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Planul de monitoring 
 
Legendă: Zile/om necesare: M – minim; O – optim; I- ideal 

Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

A. MONITORIZĂRI CARE SE FAC O DATĂ LA 5 ANI, PRIN INVENTARIERI COMPLETE  

1.1.1. Elaborarea documentației și 
promovarea propunerii de extindere a 
Rezervației Făgetul Clujului. 

Se asigură limite optime 
pentru conservare? 

Populații optime în noile 
limite 

272 ha 

Actul 
normativ de 
extindere a 
suprafeței 
rezervației 

Nu este 
cazul 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul  5 ani 

2 2 2 

Monitorizarea propriu-zisă 
a impactului acestor direcții 
de management asupra 
speciilor și habitatelor se va 
face prin monitorizările 
integrale prezentate mai 
jos.   
 
Monitorizarea inclusă aici 
se referă la analiza 
informațiilor rezultate din 
monitorizarea speciilor și 
habitatelor, respectiv a 
rapoartelor anuale de 
monitorizare și a 
rapoartelor de 
monitorizare realizate la 5 
ani privind starea speciilor 
și habitatelor. 

1.1.2. Delimitarea corectă și elaborarea 
propunerii de extindere a Rezervației 
Valea Morii. 

Se asigură limitele 
necesare pentru 

habitatele de interes 
conservativ? 

Populații optime în noile 
limite 

1 ha amplasat 
greșit 

Actul 
normativ de 
extindere a 
suprafeței 
rezervației  

Nu este 
cazul 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul 5 ani 

1.1.3. Elaborarea propunerii de 
desemnare a rezervației Colonia Făget 
(rezervație de tip botanic). 

Se asigură limitele 
necesare pentru 

habitatele de interes 
conservativ? 

Populații optime în noile 
limite 

0 ha 

Actul 
normativ de 
extindere a 
suprafeței 
rezervației  

Nu este 
cazul 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul 5 ani 

1.1.4. Extinderea sitului pentru a se 
include habitatele critice pentru speciile 
de interes comunitar (Adenophora 
liliifolia, Eleocharis carniolica, Ligularia 
sibirica, Liparis loeselii, Colias myrmidone, 
Euphydryas matura, Leptidea morsei, 
Lycaena dispar, Maculinea teleius) și 
pentru asigurarea suprafeței minime 
necesare pentru conservarea habitatelor 
7210* (Mlaștini calcaroase cu Cladium 
mariscus) și 7230 (Mlaștini alcaline). 

Se asigură limitele 
necesare pentru 

habitatele de interes 
conservativ? 

Populații optime în noile 
limite 

1667 ha 

Harta sitului 
cu 
extinderile 
propuse 

Nu este 
cazul 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul 5 ani 

1.1.5. Cartarea și analiza habitatelor de 
interes de conservare propuse a fi 
introduse în Formularul standard și în lista 
habitatelor de interes național 

Se conservă noile specii 
și habitatele de interes 

conservativ? 

Formular standard 
modificat conform 
recomandărilor din 
Cap.D5 

Rapoartele de 
inventariere 
care se vor 
realiza 

Rapoarte de 
cartare a 
habitatelor și 
inventariere 
a speciilor 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetatie și 
sezon 
specific de 
inventariere 

5 ani  

30 40 50 

Protocoale de monitorizare 
propuse de experți 

Măsurile de 
management propuse 

se implementează și au 
efect pentru noile specii 
de interes conservativ? 

Starea fiecărui habitat 
de interes de conservare 
(ha, stare de 
conservare) 

Rapoartele de 
inventariere 
care se vor 
realiza 

Rapoarte de 
monitorizare 

Se vor 
determina  

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetatie și 
sezon 
specific de 
inventariere 

5 ani  
Protocoale de monitorizare 
propuse de experți 

1.1.6. Aplicarea de măsuri de conservare 
pentru speciile de interes comunitar și 

Se mențin populațiile de 
Eptesicus serotinus, 
Nyctalus noctula, 

Populația optimă 
(Studiu) 

Nu se cunoaște 
Rapoarte de 
monitorizare 

Metoda 
acustică 
(înregistrar

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetatie și 
sezon 

5 ani  10 15 15 
Protocoale de monitorizare 
propuse de experți 
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

național, altele decât cele incluse în 
Formularul standard 

Pipistrellus pipistrellus, 
Pipistrellus pygmaeus? 

ea 
ultrasunete
lor) 

specific de 
inventariere 

1.2.1. Refacerea habitatelor de mlaştini 
7210* (Mlaștini calcaroase cu Cladium 
mariscus) şi 7230 (Mlaștini alcaline) 
precum şi a pajistilor umede cu Molinia 
caerulea (6410) pentru speciile Ligularia 
sibirica, Adenophora liliifolia, Eleochris 
carniolica, Liparis loeselii 

Se îmbunătățește starea 
de conservare a 

habitatelor? 

