile şi amfibieni

RA.2.2. Inventarierea şi cartarea speciilor 

de reptile şi amfibieni

35%

Activitatea A.2. Cartarea 

mediului fizic (geologie, 

geomorfologie, hidrologie, 

climatologie şi soluri)

RA.2.3. Hărţi existente privind mediul 

fizic, conspectul bibliografiei de 

specialitate

50%
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RA.2.1. Cartarea şi evaluarea stării de conservare a 

speciilor 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, 23.04.2014.
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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 Chordata, 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 

interdigitală, ajutând foarte mult la înot și propulsat. Este un animal singuratic, preferând să se 

evite reciproc.
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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.

Reproducerea

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 
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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 

aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din 

Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979)
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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.

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).

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).
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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.
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Metode de evaluare folosite pentru studierea vidrelor în Situl de interes Comunitar 

Someșul Mic (ROSCI 0394) și structura lucrărilor efectuate

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 fecalele 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 

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.
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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 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 oferă date pentru stabilirea preferințelor speciei și factorii periclitanți pe nivel local. În 

cursul recensământului au fost analizate coastele apelor din zona studiată (râul, precum şi toate 

apele constante, canalele mai mari, braţe moarte ale râului, heleşteie, etc.).
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Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a populației de vidre din Situl de interes 

Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394) s-a efectuat în mai multe etape de lucru.

I. În faza pregătitore s-a studiat literatura de specialitate pentru a identifica locațiile exacte 

unde a fost semnalată specia în perimetrul sitului studiat. Conspectul literaturii de specialitate a 

fost realizată până la 15 ianuarie 2014.

II. În perioada 15 ianuarie – 5 februarie 2014 a fost realizată un studiu preliminar despre 

prezența speciei în zona studiată prin eșantionări pe scală largă (5 zone de eșantionare) și s-a 

colectat date referitoare la condițiile ariei.

În cursul ieșirilor pe teren au fost 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
cod 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  a  fost  stabilit  prezența  speciei  în  aria  protejată  și  distribuția  în  zona 

studiată.

III. În perioada 5 – 28 februarie a fost realizată o inventariere și cartare amănunțită a speciei 

în  cursul  ieşirilor  regulate  pe  teren  a  experţilor.  Lucrările  pe  teren  au  atins  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 au fost 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 a fost folosit 

aparat GPS. A fost 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 a fost cazul.

Stabilirea efectivelor de vidre s-a bazat în principal pe urmele proaspete, iar pe baza 

densității urmelor (și/sau mărimea amprentelor) a fost posibil distingerea revirilor / familiilor 

de  vidră.  Numărul  vidrelor  a  fost  estimată  pe  baza  datelor  publicate  înbom  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 

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).

În studiul de faţă, în cazul probelor pozitive (înregistrarea urmelor care indică prezenţa 

activă a vidrei) s-a considerat prezenţa speciei în habitatele acvatice găsite în raza de 500 de 

metri de la acesta.

În cursul recensământului au fost investigate, pe lungimea totală, malurile cursurilor de 

ape din zona studiată, precum şi apele constante/stătătoare: canalele mai mari, braţe moarte ale 

râurilor, heleșteie, lacuri, etc. Pentru localizarea zonelor de eşantionare şi înregistrarea datelor 

pe teren s-a folosit aparat GPS.

IV.  Prelucrarea  datelor înregistrate  cu  ocazia  deplasărilor  pe  teren  s-a  realizat  continuu, 

paralel cu efectuarea lucrărilor de inventariere și a fost terminată cu întocmirea raportului final. 
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Pe baza evaluării datelor colectate pe teren, s-a realizat delimitarea amănunțită a distribuției 

speciei în aria protejată și stabilirea numărului efectivelor.
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Rezultatele inventarierii și cartării populației de Lutra lutra în Situl de 
Interes Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394)

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 şiJeffries 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 folosind informaţii de 

la administraţia de vânătoare pe baza numărului de exemplare vânate. Estimarea de 3.000 ex. 
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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.

Prezența și distribuția speciei Lutra lutra în Situl de interes Comunitar Someșul Mic 

(ROSCI 0394)

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).

În urma ieșirilor pe teren efectuate în perioada ianuarie - martie 2014 a fost cercetată 

prezența speciei pe teritoriul întreg al ariei protejate. Date referitoare la prezența speciei s-au 

înregistrat în 66 de puncte din tot teritoriul zonei studiate:

Date colectate referitoare la prezența speciei
nr crt data coordonate altitudine felul vârsta 
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urmelor * urmelor **
1 07-02-2014 N47.08661 E23.92822 251 m Pr P
2 07-02-2014 N47.08664 E23.93124 248 m Pr P
3 27-02-2014 N47.08151 E23.92702 228 m Pr P
4 27-02-2014 N47.08157 E23.92697 229 m Pr P
5 27-02-2014 N47.08149 E23.92665 251 m Pr P
6 27-02-2014 N47.08416 E23.92788 257 m Fe P
7 27-02-2014 N47.08729 E23.92472 248 m Pr V
8 21-01-2014 N47.09917 E23.92113 242 m Pr P
9 21-01-2014 N47.09642 E23.92171 244 m Fe V
10 21-01-2014 N47.08995 E23.91957 237 m Fe V
11 21-01-2014 N47.07657 E23.92760 240 m Fe V
12 21-01-2014 N47.07801 E23.92691 241 m Pr P
13 07-02-2014 N47.12369 E23.91540 237 m Pr V
14 07-02-2014 N47.12522 E23.91749 237 m Pr P
15 07-02-2014 N47.12528 E23.91842 238 m Pr P
16 07-02-2014 N47.12089 E23.91633 238 m Fe P
17 07-02-2014 N47.12003 E23.91604 236 m Ea P
18 07-02-2014 N47.11988 E23.91594 236 m Pr P
19 07-02-2014 N47.11952 E23.91656 233 m Pr P
20 07-02-2014 N47.11898 E23.91688 240 m Fe P
21 07-02-2014 N47.11550 E23.91545 238 m Fe V
22 07-02-2014 N47.11526 E23.91488 240 m Pr P
23 07-02-2014 N47.11474 E23.91414 239 m Pr P
24 07-02-2014 N47.11439 E23.91382 238 m Pr V
25 07-02-2014 N47.11369 E23.91344 238 m Pr P
26 07-02-2014 N47.11296 E23.91330 238 m Pr P
27 07-02-2014 N47.11260 E23.91347 236 m Pr P
28 07-02-2014 N47.11157 E23.91486 237 m Fe P
29 07-02-2014 N47.11236 E23.91654 241 m Pr P
30 07-02-2014 N47.11268 E23.91776 237 m Pr P
31 07-02-2014 N47.11237 E23.91859 239 m Pr P
32 07-02-2014 N47.11152 E23.91782 240 m Pr P
33 07-02-2014 N47.10951 E23.91867 228 m Fe V
34 07-02-2014 N47.10938 E23.92087 235 m Pr P
35 07-02-2014 N47.10745 E23.91894 244 m Fe V
36 07-02-2014 N47.10528 E23.91936 242 m Pr P
37 07-02-2014 N47.10393 E23.92075 246 m Pr P
38 07-02-2014 N47.10386 E23.92071 245 m Fe P
39 07-02-2014 N47.10336 E23.92091 238 m Pr P
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40 07-02-2014 N47.10203 E23.92097 240 m Pr P
41 23-02-2014 N47.07454 E23.93095 249 m Pr P
42 23-02-2014 N47.07455 E23.93101 251 m Fe P
43 23-02-2014 N47.07425 E23.93275 248 m Fe V
44 23-02-2014 N47.07421 E23.93339 253 m Fe P
45 23-02-2014 N47.07412 E23.93361 254 m Pr P
46 23-02-2014 N47.07411 E23.93369 251 m Fe P
47 23-02-2014 N47.07404 E23.93379 249 m Fe V
48 23-02-2014 N47.07402 E23.93388 248 m Fe V
49 23-02-2014 N47.07387 E23.93411 248 m Fe P
50 23-02-2014 N47.07370 E23.93427 250 m Pr P
51 23-02-2014 N47.07357 E23.93437 248 m Fe P
52 23-02-2014 N47.07336 E23.93442 248 m Fe V
53 23-02-2014 N47.07301 E23.93460 247 m Pr P
54 23-02-2014 N47.07221 E23.93423 249 m Fe P
55 23-02-2014 N47.07540 E23.92807 247 m Pr P
56 23-02-2014 N47.07570 E23.92775 246 m Pr P
57 23-02-2014 N47.07982 E23.92804 249 m Fe P
58 23-02-2014 N47.08104 E23.93016 251 m Pr P
59 23-02-2014 N47.07697 E23.93107 248 m Fe P
60 23-02-2014 N47.07658 E23.92893 246 m Pr P
61 23-02-2014 N47.07420 E23.93345 251 m Pr P
62 27-02-2014 N47.08437 E23.93052 258 m Fe V
63 27-02-2014 N47.08387 E23.92934 258 m Pr P
64 27-02-2014 N47.08366 E23.92738 258 m Ea P
65 27-02-2014 N47.07887 E23.92613 253 m Pr P
66 27-02-2014 N47.08147 E23.92667 251 m Pr P

* Pr = amprentă, Fe = fecalii, Ea = excreție anală; ** p = proaspăt, v = vechi

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  | 25



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  | 26



În majoritatea cazurilor (40 locații) s-a înregistrat amprente (Pr), reprezentând 61 % din 

datele înregistrate. Marcarea teritoriului prin fecalii a fost identificat în 24 cazuri (36%), iar în 

două locații s-a descoperit excreție anală (3 %).

Analizând datele inventarierii se remarcă o prezență continuă și constantă a speciei în 

aria protejată. Prezența vidrei a fost demonstrată în toate habitatele acvatice din zona studiată. 

Acest rezultat este accentuat și de procentul ridicat al urmelor recente (79 %) față de cele vechi 

(21%). 
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Urmele înregistrate: verde: urme vechi, roșu: urme recente, cerc: amprentă, pătrat: fecalii, 

triunghi: excreție anală.

Dacă ne referim la urmele recente, se poate constata o agregație marcantă a datelor:
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Urme recente: pătrat roșu: excreție anală, cerc roșu: fecalii, cerc verde: amprente

Urmele recente se concentrează în porțiunile cu meandre, cu curs natural al râului, unde 

există și brațe moarte sau alte habitate acvatice. Totodată urmele mai vechi, înregistrate în zona 

de intercalare a celor două teritorii, arată faptul că vidrele sunt prezenți și în această porțiune de 

râu.
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Pe baza  datelor  colectate  putem concluziona,  că  vidra  este  prezent  cu o  distribuție 

continuă în râul Someșul Mic din aria protejată, pătratele ocupate de specie fiind următoarele:

SQ_CODE X_WGS84 Y_WGS84
KS001 23,910423 47,125278
KS003 23,915694 47,125328
KS004 23,918330 47,125353
KS006 23,913095 47,123504
KS008 23,918366 47,123554
KS010 23,915767 47,121730
KS011 23,918402 47,121755
KS013 23,915803 47,119931
KS014 23,918438 47,119956
KS015 23,913204 47,118107
KS016 23,915839 47,118132
KS017 23,918475 47,118157
KS019 23,915875 47,116333
KS020 23,913276 47,114509
KS021 23,915912 47,114534
KS022 23,913313 47,112710
KS023 23,915948 47,112735
KS024 23,918583 47,112760
KS025 23,913349 47,110911
KS026 23,915984 47,110936
KS027 23,918619 47,110961
KS028 23,916020 47,109137
KS029 23,918655 47,109162
KS030 23,921290 47,109186
KS032 23,916056 47,107338
KS033 23,918691 47,107362
KS034 23,921326 47,107387
KS036 23,918727 47,105563
KS039 23,921398 47,103789
KS040 23,921434 47,101990
KS041 23,921470 47,100191
KS042 23,921506 47,098392
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KS043 23,921542 47,096593
KS044 23,921578 47,094794
KS046 23,921614 47,092995
KS047 23,924249 47,093019
KS049 23,921650 47,091196
KS050 23,916418 47,089347
KS051 23,919052 47,089372
KS052 23,921686 47,089397
KS054 23,919088 47,087573
KS055 23,921722 47,087598
KS056 23,924356 47,087622
KS058 23,929624 47,087671
KS059 23,919124 47,085774
KS060 23,921758 47,085799
KS061 23,924392 47,085823
KS062 23,927026 47,085848
KS063 23,929660 47,085872
KS064 23,932294 47,085897
KS065 23,924428 47,084024
KS066 23,927062 47,084049
KS067 23,929696 47,084073
KS069 23,927098 47,082250
KS070 23,924500 47,080426
KS071 23,927134 47,080451
KS072 23,929767 47,080475
KS073 23,932401 47,080499
KS074 23,935035 47,080524
KS075 23,924536 47,078627
KS076 23,927169 47,078652
KS079 23,935070 47,078725
KS080 23,927205 47,076853
KS081 23,929839 47,076877
KS082 23,932472 47,076901
KS084 23,927241 47,075053
KS085 23,929874 47,075078
KS086 23,932508 47,075102
KS088 23,932543 47,073303
KS089 23,935177 47,073327
KS090 23,932579 47,071504
KS091 23,935212 47,071528
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Datele colectate din apropierea brațelor moarte, canale și alte habitate acvatice arată 

faptul,  că ocazional,  sau când sursele de hrană sunt mai limitate,  vidrele folosesc și aceste 

habitate.  Acestea,  împreună cu băltoacele  de pe pajiștile  din apropierea râului  reprezintă  o 

sursă foarte importantă de hrană sezonieră pentru vidrele din aria protejată.

Dacă divizăm teritoriul  ariei  protejate  în pătrați  de 200 x 200 de m,  se remarcă  că 

prezența urmelor de vidră pe malul râului este semnificativ mai mare (Spearman r = 0.4170, n 

= 72, 95% confidence interval: 0.1984 to 0.5961, P < 0.0001) în pătratele în care cursul râului 

este meandrat sau în care există şi alte habitate adecvate pentru vidre, cum ar fi braţe moarte, 

heleșteie sau canale mai mari (în această analiză au fost incluse doar pătratele în care există 

habitate acvatice).

În cursul cercetărilor  a fost  studiat  și distribuția  urmelor  în pătratele  în corelație  cu 

existența unei fâșii de vegetație arbusticolă pe coasta râului. Numărul urmelor înregistrate în 

cursul lucrărilor pe teren a fost semnificativ mai mare în pătratele 200 x 200 m în care pe malul 

râului a existat o vegetație dezvoltată (Spearman r = 0.5082, n = 72, 95% confidence interval: 

0.3071 to 0.6659, P < 0.0001). Răspândirea speciei este influențat și de existența vegetației de 

pe mal, care asigură adăpost.

Mărimea populației

Pe  baza  urmelor  înregistrate  în  cursul  lucrărilor  pe  teren  putem  estima  mărimea 

populațiilor de vidre în habitatele acvatice cuprinse în Situl de interes Comunitar Someșul Mic 

(ROSCI 0394).

Pe cele 10,2 de km al cursului Someșului Mic inclus în aria protejtă se poate demonstra 

prezenţa continuă a speciei. Folosind calculele bazate pe datele din literatură, în Situl de interes 

Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394) se pot delimita 2 teritorii (revire) de vidre, însemnând 

min. 2 exemplare mature de vidre. Totodată și repartiția spațială prezentată mai sus a urmelor 

indică prezența a două teritorii ocupate de vidre în zona studiată.
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La estimarea numărului exemplarelor de vidre din zona studiată trebuie ținut cont și de 

faptul că efectivul de vidre într-un teritoriu (revir) ocupat poate varia în funcție de numărul 

puilor,  iar  teritoriul  masculilor  se suprapun teritoriilor  femelelor.  Astfel  numărul  estimat  al 

vidrelor din  Situl de interes Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394) se variază între 3 și 7, 

adică două femele, un mascul şi 2-4 pui.