Min. 75 % din habitatele 
7210* și 7230 reabilitate  

2,5 ha 7230 + 
0,2 ha 7210* 
11 ha 6410 

Rapoarte 
inventariere 
teren 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani  5 10 15 
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.2.3. Asigurarea habitatului favorabil 
pentru speciile Maculinea teleius, 
Maculinea nausithous, Adenophora 
liliifolia, Ligularia sibirica prin menținerea 
și refacerea pajiștilor umede (6410) și 
interzicerea totală a construitului în 
zonele de habitat 

Se îmbunătățește starea 
de conservare a 

speciilor? 

M. teleius – 100 
M. nausithous nu se 
cunoaște 
A. liliifolia 350-400 
indivizi 
L. sibirica - 1000 - 2000 
indivizi 

M. teleius - 
38,48 ± 5,70 
M. nausithous 
nu se cunoaște 
A. liliifolia 41 - 
50 în afara 
sitului 
L. sibirica - 32 - 
40 indivizi (+ 
146 - 150 în 
afara sitului) 

Rapoarte de 
inventariere 

Metoda 
transectului 

Experți 
externi  

Sezon 
vegetație  

5 ani  

20 30 40 

Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.2.4. Menţinerea/refacerea stării de 
conservare favorabilă a aninișurilor din AP 
pentru asigurarea condițiilor de 
conservare a habitatelor 7210* (Mlaștini 
calcaroase cu Cladium mariscus) și 7230 
(Mlaștini alcaline) și a speciilor (Ligularia 
sibirica, Adenophora liliifolia, Lycaena 
dispar. 

Se menține 
/îmbunătățește starea 

de conservare a 
habitatelor de anin ? 

20 ha de aniniș degradat 

67,56 ha de 
aniniș în stare 
de conservare 
favorabilă 

Raport de 
cercetare 

Inventarier
e integrală  

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetație 

5 ani  
Protocoale de monitorizare 
propuse de experți 

1.2.5. Reglementarea pășunatului pe 
pajiștile xero-mezofile (6210, 6190) în 
vederea asigurării condițiilor favorabile 
pentru speciile Colias myrmidone, Isophya 
stys, Eriogaster catax. 

Se reface starea de 
conservare a speciilor? 

C. myrmidone 100, 
I. stysi. 200, E. catax 100 

C. myrmidone 0, 
I. stysi 129 ± 36, 
E. catax 0 

Raport de 
inventariere 

Metoda 
transectului 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetatie 

5 ani  

5 10 15 

Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.2.6. Menţinerea şi refacerea pajiştilor 
(inclusiv a poienilor) favorabile pentru 
specia Euphydryas maturna  

Se reface populația de 
Euphydryas maturna 

Cel puțin 100 exemplare 0 exemplare 
Raport de 
cercetare 

Metoda 
transectului 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetatie 

5 ani  
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

1.2.7. Asigurarea refacerii habitatelor 
favorabile speciilor de interes comunitar 
Colias myrmidone, Isophya stysi, 
Eriogaster catax, Pulsatilla patens prin 
managementul durabil al pajiștilor. 

Se reface populația 
acestor specii? 

C. myrmidone 100,  
I. stysi 200,  
E. catax 100, P. patens 
500-1000 

C. myrmidone 0, 
I. stysi 129 ± 36 
E. catax 0 
P. patens 285 

Raport de 
monitorizare 

Metoda 
specialisti  

Expert 
extern 

Sezon 
vegetatie 

5 ani  
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

Se asigură un 
management adecvat 

durabil a pajiștilor?  