Evaluarea stării de conservare a populației de Lutra lutra din Situl de interes 
Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394)

Starea  de conservare  a speciei  în  Situl  de interes  Comunitar  Someșul  Mic (ROSCI 

0394) în prezent este satisfăcătoare. Deși datele existente despre prezența vidrelor pe teritoriu 

indică faptul că aceasta se menține, în cursul investigărilor pe teren s-au identificat mai mulți 

factori  periclitanți,  care  pot  avea  efectul  să  reduce  arealul  natural  al  speciei  în  viitorul 

previzibil. 

Păstrarea  naturalității  cursului  Someșului  Mic  (curs  curbat,  meandrat),  precum  și 

asigurarea unui nivel  de apă adecvată în brațele  moarte  și  bălți  din vecinătatea  râului  este 

indispensabil pentru protecția vidrelor.

La fel păstrarea adăposturilor adecvate prin protecția vegetației de pe mal este esențială 

pentru asigurarea unei stări de conservare favorabilă a populației de vidre.

Trebuie ținut cont și de faptul că datorită faptului că specia are un teritoriu (revir) relativ mare 

(5 – 10 km diametru), mai mult ca posibil, exemplarele observate în zona studiată ocupă un 

teritoriu mult mai mare decât cea a Sitului de interes Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394), 

și fac parte dintr-o populația de vidre care ocupă și habitatele acvatice din vecinătatea ariei.  

Astfel, pentru o conservare eficientă a speciei din zonă, teritoriul din prezent al ariei protejate 

este prea mică.
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Deși  prezența  vidrei  este  evident  pe  toată  suprafața  ariei  protejate  (mărime 

populațională favorabilă), unele aspecte observate pe teren ne duce la concluzia că starea de 

conservare a populației nu este favorabilă.

Factori periclitanți

În cursul cercetărilor efectuate au fost identificate și câteva factori periclitanți, care au un efect 

negativ semnificativ asupra speciei:

1. Incendierea  vegetației de  pe  malul  habitatelor  distruge  locurile  de  ascunziș,  astfel 

habitatul  se transformă în mod nefavorabil  pentru vidră.  Lângă scăderea habitatelor 

favorabile, incendiile pot distruge și exemplarele de vidră, mai ales exemplarele tinere.

2. Eliminarea  vegetației de  pe  marginea  habitatelor  acvatice  se  practică  ori  pentru 

materialul lemnos, ori cu scopul de a mări suprafețele cultivate. la fel ca și incendiile 

reduc calitatea habitatului pentru vidră, și pot produce scăderea efectivului populației. 

Menționăm, că și șirurile de arbuști au un rol important în viața vidrelor,  asigurând 

trasee de deplasare.

3. Depozitarea  de  deșeuri (menajere  și  moloz)  pe  marginea  habitatelor  acvatice  este 

accentuat la marginea localităților, atât pe brațele moarte, cât și pe cursul Someșului 

Mic (de ex.  la marginea sudică a localității  Mănăstirea).  Cantitățile  mari  de deșeuri 

distrug zona de mal, care au un rol esențial în viața vidrelor.

4. Extinderea  construcțiilor pe  marginea  habitatelor  acvatice  crește  deranjul  asupra 

speciei  prin  prezența  umană  constantă,  și  prin  prezența  câinilor.  Construcțiile 

necontrolate  în  apropierea  habitatelor  acvatice  (de  exemplu  unde  cursul  râului  este 

învecinat cu curțile caselor) va genera în viitor o pierdere semnificativă a habitatelor 

adecvate la nivelul ariei protejate.

Amenajarea unor zone de agrement, construcții de cabane și facilități în interiorul ariei 

protejate  va  avea  un  impact  negativ  semnificativ  asupra  populației  de  vidră  prin 

perturbarea generată de prezența umană accentuată în zonele de reproducere a vidrei. de 
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exemplu la marginea nordică a localității Petrești pe pajiștile încercuite de brațul mort, 

sau la marginea sudică a localității Mănpstirea în interiorul meandrei lângă heleșteie, 

unde proprietarii doresc să investească în construcții cu scop turistic.

5. Agricultura  intensivă în  lunca  râului.  Intensificarea  agriculturii  are  drept  rezultat 

folosirea în cantități  semnificative de pesticide,  care poluează apele râului. Poluarea 

apei  are  impact  negativ  direct  asupra  vidrelor,  dar  și  indirect  prin  distrugerea 

populațiilor de pești care constituie hrana lor.

6. Extragerea balastului din albia  râului  distruge structura naturală  a albiei  și coastei, 

astfel reduce habitatele adecvate pentru vidră.

7. Lucrări hidrotehnice. Deși în prezent nu constituie un factor periclitant actual, lucrările 

de regularizare în trecut au avut un impact semnificativ asupra habitatele din zona de 

studiu. Astfel de lucrări posibile în viitor pot distruge habitatele existente ale speciei.

8. Desecarea habitatelor acvatice și umede. O problemă semnificativă este nivelul apei 

scăzută în brațele moarte ale râului, care duce la micșorarea zonelor favorabile pentru 

specie.  Desecarea  zonelor  mlăștinoase,  a  băltoacelor,  apelor  temporare  din  lunca 

Someșului Mic distrug sursele de hrană sezonieră a vidrelor din aria protejată.

9. Activități  de  recreare  și  sport  necontrolate.  Aria  protejată  este  o  țintă  preferată  a 

pescarilor sportivi din zona Dejului. Însă numărul extrem de mare a pescarilor în unele 

zone ale ariei protejate (și nivelul de respect scăzut față de valorile naturale) produce un 

deranj semnificativ (și cantități importante de deșeuri) care influențează negativ viața 

vidrelor.

10. Nivelul scăzut de informare a localnicilor și vizitatorilor referitor la statutul de arie 

protejată și la prevederile legale aplicabile în arii protejate pot porduce daune însemnate 

nu  numai  populației  de  vidre  (vidra  fiind  considerat  un  dăunător  care  trebuie 

exterminat) dar și altor specii de interes conservativ.

11. Suprafața limitată a ariei protejate este o problemă importantă. În cea mai mare parte 

a ariei zona protejată este limitată pe cursul râului, fapt care îngreunează conservarea 
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valorilor naturale întreprinse. Habitatele conexe din lunca râului alcătuiesc un sistem 

ecologic  unitar,  care nu poate fi  tratat  decât  împreună.  Populația  de vidră din zona 

studiată nu este una izolată, ci o parte din populația care ocupă și habitatele învecinate.

Măsuri de management aplicabile pentru conservarea populației de vidre în 
Situl de interes Comunitar Someșul Mic (ROSCI 0394)

În vederea asigurării și îmbunătățirii stării de conservare a populației de vidre din aria 

protejată propunem următoarele măsuri de management:

1. Interzicerea  incendierii  vegetației  sub  orice  formă  în  aria  protejată  pnetru  păstrarea 

caracterului  natural al habitatelor  și a locurilor de ascunziș și traseelor de deplasare 

pentru specie.

2. Interzicerea  tăierii  sau  distrugerii  prin  orice  mijloc  al  vegetației  arbustive  de  pe 

marginea  habitatelor  acvatice,  interzicerea  îndepărtării  sau  distrugerii  stufului  din 

habitate acvatice și umede naturale (brațe moarte,  lacuri  naturale,  mlaștini,  băltoace, 

etc.) și cele amplasate pe canale în tot parcursul anului și menținerea aliniamentelor de 

arbori  și  tufăriș  de-a  lungul  drumurilor,  canalelor,  cursurilor  de  apă  și  limitelor  de 

parcelă, precum și înființarea unor aliniamente noi.

3. Interzicerea depunerii și/sau depozitării deșeurilor menajere, agricole sau de construcții 

în aria protejată.

4. Limitarea  zonelor  cu  construcții  prin  interzicerea  construcțiilor  în  interiorul  ariei 

protejate și în parcelele învecinate într-o fâșie de 100 de m de la limita ariei protejate.