Minim 25% din pajiști 
refăcute 

Nu sunt date 
Raport de 
monitorizare 

Metoda 
specialisti  

Expert 
extern 

Sezon 
vegetatie 

5 ani  2 3 4 
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.2.10. Studierea posibilitățiilor de 
refacere a habitatelor mlăștioase (7210*, 
7230) și de pajiști (6410) și inițierea unor 
proiecte pentru refacere 

Se îmbunătățește starea 
de conservare a 

habitatelor? 

minim 75 % din 
habitatele 7210* și 7230 
reabilitate 
minim 25% din pajiști 
refăcute 

1 ha 7230 + 1,2 
în afara sitului 
11 ha 6410 

Raport de 
monitorizare 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani  1 2 3 
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.3.1. Menţinerea/refacerea stării de 
conservare favorabilă a aninișurilor din AP  

Se menține 
/îmbunătățește starea 

de conservare a 
habitatelor de anin din 

zonele Valea Gârbăului? 

Toată suprafața de 
habitat în stare 
favorabilă (cu grad de 
naturalitate 3-5) 

67,56 ha de 
aniniși în stare 
favorabilă (cu 
grad de 
naturalitate 3-5) 

Raport de 
monitorizare 

Inventarier
e integrală  

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani  5 10 15 
Protocoale de monitorizare 
propuse de experți 

1.3.6. Menținerea / refacerea stării 
favorabile de conservare pentru 
habitatele 9170, 91Y0, 9110, 9130 

Sunt habitatele 9170, 
91YO, 9110, 9130 într-o 

stare favorabilă? 

9170 155,21 ha 
91YO 154,28 ha 
9110 542,75 ha 
9130 296,38 ha 

9170 – 
degradat; 
9110, 9130, 
91YO  – în stare 
favorabilă 

Raport de 
monitorizare 

Metoda de 
refacere a 
habitatelor 
forestiere 

Experți 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani 5 10 15 
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.3.7. Inițierea lucrărilor de refacerea a 
arboretelor artificiale și total derivate 
pentru reconstituirea a cel puțin 10 % din 
habitatele 9170, 91Y0, 9110, 91Y0 

S-au inițiat lucrări de 
refacere? 

Lucrări de refacere 
inițiate pe cel puțin 10 % 
din suprafața habitatelor 
degradate 

9170 – 
degradat; 
9110, 9130, 
91YO  – în stare 
favorabilă 

Raport de 
monitorizare 

Metoda 
transectului 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Sezon 
vegetație 

5 ani 3 5 7 
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.4.4. Elaborarea și implementarea de 
măsuri pentru prevenirea extinderii și 
controlul speciilor invazive. Se extind speciile 

invazive în sit? 

Ha cu specii invazive în 
sit (Robinia pseudacacia 
Hippophae rhamnoides) 

Nu sunt date 
Raport de 
monitorizare 

Metoda 
transectului 

Expert 
extern 

Tot anul  5 ani 10 15 20 

Metoda de monitorizare se 
va elabora de către 
specialiști când se va 
dispune de resurse pentru 
această măsură 

1.4.5. Asigurarea condițiilor pentru 
menținerea stării favorabile de conservare 
a speciei Bombina varigata și altor specii 
de amfibieni de interes comunitar. 

Se păstrează starea de 
conservare favorabilă a 

speciei? 

Stare de conservare 
favorabilă pentru toate 
speciile de amfibieni din 
sit 

Bombina 
variegata este în 
stare favorabilă 
de conservare 

Raport de 
monitorizare 

Metoda 
transectului 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani  5 10 15 
Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

TOTAL ZILE/OM NECESARE O DATĂ LA 5 ANI 103 162 216   

 
B. MONITORIZĂRI CARE SE FAC ANUAL 
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

1.1.9. Reglementarea construcțiilor din 
sit, inclusiv în intravilan, pentru a preveni 
degradarea habitatelor și speciilor de 
interes de conservare 

Afectează extinderea 
construcțiilor speciile 

din sit ? 

 
0 ha din sit afectate de 
construcții 

  
Rapoarte de 
monitorizare 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul Anual 3 4 5   

1.2.1. Refacerea habitatelor de mlaştini 
7210* (Mlaștini calcaroase cu Cladium 
mariscus) şi 7230 (Mlaștini alcaline) 
precum şi a pajistilor umede cu Molinia 
caerulea (6410) pentru speciile Ligularia 
sibirica, Adenophora liliifolia, Eleochris 
carniolica, Liparis loeselii 

Se asigură regimul hidric 
optim pentru aceste 

habitate? 