5. Utilizarea exclusivă a pesticidelor acceptată în agricultură organică în aria protejată și 

menținerea practicilor de agricultură tradițională, extensivă.

Interzicerea deversării apelor menajere/uzate şi/sau industriale în apele din interiorul şi 

din vecinătatea ariei protejate.
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6. Interzicerea activităților de extragerea a balastului din albia râului și din tot teritoriul 

ariei protejate.

7. Interzicerea  lucrărilor  de  amenajare  și  regularizare  a  cursurilor  de  ape  (tăierea 

meandrelor,  consolidarea  prin  betonare  a  malurilor,  recalibrare  şi/sau  reprofilare  a 

albiei, amplasarea pragurilor de compensare).

Reabilitarea  habitatelor  umede  degradate,  restaurarea  regimului  hidrologic 

original/natural a meandrelor tăiate și asigurarea unui nivel de apă cât mai constantă în 

ele.

8. Menținerea habitatelor umede și acvatice, interzicerea desecării sau drenării a acestor 

habitate, inclusiv pajiștilor umede, interzicerea dragării canalelor.

9. Implementarea unui management al vizitatorilor adecvat, crearea de zone de liniște și 

controlul accentuat al vizitatorilor. Propunem o colaborare strânsă cu jandarmeria care 

este  prezent  în  aria  protejată,  dar  în  prezent  activitatea  lor  se  recurge  la  controlul 

ocazional al permiselor pescarilor. Controalele regulate a custodelui / administratorului 

împreună cu jandarmeria în viitor poate reduce semnificativ numărul braconierilor și 

impactului negativ (deșeuri aruncate,  poluarea fonică, etc.)  al  pescarilor asupra ariei 

protejate.

10. Informarea comunităților locale și a vizitatorilor în vederea formării atitudinii față de 

aria protejată.

11. Extinderea suprafeței ariei prin includerea terenurilor din lunca inundabilă (terenurile 

dintre diguri) și a habitatelor valoroase din vecinătate.
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RA.2.2. Inventarierea şi cartarea speciilor 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, 

23.04.2014.
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Bombina variegata

Cod Natura 2000: 1193

Metoda de evaluare

Denumire științifică: 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)

Metodologie de inventariere pentru evaluarea speciei

Datorită detectabilității ridicate, din cauza comportamentul speciei și a caracteristicilor 

zonei  studiate,  efectivele  au  fost  inventariate  cu  ajutorul  metodei  întâlnirii  și  identificării 

vizuale (visual encounter survey - VES).

Luând  în  considerare  area  redusă  a  zonei  studiate,  acoperirea  totală  a  habitatelor 

corespunzătoare pentru specia țintă a fost posibilă. Prin inventarierea totală a habitatelor unde 

specia  studiată  poate  fi  prezentă,  am avut  posibilitatea  de a  estima distribuția  și  efectivele 

acestora. Lucrările de teren au fost efectuate de la sfârșitul lunii martie în luna aprilie, când 

izvorașul de baltă cu burtă galbenă a început perioada activă.

Identificarea  habitatelor  corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei  metode 

sistematice. Pe zona studiată a fost amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri (Anexa 1.). 

Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid am asigurat o distribuție egală a efortului 

și o acoperire omogenă a zonei studiate. Habitatele potențiale identificate au fost documentate 

din  punct  de  vedere  a  habitatelor  dominante  și  a  caracteristicilor  relevante  pentru  specia 

studiată, verificate în mod total pentru prezența izvorașului de baltă cu burtă galbenă. Toate 

exemplarele observate au fost înregistrate pe formulare de teren, iar prezența speciei  a fost 

estimată pe o scară alcătuită din 5 categorii:

- 0. Absent

- 0p. Prezență probabilă, dar nedovedită

- 1. Sporadic – între 1 și 4 exemplare
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- 2. Moderat – între 5 și 30 de exemplare

- 3. Abundent – peste 30 de exemplare

Datele colectate au fost prelucrate și gestionate cu ajutorul aplicațiilor din pachetul MS 

Office și de GIS (QGIS) conform descriselor în metodologia elaborării hărţilor digitale şi a 

bazei de date interoperabile GIS.

Efectivele și distribuția speciei în Situl de interes Comunitar Făgetul 
Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

După  parcurgerea  parțială  a  zonei  studiate  și  examinarea  zonelor  potențiale  de 

reproducere se poate conclude, că specia este prezentă cu populații semnificative. Din analize 

preliminare estimăm o mărime de populație între 450 – 950 de indivizi. Izvorașul de baltă cu 

burtă galbenă este abundent mai ales în urmele de roți de pe drumurile forestiere dar apare și în 

albia pârâului Gârbău.
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Observaţia speciei
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SQ_CODE EXEMPLAR
BM006 1
BM059 3
BM060 6
BM061 3
BM071 8
BM083 5
BM084 5
BM087 1
BM088 5
BM095 8
BM096 14
BM097 1
BM100 5
BM109 41
BM110 1



Zone potenţiale ale speciei

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  | 45

SQ_CODE
BM002
BM007
BM016
BM025
BM032
BM038
BM040
BM042
BM050
BM080
BM085
BM098



Starea de conservare

Specia este abundentă la nivelul sitului Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii, 

ocupând majoritatea habitatelor corespunzătoare. Totuși, datorită presiunii antropice extrem de 

ridicată  din cauza proximității  orașului  Cluj-Napoca,  considerăm că starea de conservare a 

izvorașului de baltă cu burtă galbenă este numai satisfăcătoare.

Factori de periclitare
- pierderea habitatelor de reproducere din cauza desecări habitatelor umede

- pierderea pontelor din cauza circulației vehiculelor utilitare pe drumurile forestiere

- poluarea apelor

Efectivele și distribuția speciei în Situl de interes Comunitar Someşul Mic 
(ROSCI0394)

După  parcurgerea  totală  a  zonei  studiate  și  examinarea  zonelor  potențiale  de 

reproducere, prezența speciei nu a fost dovedită. Cauza principală a acestor rezultate este lipsa 

habitatelor  corespunzătoare  pentru  specia  țintă  pe  zona  studiată.  Chiar  dacă  habitatele 

corespunzătoare pentru izvorașul de baltă cu burtă galbenă există în apropierea sitului Natura 

2000 “Someșul Mic”, acestea se află în afara zonei studiate.

Totodată,  absența  speciei  poate  fi  cauzată  de  seceta  din  luna  martie,  și  în  timpul 

evaluărilor de teren. De aceea habitatele identificate ca fiind potențiale pentru speciei vor fi 

reevaluate în condiții favorabile.
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Zone potenţiale ale speciei
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SQ_CODE
KS001
KS002
KS005
KS006
KS009
KS010
KS012
KS013
KS027
KS029
KS042
KS043
KS055
KS060
KS062
KS063
KS066
KS084
KS085
KS086
KS089
KS090
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Starea de conservare

Din  cauza  numărului  redus  a  habitatelor  corespunzătoare,  a  intensității  ridicate  a 

tehnicilor de agricultură și frecvența ridicată al incendiilor cauzate de localnici, considerăm că 

pe zona studiată starea de conservare a izvorașului de baltă cu burtă galbenă este nefavorabilă.

Factori de periclitare
- pierderea habitatelor de reproducere din cauza desecării habitatelor umede

- pierderea pontelor din cauza circulației vehiculelor utilitare

- scăderea calității apei din cauza folosiri intensive a erbicidelor, insecticidelor și a 

îngrășămintelor care poate afecta negativ:

o dezvoltarea mormolocilor

o abundența hranei

- mortalitatea ridicată prin incendiile frecvente cauzate de către localnici

- mărimea redusă a populației locale
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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)

Metodologie de inventariere pentru evaluarea speciei în Siturile de interes Comunitar 

Făgetul Clujului - Valea Morii (ROSCI0074) şi Someşul Mic (ROSCI0394)

Datorită detectabilității ridicate, din cauza comportamentul speciei și a caracteristicilor 

zonei studiate, efectivele sunt inventariate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale 

(visual encounter survey VES).

Luând  în  considerare  area  redusă  a  zonei  studiate,  acoperirea  totală  a  habitatelor 

corespunzătoare pentru specia țintă este posibilă. Prin inventarierea totală a habitatelor unde 

specia  studiată  poate  fi  prezentă,  avem  posibilitatea  de  a  estima  distribuția  și  efectivele 

acestora. Lucrările de teren au fost efectuate de la sfârșitul lunii martie în luna aprilie, când 

țestoasa de apă a început perioada activă a anului, și vor fi continuate până la sfârșitul lunii 

iunie.

Identificarea  habitatelor  corespunzătoare  a  fost  efectuată  cu  ajutorul  unei  metode 

sistematice. Pe zona studiată a fost amplasat un grid cu celule de 200×200 de metri (Anexa 1.). 

Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid asigurăm o distribuție egală a efortului și 

o  acoperire  omogenă  a  zonei  studiate.  Toate  exemplarele  observate  sunt  înregistrate  pe 

formularele  de  teren.  Bălțile  și  brațele  moarte  greu  accesibile,  sau  cu  vizibilitate  redusă 

urmează să fie parcurse cu barcă. 

Datele colectate au fost prelucrate și gestionate cu ajutorul aplicațiilor din pachetul MS 

Office și de GIS (QGIS) conform descriselor în metodologia elaborării hărţilor digitale şi a 

bazei de date interoperabile GIS. 
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Efectivele și distribuția speciei în Situl de interes Comunitar Făgetul 
Clujului - Valea Morii (ROSCI0074)

După parcurgerea parțială a zonei studiate, prezența speciei nu a fost dovedită. Absența speciei 

de  pe  pătratele  verificate  este  cauzată  de  lipsa  habitatelor  corespunzătoare.  Estimarea 

populației locale necesită colectarea continuată a datelor în luna mai și iunie.

Starea de conservare pe zona studiată

Chiar dacă specia va fi detectată pe zona studiată, starea de conservare a acestuia va fi probabil  

nefavorabilă din cauza lipsei de habitate, numărului redus de exemplare și a lipsei coridoarelor 

ecologice care pot asigura comunicația între populațiile sporadice din regiune.

Factori de periclitare
- pierderea habitatelor din cauza desecări habitatelor umede

- deranjul cauzat de turism

- degradarea habitatelor umede din interiorul pădurilor de către activitățile silvice

- mortalitatea ridicată și reproducerea redusă prin incendiile frecvente cauzate de către 

localnici

Efectivele și distribuția speciei în Situl de interes Comunitar Someşul Mic 
(ROSCI0394)

După parcurgerea totală a zonei studiate putem afirma că specia este prezentă în zona studiată 

în brațele moarte dar probabil apare și în canalele adânci și în râul Someșul Mic. Estimarea 

populației locale necesită colectarea continuată a datelor în luna mai și iunie.

Observaţia speciei
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SQ_CODE EXEMPLAR
KS082 1
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Zone potenţiale ale speciei
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SQ_CODE
KS001
KS002
KS004
KS005
KS006
KS008
KS011
KS013
KS014
KS016
KS017
KS019
KS020
KS021
KS022
KS023
KS025
KS026
KS027
KS028
KS029
KS030
KS033
KS036
KS037
KS038
KS039
KS040
KS041
KS042
KS043
KS044
KS045
KS046
KS047
KS048
KS049
KS050

SQ_CODE
KS073
KS074
KS075
KS076
KS077
KS078
KS079
KS080
KS081
KS083
KS084
KS085
KS086
KS089
KS091
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Starea de conservare

Din cauza suprafețelor relativ reduse a habitatelor corespunzătoare, a deranjului intens cauzat 

de pescăritul sportiv, a intensității ridicate a tehnicilor de agricultură în vecinătatea habitatelor 

ocupate și frecvența ridicată a focurilor cauzate de localnici, considerăm că pe zona studiată 

starea  de  conservare  a  țestoasei  de  apă  este  nefavorabilă  și  necesită  măsuri  speciale  de 

conservare.

Factori de periclitare
- pierderea habitatelor din cauza desecări habitatelor umede

- scăderea  calității  apei  din  cauza  folosiri  intensive  a  herbicidelor,  insecticidelor  și  a 

îngrășămintelor care poate afecta negativ abundența hranei

- deranjarea cauzată de pescărit sportiv

- -mortalitatea ridicată și reproducerea afectată de incendiile frecvente cauzate de către 

localnici
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RA.2.3. Hărţi existente privind mediul fizic, conspectul 

bibliografiei de specialitate

Se referă la activitatea:

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

Elaborat de Pál Zoltán-Ferenc, dr. Imecs Zoltán, dr. Bartos Elekes Zsombor experti în cartarea 

mediului fizic al siturilor, la Cluj-Napoca, 28.04.2014.
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Încadrare în teritoriu

Aria acoperită de cele trei situri NATURA 2000 (ROSCI0074 Făgetul Clujului‒Valea 

Morii, ROSCI0356 Poienile de la Șard și ROSCI0394 Someșul Mic) se întinde pe o suprafață 

totală  de  1831 de hectare  (18.31 km2).  Dintre  acestea  ROSCI0074 Făgetul  Clujului‒Valea 

Morii poate fi considerată cea mai semnificativă din punctul de vedere al extinderii spațiale, cu 

o suprafață totală de 1667 de hectare încorporând arealul la sud de Municipiul Cluj-Napoca.

Situl  NATURA 2000 ROSCI0074, Făgetul Clujului‒Valea Morii se întinde la sud de 

municipiul Cluj-Napoca, pe o suprafață totală de 1667 ha. Din punct de vedere geografic aria 

protejată se situează în partea nord, nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei, fiind încadrată în 

subunitatea  geografică  a  Dealurilor  Feleacului  din  cadrul  Podișului  Someșan.  Dealurile 

Feleacului  se evidențiază prin caracterul  periferic  în cadrul Podișului Someșan,  totuși  fiind 

determinat de limite geografice foarte clare față de unitățile învecinate. Astfel limita nordică 

este reprezentată de valea Someșului Mic, între localitățile Dezmir și Luna de Sus, cea vestică 

de zona de contact litologic dintre structura cristalină și cea sedimentară, reprezentată în mare 

parte de depresiunea submontană a văii Iara. Limita sudică se dezvoltă de-a lungul barierei de 

calcare  jurasice a Culmii  Sănduleștilor,  prelungită  de Dealul  Dăbăgăului.  Spre est  tranziția 

dintre Dealurile Feleacului și Câmpia Transilvaniei este mai puțin evidentă și în acest context 

și discutabilă. Culoarul Apahida‒Câmpia Turzii de-a lungul unor văi opuse (Valea Maraloiului, 

afluent al Someșului Mic și Valea Florilor, tributar a Arieșului) deși devine cât mai evidentă,  

totuși din cauza unor aspecte peisagistice culoarul suspendat între localitățile Dezmir și Turda 

(pe văi tot opuse, Zăpodie și Valea Caldă Mare) este mai justificată. În acest context localitățile 

Dezmir, Pata, Boju, Crairât cu o economie specializată pe agricultura cerealelor se include în 

unitatea Câmpiei Transilvaniei (Oancea et al., 1987, Bănărescu et al., 1960).

Astfel aria protejată se întinde pe partea nord, nord-estică a Dealurilor Feleacului, fiind 

reprezentat de coordonatele geografice lat. N 46º 42' 53” şi long. E 23º 34' 18”. Din punct de 

vedere administrativ zona protejată se situează în totalitate pe teritoriul județului Cluj și a zonei 

metropolitane Cluj-Napoca (Cristea et al., 2002).
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La nord de situl Făgetul Clujului‒Valea Morii se întinde pe o suprafață relativ redusă, 

de numai 47 ha aria protejată NATURA 2000 ROSCI0356 Poienile de la Șard, fiind reprezentat 

de coordonatele geografice lat. N 46º 48' 52'' și long. E 23º 30' 55'' cu o altitudine medie de 537 

m. Din punctul de vedere geografic acest sit se situează la nord de culoarul Someșului Mic 

fiind încadrată în subunitatea geografică a Dealurilor Clujului și Dejului a Podișului Someșan 

întinzând  în  zona  Pădurii  Baciului.  Morfologic  amplasamentul  se  află  în  microculoarul 

depresionar al văii pârâului Popești, afluent de stânga al Someșului Mic.