Suprafața totală + 50% 
refăcut  

1 ha (7230) + 
0,2 ha (7210*) 
mlaștini cu 
regim hidric 
optim/corp de 
mlaștină 

Rapoarte 
anuale 

Măsurare 
integrală a 
suprafeței 

Ranger Tot anul  Anual 

4 5 6 

Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

50% din 0,9 ha 7230 
mlaștini 

0,9 ha 7230 
mlaștini cu 
intervenții 
asupra regimului 
hidric în vederea 
refacerii 

Rapoarte 
anuale 

Măsurare 
integrală a 
suprafeței 

Ranger Tot anul  Anual 
Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

1.2.4. Menţinerea/refacerea stării de 
conservare favorabilă a aninișurilor din AP 
pentru asigurarea condițiilor de 
conservare a habitatelor 7210* (Mlaștini 
calcaroase cu Cladium mariscus) și 7230 
(Mlaștini alcaline) și a speciilor (Ligularia 
sibirica, Adenophora liliifolia, Lycaena 
dispar. 

Se acționează pentru 
menținerea/ refacerea 

regimului hidric?  

Toată suprafața cu 
regim hidric 
corespunzător  

Toată suprafața 
cu regim hidric 
corespunzător  

Rapoarte 
anuale 

  
Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul  Anual 3 6 9 

În caz de secetă prelungită 
pe mai mulți ani se va 
încerca realimentarea 
habitatului. Se interzic orice 
fel de captări. 

1.2.6. Menţinerea şi refacerea pajiştilor 
(inclusiv a poienilor) favorabile pentru 
specia Euphydryas maturna  

Există cel puțin 5% 
(maxim 25%) Prunus 
spinosa, Rubus sp. și 

Veratrum sp. pe 
suprafața actuală din 

sit? 

Min 56 ha pajiști în stare 
bună pt Euphydrias 
Minim 4 ha (5 % din 
habitatele 6210, 6190) 
ha pâlcuri de aprox. 8-
10m2/1000m2 

Nu sunt date Raport anual  
Observație 
directă 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual  

10 15 20 

Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

1.2.5. Reglementarea pășunatului pe 
pajiștile xero-mezofile (6210, 6190) în 
vederea asigurării condițiilor favorabile 
pentru speciile Colias myrmidone, Isophya 
stysi, Eriogaster catax. 

Nu sunt date Raport anual  
Metoda 
transectului 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual  

Se va urmări anual 
extinderea naturală a 
speciilor de Rubus și Prunus 
spinosa  

Se respectă condițiile de 
pășunat? 

Max. 0,7 UVM/ha 
0 ha incendiate 

Nu sunt date Raport anual  
Observație 
directă 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual    

1.2.7. Asigurarea refacerii habitatelor 
favorabile speciilor de interes comunitar 
Colias myrmidone, Isophya stysi, 
Eriogaster catax, Pulsatilla patens prin 
managementul durabil al pajiștilor. 

0,3 - 0,7 UVM/ha 
min 5 ha fânețe 
0 ha incendiate 
0 ha P. patens pășunat 

Nu sunt date Raport anual  
Observație 
directă 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual  
Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

1.3 10. Interzicerea pășunatului și a 
trecerii animalelor domestice prin 
habitatele forestiere 

0 ha afectate de pășunat Nu sunt date Raport anual  
Observație 
directă 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual   
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

1.2.9. Asigurarea habitatului pentru specia 
Liparis loeselii  

Se îmbunătățește starea 
de conservare a 

habitatului? 

75 % din mlaștini în 
stare de conservare 
favorabilă 

Nefavorabilă 
Raport de 
cercetare 

Metoda 
transectului 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual  
 Protocoale de 
monitorizare întocmite în 
2015 

1.3.2. Menținerea și refacerea lizierelor 
de pădure pe cel puțin 20% din lungimea 
totală din sit și asigurarea unei fâșii 
minime de 10m lățime de vegetație 
arbustivă (cu Prunus și Rubus) de-a lungul 
lizierei pentru asigurarea condițiilor 
favorabile pentru Leptidea morsei, 
Euphydryas maturna. 