Spre deosebire de cele două arii protejate mai sus menționate situl ROSCI0394 Someșul  

Mic se situează la circa 40-50 de km în direcția de nord-est de cele două situri de mai sus 

menționate pe o fâșie îngustă lungă în jur de 10 km de-a lungul unei brațe moarte a Someșului 

Mic. Aria protejată se întinde pe o suprafață totală de 117 ha iar din punct de vedere geografic 

se situează pe Culoarul Someșului Mic la limita dintre cele două unități geografice constituente 

a Depresiunii Transilvaniei, respectiv Podișul Someșan în vest și Câmpia Transilvaniei în est. 

Din punct de vedere administrativ ambele zone protejate se încadrează în totalitate pe teritoriul 

județului Cluj trecând prin teritoriul satelor Mănăstirea, Salatiu și Petrești (Morariu ‒ Savu, 

1970).
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Condiții geologice, aspecte fizico-geografice

Datorită  așezării  geografice  în  zona  de  contact  cu  mai  multe  unități  de  bază,  la 

periferia depresiunii Transilvaniei, în interferența caracterului muntos al Apusenilor și ținutul 

piemonturilor  interni  ai  Transilvaniei  s-a  dezvoltat  un  substrat  litologic  complex  cu  o 

alternanță stratigrafică semnificativă care conferă zonei Dealurilor Feleacului o unitate dar și 

o diversitate morfologică accentuată (Bănărescu et al., 1960).

Conform aspectelor geomorfologice, și a diversității peisajului, Dealurile Feleacului 

poate fi împărțită în două subdiviziuni. Partea nordică reprezintă dealurile propriu zise, iar 

cea sudică se remarcă printr-un complex depresionar. Dealurile Feleacului se impune ca o 

culme  unitară,  desfășurată  pe  circa  25  km lungime,  cu  o  orientare  est‒vest,  de-a  lungul 

vârfurilor cele mai semnificative din zonă: Măgura Sălicii 825 m, Peana 832 m, și Feleac 757 

m.  Astfel  privit  de  pe  Cetățuia  din  Cluj-Napoca  pe  direcția  vest‒est  se  evidențiază  o 

descreștere treptată a altitudinilor din zona de contact cu aria muntoasă a Apusenilor până la 

trecerea mai coborâtă la Câmpia Transilvaniei în est.

Din punct de vedere structural relieful s-a dezvoltat pe un fundament necutat, în care 

stratele  eocene,  oligocene și  sarmațiene  se dispun monoclinal  spre Câmpia  Transilvaniei. 

Conform Morariu ‒ Mac (1967) în ansamblu zona dealurilor înalte piemontane a Feleacului, 

împreună  cu  cea  a  Lombului  reprezintă  un  sistem  de  suprafețe  erozivo-piemontane, 

fragmentate  în  culmi  izolate  prin  acțiunea  eroziunii  fluviatile  inegal  exercitate  încă  din 

pliocen până în zilele noastre. Împrejurimile ariei protejate și a Municipiului Cluj-Napoca se 

disting  printr-o  mare  varietate  litologică  care  se  evidențiază  prin  existența  rocilor 

metamorfice, magmatice și sedimentare pe o distanță relativ redusă de 25 km în direcția vest‒

est de la zona de contact dintre masivul cristalin al Gilăului și depozitele sedimentare ale 

Depresiunii Transilvaniei. Această zonă apare în terminologia geologică sub numele de „aria 

Gilăului” (Baciu‒Filipescu, 2002). Astfel în zona studiată  se regăsesc formațiuni Paleogene 
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(Eocen Superior, Oligocen), Neogene (Miocen Inferior ‒ Mediu) și Pleistocene, Holocene. 

Privit de pe Dealul Feleacului partea vestică a orizontului este dominat de masivul muntos 

Gilău‒Muntele Mare format din roci metamorfice de tipul șisturilor cristaline.  Spre est în 

măsura apropierii față de aria protejată și Municipiul Cluj-Napoca peste șisturile cristaline se 

așează  pachete  de  sedimente  de  vârstă  cretacică  continuând  până  la  marginea  vestică  a 

comunei  Gilău.  Peste  acest  pachet  sedimentar  de  bază  se  depune  seria  sedimentelor 

Paleogene care se întind pe o distanță semnificativă, ajungând chiar până la marginea estică a 

Cetățuii Clujului. Depozitele Paleogene au o orientare ușoară spre NE cu o înclinare de 7‒8º 

peste  care  s-au  depus  depozitele  Miocene  transgresiv  și  discordant  (aproape  orizontal). 

Conform  cercetărilor  efectuate  de  Poszet  (2011)  din  cauza  mișcărilor  neotectonice  s-au 

evidențiat  falii  cu amplitudini  foarte  variate,  ajungând chiar  până la  zeci  de metri.  De la 

Cetățuia Clujului spre est către Someșeni și Apahida găsim numai sedimente Miocene, mai 

tinere, alcătuite predominant din marne intercalate cu tufuri vulcanice. Cercetările efectuate 

în  zonă  au  determinat  cutarea  ușoară  a  acestora  formând  o  serie  de  boltiri  și  zone  mai 

scufundate. În nucleul acestor boltiri pe alocuri pătrund masive de sare, care ies uneori la 

suprafață sau se apropie mult  de aceasta, de exemplu în cazul formațiunilor de sare de la 

Someșeni, Dezmir, Cojocna (Mészáros, 1976). Spre contactul cu Câmpia Transilvaniei, de la 

Apahida spre est și sud-est sub pachetele groase de sedimente găsim formațiunile Neogene cu 

domurile de gaze și de sare. Cele mai recente formațiuni aparțin Cuaternarului fiind în strânsă 

legătură  cu  procesele  de  denudare  și  activitatea  fluviatilă  care  au  rezultat  formarea 

suprafețelor de eroziune și acumularea depozitelor superficiale.

Din  acest  ansamblu  geografic  aria  protejată  și  subzona  dealului  piemontan  al 

Feleacului  este  alcătuită  din  nisipuri,  gresii  nisipoase,  conglomerate  și  marno-argile  cu 

intercalații  de  tufuri  vulcanice.  Depozitele  sarmațiene  determină  semnificativ  structura 

litologică, dar totuși trebuie să remarcăm că din cauza proceselor de denudare și nivelare la 

nord de creasta Feleacului,  spre Municipiul Cluj-Napoca acestea se pot observa numai în 

cazuri foarte rare, mai ales de-a lungul câtorva pârâuri care coboară spre Someșul Mic. Aici 

mai putem să observăm concrețiunile grezoase, precum și depozitele nisipoase, marnoase. La 

sud de creasta Feleacului, de-a lungul Văii Căprioarei sarmațianul apare în continuitate de 
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sedimentare  cu  depozite  bugloviene,  și  cele  tornoniene.  Iar  spre  vest  în  zona  Sălicei 

depozitele sarmațiene se evidențiază transgresiv și discordant, direct peste depozitele Eocene. 

O caracteristică specifică a depozitelor sarmațiene sunt formațiunile de natură diagenetică, 

denumite „concrețiunile de Feleac”.  Acestea sunt prezente adesea sub forma unor corpuri 

rotunjite,  sferice,  fiind rezultatul  depunerii  treptate  a  carbonatului  de calciu  existent  între 

depozitele sarmațiene în jurul unui nucleu de precipitare. Dimensiunea acestor concrețiuni 

uneori  poate  să  atingă  diametrul  de 2 m și  prezența  lor  nu se restrânge numai  la  partea 

superioară a versanților Dealului Feleac, dar și datorită mișcărilor gravitaționale, mase mari 

ale acestei unități se pot găsi și în aval, fiind foarte răspândit în zona Făgetului (Figura 1). În 

arealul  Măgurii  Sălicei  în  structura depozitelor  sarmațiene apar uneori  și  blocuri  mari  de 

șisturi  cristaline care conform noțiunii  geologice de „munți  ascunși” indică prezența unor 

insule ridicate ce se înălțau pe fundul mării sarmațiene (Mészáros, 1976).

Particularitățile  litologice  se  evidențiază  și  în  relieful  Feleacului  care  prezintă  un 

aspect  diversificat  pe  axa  vest‒est,  sectorul  vestic  fiind  dominat  de suprafețe  structurale, 

cueste,  doline  dezvoltate  pe  calcare  Eocene,  iar  cel  estic  fiind  determinat  de  nisipurile 

sarmatice  care,  grupate împreună cu marne  impermeabile,  condiționează  un front  larg de 

alunecări.

Conform cercetărilor lui Poszet (2011) în modelarea versanților de către alunecări de 

teren, în zona studiată se pot contura două perioade intensive de modelare: o primă fază în 

Pleistocen  și  o  a  două fază  care  e  în  strânsă  legătură  cu  activitățile  antropice  care  s-au 

intensificat mai degrabă în a doua jumătate a secolului 20. Majoritatea alunecărilor mai vechi 

s-au format odată cu schimbările  climatice din perioadele glaciare și periglaciare când pe 

substratul înghețat partea superioară dezghețată a alunecat spre vale. Din această cauză găsim 

zone  restrânse  ale  depozitelor  sarmațiene  ale  Formațiunii  Gresiei  de  Feleac  pe  întreaga 

suprafață nordică a Dealurilor Feleacului.  Alunecările mai mari de tip “glimei”  (de ex. la 

Dealul  Râpos)  și  alunecările  care  s-au  deplasat  pe  planul  unor  falii  (de  ex.  în  nordul 

Făgetului,  pe  versantul  stâng  al  văii  Peșcăi)  s-au  format  în  mare  majoritate  în  această 

perioadă.
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Figura 1. Concrețiunile de Feleac în Pădurea Făget. Sursa: Autorii

În partea superioară a versanților Dealului Feleac, pe baza depozitelor sarmațiene s-au 

format alunecările mai vechi Pleistocene în formă de valuri care sunt stabilizate sau parțial 

stabilizate. Formarea lor este în strânsă legătură cu existența semnificativă a faliilor din zonă.

Alunecările  mai  recente  apar  sub  formă  de  lentile  și  brazde  și  sunt  foarte  răspândite  în 

întreaga zonă studiată. Unele alunecări sunt stabilizate natural, altele prin metode antropice și 

de foarte multe ori cele active au încă implicații semnificative chiar și în arealul construit al  

Municipiului Cluj-Napoca (Poszet, 2011).

Formațiunile  geologice  în  zona  sitului  Natura  2000,  ROSCI0074,  Făgetul  Clujului‒

Valea Morii

În contextul celor trei arii protejate se disting în jur de șase formațiuni litologice a 

căror succesiune stratigrafică poate fi urmărită în Tabelul 1. și Figura 2. Dintre cele trei situri 

Natura  2000,  ROSCI0074,  Făgetul  Clujului‒Valea  Morii  se  distinge  prin  extinderea 

geografică  cea  mai  semnificativă,  dar  în  același  timp  și  prin  diversitatea  formațiunilor 

litologice.  Pe  baza  acestei  varietăți  litologice,  dar  și  din  cauza  aspectelor  morfologice 

versanții din dreapta Someșului Mic pot fi împărțite în două sectoare de-a lungul văii Popii.  

Astfel la vest de valea Popii morfologia sectorului este determinat de prezența 

formațiunilor  Eocene  precum Formațiunea‒  marnelor  de  Brebi,  a  Calcarului  de  Cluj,  de 
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Jebucu  și  argilelor  de  pe  valea  Nadășului.  La  est  de  valea  Popii  prezența  depozitelor 

sarmațiene,  a  Formațiunilor  Gresiei  de  Gruia  și  a  Tufului  de  Dej  determină  morfologia 

peisajului.

În extremitatea vestică a ariei protejate în zona Văii Gârbăului găsim cele mai vechi 

depozite  continentale  aparținând  Formațiunii  de  valea  Nadășului.  Formațiunea  de  Valea  

Nadășului cunoscută în trecut și sub numele de „seria vărgată superioară” este alcătuită din 

două serii litostratigrafice, una de bază nisipoasă, având grosimi de 10-20 de metri, iar una 

superioară care conține argile siltice roșii atingând grosimi semnificative de 50-70 de metri. 

Trebuie  remarcat  că  în  cuprinsul  acestor  depozite  argiloase  se  observă  și  intercalații 

lenticulare, stratiforme de argile verzui, nisipuri sau microconglomerate (Baciu ‒ Filipescu, 

2002)

Spre est trecerea la  Formațiunea de Jebucu se face treptat prin apariția unor nivele 

subțiri  de  dolomicrite  și  predominanța  argilelor  verzui.  Așa  cum  notează  Poszet  (2011) 

trasarea limitelor dintre cele două formațiuni este grea, dar nu imposibil. În arealul studiat 

Formațiunea  de  Jebucu  încorporează  trei  orizonturi  de  calcare  ofiolitice  indicând  deja 

perioadele  de transgresiuni  marine.  Aceste  orizonturi  se evidențiază și  în morfologie  prin 

schimbările bruște în unghiul de pantă a versanților estici ai Dealului Gârbăului.

Formațiunea  Calcarului  de Cluj  este  compusă  dintr-o  bază  marnocalcaroasă  peste 

care s-au depus mai multe orizonturi de calcarenite uneori apărând cu intercalații marnoase 

subțiri. Conform cercetărilor recente efectuate de Poszet (2011) grosimea acestei formațiuni 

ajunge la 40-50 m, aproape dublu față de valorile (25 m) menționate de Baciu ‒ Filipescu 

(2002).  Din punct de vedere morfologic Formațiunea Calcarului  de Cluj se marchează în 

relief prin mai multe forme, de exemplu pe interfluviul Dealul Gârbăului apare ca o suprafață 

de  eroziune,  în  dreapta  văii  Pleșcăi  formând  un  nivel  de  cueste,  iar  în  aria  Făgetului 

determinând evoluția suprafețelor structurale carstice și abrupturi în profilul versanților.

Formațiunea Marnelor  de Brebi apare  pe o suprafață  extinsă în  nord-estul  sitului 

protejat ajungând chiar până în substratul spațiului construit în zona cartierului Mănăștur al 

Municipiului Cluj-Napoca. Aceasta este alcătuită din depozite marnoase, pelitic-carbonatice 
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fiind foarte bogat în briozoare și foraminifere cu un număr de 123 de specii cartate, de unde 

vine și denumirea de „strate cu brizoare” (Ghiurcă, 1962; Baciu ‒ Filipescu; 2002).

Această varietate litostratigrafică în partea nordică și nord-estică a sitului protejat este 

înlocuită de o oarecare monotonie în părțile sudice și sud-estice, unde structura internă este 

determinată „numai” de două formațiuni geologice. Dintre acestea  Formațiunea tufului de  

Dej este mai puțin răspândită, constrângându-se la un areal relativ restrâns în partea centrală a 

ariei  protejate.  Formațiunea  Tufului  de  Dej  se  remarcă  prin  existența  celor  două  nivele 

litologice distincte. Nivelul de bază are un caracter marnos, argilos asupra căreia s-au depus 

tufurile propriu zise de Dej în intercalație cu marne argiloase. În zona studiată Formațiunea 

Tufului de Dej este prezentă cu o grosime restrânsă pe culmea Dealului Galișer dar îngroșând 

spre est.