Lizierele de pădure sunt 
în stare bună, cu 

coronament închis și 
fâșie de arbuști pe 

margine? 

Cel puțin 20 % din 
lungimea totală a 
lizierelor degradate s-au 
refăcut  

Liziere 
degradate în 
zonele Valea 
Morii, Valea 
Căprioarei, 
Valea Gârbăului, 
Casele Micești, 
Râtul Penii 

Rapoarte de 
teren 

Observații 
directe 

Ranger  
Sezon 
vegetație 

Anual 
Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

1.3.4. Menținerea de arborilor seculari pe 
toată suprafața sitului. 

Se mențin arborii 
seculari/bătrâni pe toată 

suprafața AP? 

100 % arbori seculari 
păstrați 

Nu se cunoaște 
Raport de 
teren  

Observații 
directe 

Ranger Tot anul  Anual  

10 20 30 

Se recomandă elaborarea 
unui Registru inventar al 
arborilor seculari din sit 
pentru a se putea 
monitoriza mai ușor starea 
lor 

1.3.9. Păstrarea arborilor bătrâni care 
asigură adăpost și hrană numeroaselor 
specii de faună în habitatelor 9170, 91Y0, 
9110, 9130, 91E0*, 91H0,  

minim 12 arbori bătrâni 
la /ha 

Nu sunt date  
Raport de 
teren  

Observații 
directe  

Ranger 
Sezon 
vegetație 

Anual  
Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

1.3.8. Menținerea habitatelor favorabile 
pentru Chilostoma banatica în făgete. 

Se mențin habitatele 
favorabile pentru 

Chilostoma? 

Ha de habitate cu 
caracteristici 
corespunzătoare pentru 
specie 

Nu sunt date  
Rapoarte de 
teren 

Metoda 
transectului 

Ranger 
Sezon 
vegetație 

Anual 5 10 15 

Se vor stabili care sunt 
condițiile minime necesare 
și în ce zonă pentru ca 
rangerul să poată observa 
pe teren eventuale 
degradări 

1.4.1. Asigurarea protecției suprafețelor 
cu Pulsatilla patens 

Se îmbunătățește starea 
de conservare a speciei? 

Efectivul optim (studiu) Nu sunt date  
Raport de 
teren  

Observare 
directă 

Ranger 
Sezon 
vegetație  

Anual 

15 20 25 

Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 

1.4.2. Refacerea populațiilor de 
Adenophora liliifolia, Ligularia sibirica, 
Liparis loeselli, Pulsatilla patens 

Se îmbunătățește starea 
de conservare a speciei? 

A. lillifolia - 350-400, 
L. sibirica - 1000 - 2000, 
L. loeselli  
500-1000, 
P. patens - 500-1000 

A. liliifolia 41 - 
50 în afara 
sitului 
L. sibirica - 178 - 
190 indivizi 
L. loeselli  
270-300 indivizi 
P. patens - 285 
indivizi 

Raport de 
teren  

Metoda 
transectului 

Ranger 
Sezon 
vegetație  

Anual Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 
 Protocoale de 
monitorizare întocmite în 
2015 

1.4.3. Asigurarea protecției speciilor 
Adonophora liliifolia, Ligularia sibirica, 
Pulsatilla patens, Trollius europaeus, 
Galanthus nivalis, Daphne cneorum, 

Se colectează speciile de 
plante din sit? 

0 colectări Nu sunt date  
Raport de 
teren  

Observație 
directe 

Ranger 
Sezon 
vegetație  

Anual 
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

Dactylorhiza incarnata, Gladiolus 
imbricatus, Parnassia palustris, Iris sibirica  

1.4.5. Asigurarea condițiilor pentru 
menținerea stării favorabile de conservare 
a speciei Bombina varigata și altor specii 
de amfibieni de interes comunitar. 

Bombina variegata își 
păstrează starea de 

conservare favorabilă? 

Stare de conservare 
favorabilă pentru toate 
speciile de amfibieni din 
sit 

Bombina 
variegata este în 
stare favorabilă 
de conservare 

Raport de 
teren  

Metoda 
transectului 

Ranger 
Sezon 
vegetație  

Anual  

Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 
 Protocoale de 
monitorizare întocmite în 
2015 

2.1. Planificarea și realizarea traseelor de 
vizitare pentru promovarea zonelor 
atractive fără impact asupra valorilor AP  

Traseele de vizitare 
afectează specii de 

interes de conservare?  

Nr specii afectate 
Impact evaluat 

Nu este cazul 
Raport 
monitorizare 

Metoda 
transectului 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul  Anual 5 10 15 
Se va elabora protocol de 
monitorizare 

Crește numărul de 
vizitatori pe traseele 

realizate? 

Nr vizitatori pe traseele 
realizate 

Nu este cazul 
Rapoarte 
anuale 

Metoda 
eșantionaju
lui 

Specialist 
Arii 
Protejate 

Tot anul Anual 1 3 6 
Se va elabora protocol de 
monitorizare 

4.3. Verificarea implementării / respectării 
măsurilor de management al valorilor AP, 
inclusiv a respectării condițiilor stabilite în 
cazul lucrărilor și proiectelor avizate. 

Se respectă prevederile 
Regulamentului AP 

Nr acte contravenție / 
infracțiune 

Nu este cazul 

Rapoarte de 
teren 
 
Acte 
contravenție 
/ infracțiune 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul  Anual 

20 30 40 

  

Proiectele / investițiile 
au impact asupra 

valorilor AP? 

Nr acte contravenție / 
infracțiune pentru 
nerespectarea 
condițiilor pentru 
conservare 
Nr/ha specii / habitate 
afectate  

Nu este cazul 

Rapoarte de 
teren 
 
Acte 
contravenție 
/ infracțiune 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul  Anual   

4.4. Observarea / verificarea modului în 
care se face managementul terenurilor și 
a resurselor naturale în zonele unde 
impactul potențial asupra valorilor poate 
fi semnificativ  

Trebuie monitorizat 
managementul 

terenurilor, resurselor ? 

0 exploatări de resurse 
și management de teren 
care să afecteze major 
valorile  

Doar exploatări 
forestiere non-
intensive pe 
toată suprafața 
sitului mai puțin 
10 ha 

Raport de 
analiză 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul  Anual   

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE ANUALE 76 123 171   

  

C. MONITORIZĂRI CARE SE FAC O DATĂ LA 6 LUNI 
1.3.1. Menţinerea/refacerea stării de 
conservare favorabilă a aninișurilor din AP  

Se permite refacerea în 
mod natural a 

habitatelor de aniniș 
care se află în AP prin 
reducerea/eliminarea 

În zonele: Colonia Făget, 
Valea Morii Pădurea 
Făgetului sunt 20 ha de 
aniniș degradat (grad de 
naturalitate 1 și 2 ) 

67,56 ha de 
aninișuri în stare 
favorabilă (cu 
grad de 
naturalitate 3-5. 

Rapoarte 
lunare 

Observații 
cu ocazia 
patrulărilor 

Ranger Tot anul  6 luni 3 6 9 

Se monitorizează dacă se 
fac exploatări sau defrișări, 
pășunat și dacă se afectează 
regimul hidric prin 
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

activităților umane care 
le pot afecta? 

 intervenții umane sau prin 
secetă. 

1.2.4. Menţinerea/refacerea stării de 
conservare favorabilă a aninișurilor din AP 
pentru asigurarea condițiilor de 
conservare a habitatelor 7210* (Mlaștini 
calcaroase cu Cladium mariscus) și 7230 
(Mlaștini alcaline) și a speciilor (Ligularia 
sibirica, Adenophora liliifolia, Lycaena 
dispar. 

Se permite refacerea în 
mod natural a 

habitatelor de aniniș 
care se află în AP prin 
reducerea/eliminarea 

activităților umane care 
le pot afecta? 

0 ha de aniniș degradat 
(grad de naturalitate 1 și 
2 ) din zona mlaștinilor  

10 ha de aniniș 
degradat (grad 
de naturalitate 1 
și 2 ) 

Rapoarte 
lunare 

Metoda 
transectului 

Ranger Tot anul 6 luni 

Se monitorizează dacă se 
fac exploatări sau defrișări, 
pășunat și dacă se afectează 
regimul hidric prin 
intervenții umane sau prin 
secetă. 