Formațiunea gresiei de Gruia este foarte răspândit în arealele sudice și sud-estice a 

zonei protejate. Dezvoltat pe o axă vest‒est Formațiunea gresiei de Gruia are cea mai mare 

răspândire spațială din rândul formațiunilor mai sus menționate, ajungând de la limita vestică 

a ariei protejată chiar până în extremitatea estică, în zona comunei Feleac. Litologia acesteia 

este caracterizată de succesiunea gresiilor și a nisipurilor cu intercalații lumașelice lenticulare 

sau stratiforme cu o grosime cuprinsă între 20-25 de metri.

Formațiunile geologice în zona siturilor Natura 2000, ROSCI0356 Poienile de la Șard și 

ROSCI0394 Someșul Mic

Datorită  arealului  mai  restrâns  în  zona  celor  două  situri  nu  întâlnim  bogăția 

formațiunilor  geologice  precum în  cazul  sitului  Făgetul  Clujului‒Valea  Morii.  În  arealul 

sitului Poienilor de la Șard structura litologică este alcătuită din strate bogate în minerale 

argiloase cu orizonturi calcaroase. În vecinătatea vestică și sud-vestică a arealului protejat 

regăsim Valea Nadășului cu cele mai vechi orizonturi argilo-nisipoase prezente la suprafață. 

Peste  aceasta  s-au depus calcarele  oolitice de la  Formațiunea de Jebucu și  calcarele  mai 

compacte a  Formațiunii  Calcarelor de Cluj,  delimitarea celor două fiind posibile  în zona 

Cheilor  Baciului  unde  calcarele  mai  compacte  bogate  în  fosile  fiind  mai  rezistente  la 

procesele erozionale se remarcă mai vizibil în morfologia versanților. Formațiunea marnoasă, 
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pelitic-carbonată a Marnelor de Brebi este foarte răspândită în zonă, având grosimi chiar și 

până la 50 de metri peste care se suprapune formațiunea calcarenitică a Calcarului de Hoia și 

a  Formațiunii  Mera.  Pe  areale  relativ  extinse  și  grosimi  semnificative  se  evidențiează 

Formațiunea de Moigrad prezentă prin alternanța argilelor siltice roșii cu corpuri lenticulare 

de  nisipuri,  gresii  și  microconglomerate,  fiind  urmat  de  sedimentele  argilo-marnoase  cu 

intercalații de cărbune a Formațiunii de Dâncu (Poszet, 2011).

De-a lungul culmii dealului, strict în zona sitului ROSCI0356 Poienile de la Șard se 

remarcă Formațiunea Tufului de Dej fiind vizibil și în morfologia peisajului prin existența 

structurilor de cueste.

Spre  deosebire  de  cele  două  areale  de  mai  sus  menționate  situl  NATURA  2000 

ROSCI0394 Someșul Mic din punctul de vedere geologic poate fi considerată cea mai tânără, 

recentă, dezvoltată în mare parte datorită activității fluviatile a Someșului Mic care a rezultat 

în  formarea  suprafețelor  de  eroziune  și  de  acumulare  a  depozitelor  superficiale.  În  acest 

context în zona sitului respectiv regăsim depozitele nisipoase, argiloase (nisip cu pietriș, nisip 

cu  liant,  nisip  argilos,  nisip  grosier,  nisip  prăfos  uneori  cu  intercalații  de  strate  argilo-

marnoase,  sau  argilo-prăfoase)  a  zonelor  de  luncă  sau  a  meandrelor  părăsite  aparținând 

Cuaternarului (Holocen) (Baciu ‒ Filipescu, 2002; Poszet, 2011).

Aspecte paleogeografice

Structura generală morfotectonică a ariilor protejate într-un sens mai larg este strâns 

legată de evoluția teritoriului României, mai precis vorbind de formarea lanțului Carpatic și 

implicit  a  continentului  European.  Mecanismul  tectonic  prin  care  a  luat  naștere  această 

structură se înscrie în era Mezozoică (250‒65 milioane de ani) începută acum 250 milioane 

de  ani,  în  cadrul  căreia  prin  dezbinarea  continentelor  precursoare  erei  noastre  mișcările 

geotectonice  au  determinat  apariția  riftului  Atlanticului  în  cadrul  continentul  Laurasiei  și 

închiderea treptată a oceanului Tethys între plăcile tectonice a Laurasiei și a Gondwanei. Mai 

precis vorbind prin expansiunea riftului Atlantic, placa africană și europeană deplasând spre 

est a închis Bazinul Oceanului Tethys, ulterior colizionând și determinând apariția lanțurilor 

muntoase din regiune, printre care și a Carpaților. Odată cu conturarea Carpaților în Paleogen 

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  | 68



(65‒23 milioane de ani) și Neogen (23‒2,5 milioane de ani) treptat s-a scufundat și interiorul 

Arcului Carpatic, Câmpia Panonică, implicit și Depresiunea Transilvaniei. 

Astfel teritoriul României în ultimii 200 milioane de ani s-a format în mare parte sub 

influența  deplasării  plăcilor  est-europene,  mai  ales  a  unor  microplăci  (Microplaca-  Mării 

Negre,  Panonică,  Transilvană,  Moesică)  și  a  resturilor  oceanului  Tethys  care  în  cazul 

Transilvaniei și a Câmpiei Panonice au existat chiar și în Neogen (23‒2,5 milioane de ani) 

depunând strate semnificative de roci sedimentare apreciate la o grosime de 3-4 km (Badea et 

al.,  1983;  Gábris  et  al.,  2007).  Ridicările  tectonice  la  sfârșitul  sarmațianului  (23,7-5,3 

milioane de ani) au determinat retragerea apelor din nord-vestul Transilvaniei, implicit și din 

împrejurimile Municipiului Cluj-Napoca. Astfel vechile arii marine ieșind la suprafață au fost 

supuse proceselor denudației continentale.

Epoca  Cuaternară  deși  reprezintă  un  timp  relativ  de  scurt  în  evoluția  generală  a 

reliefului,  totuși  poate  fi  considerată  acea  în  care  s-au  produs  cele  mai  semnificative 

modificări  care  determină  și  până  azi  aspectul  morfologic  al  spațiilor  înconjurătoare. 

Modelarea  forțelor  geomorfologice  și  schimbările  climatice  formarea  suprafețelor  de 

eroziune și acumularea depozitelor superficiale. În zona ariilor protejate și în împrejurimile 

Municipiului Cluj-Napoca în această perioadă s-a format rețeaua hidrografică cu aspectele 

sale morfogenetice actuale (Crișan, 1994).

Tabelul 1. Succesiunea unităților litostratigrafice în zona siturilor protejate

Era Miliona
ne de ani Epoca Perioada Unități litostratigrafice

CUATER
NAR

HOLOCE
N

Depozite de luncă și antropice

PLEISTOC
EN

Formațiuni periglaciare și terase

NEOGEN

PLIOCEN Romanian
Dacian

MIOCEN

Ponțian
Pannonian

Sarmațian Formațiunea Gresiei de Feleac
Formațiunea Marnelor de Iris

Badenian Formațiunea de Ocna Dej
Formațiunea Tufului de Dej
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Carpatian
Ottnangian
Eggenburgia
n

Formațiunea de Chechiș
Formațiunea de Coruș

PALEOG
EN

OLIGOCE
N

Egerian

Rupelian

Formațiunea Gresiei de Gruia
Formațiunea de Dâncu
Formațiunea de Mera
Formațiunea Calcarului de Hoia

EOCEN Priabonian

Formațiunea Marnelor de Brebi
Formațiunea Calcarului de Cluj
Formațiunea de Jebuc
Formațiunea de valea Nadășului

Sursă: După Mészáros (1976),  Baciu ‒ Filipescu (2002),  Poszet  (2011) și  ICS (2014) cu 

modificări
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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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Data: 30.04.2014

Am predat

Prestator:

S.C. Greenviro S.R.L.

Reprezentant legal

Ábrahám Zoltán Robert

Administrator

Erős Katalin

Coordonator proiect

Am primit

Beneficiar

Asociaţia „Apáthy István Egyesület”

Sárkány-Kiss Andrei

preşedinte

Szabó Anna

Manager de proiect

Administrator

Nagy H. Beáta

Responsabil ştiinţific

Manager de proiect
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