TOTAL ZILE/OM NECESARE O DATĂ LA 6 LUNI 3 6 9   

 
D. MONITORIZĂRI CARE SE FAC LUNAR, PE TOATĂ PERIOADA ANULUI 
1.1.8. Prevenirea fragmentării și 
distrugeri habitatelor/ speciilor prin 
reglementarea construirii/ modernizării 
infrastructurii de transport și 
reglementarea accesului motorizat Se respectă prevederile 

regulamentului? 

Harta suprafețe și 
periodicitatea cu care se 
intră cu mijloace 
motorizate în AP 

Nu sunt date 
Raport 
monitorizare 

De elaborat Ranger Tot anul Lunar  

5 10 15 

  

1.1.6. Aplicarea de măsuri de conservare 
pentru speciile de interes comunitar și 
național, altele decât cele incluse în 
Formularul standard 

nr 
contravenții/infracțiuni 
suprafețe afectate 

Nu sunt date 
Raport 
monitorizare 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul Lunar    

1.1.10. Prevenirea/ combaterea poluării 
„fizice” (deșeuri) și chimice în sit pentru 
menținerea unor condiții 
corespunzătoare pentru habitate și 
specii 

Există depozite de 
gunoaie în sit? 

0 depozite de gunoaie 50 depozite  
Raport de 
teren 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul Lunar  

  
1.2.1. Refacerea habitatelor de mlaştini 
7210* (Mlaștini calcaroase cu Cladium 
mariscus) şi 7230 (Mlaștini alcaline) 
precum şi a pajistilor umede cu Molinia 
caerulea (6410) pentru speciile Ligularia 
sibirica, Adenophora liliifolia, Eleochris 
carniolica, Liparis loeselii 

Există intervenții active 
sau perturbări cauzate de 

om în aceste habitate 
care să pericliteze 

refacerea naturală? 

0 ha afectate 
1 ha 7230 + 1,2 
în afara sitului 
11 ha 6410 

Rapoarte 
bilunare 

Verificare 
integrală a 
suprafețelo
r  

Ranger Tot anul  Lunar 

2 3 4 

Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 
 Protocoale de monitorizare 
întocmite în 2015 

1.2.2 Menținerea unei fâșii de cel puțin 
200 m în jurul mlaștinilor fără exploatare 
masei de lemnoase , atât în interiorul 
cât și afara AP (dacă mlaștina se extinde 
în afara limitelor AP). 

Se exploatează masă 
lemnoasă în jurul 

mlaștinilor? 

0 m2 afectați de 
exploatări 

Nu sunt date 
Rapoarte de 
teren  

Nu este 
cazul  

Ranger Tot anul  Lunar 
Se verifică dacă sunt 
amenințări directe 
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Direcția de management 
Scopul monitorizării - Ce 

se monitorizează- 
Indicator 

Situația de 
referință - 2014 

Sursa de 
verificare a 
datelor 

Metoda de 
monitorizar
e 

Cine 
efectueaz
ă 
monitoriz
area? 

Perioada de 
monitorizare 

Frecve
nța de 
monito
rizare 

Zile/om 
necesare Observații 

M O I 

1.2.8. Reglementarea construcțiilor şi a 
amenajărilor aferente de-a lungul 
cursurilor de apă permanentă şi 
temporară care se afla la limita sitului (și 
în afara sitului) 

Se fac lucrările și 
amenajări care afectează 

cursurile de apă? 

0 km de albie majoră 
afectată 

Nu sunt date 
Rapoarte de 
teren 

Observații 
directe 

Ranger Tot anul Lunar   

1.3.5. Conducerea arboretelor din 
suprafața propusă a fi inclusă în 
Rezervația Făget spre starea de arborete 
seculare pentru asigurarea condițiilor 
necesare speciilor de lilieci de interes 
comunitar și național 

Lucrările de conducere și 
de exploatare a 

arboretelor se fac cu 
respectarea măsurilor de 

conservare  

0 parchete de 
exploatare lemn din 
momentul declarării 
rezervației și a 
interdicției de 
exploatare 

Se efectuează 
exploatări de 
masă lemnoasă 

Raport de 
teren  

Observații 
directe  

Ranger Tot anul Lunar 2 3 4 

Monitorizarea se va face 
doar după aprobarea 
statutului de rezervație, și 
interzicerea exploatărilor 
forestiere. 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE LUNARE, PE TOATĂ PERIOADA ANULUI 9 16 23   

  

E. MONITORIZĂRI CARE SE FAC LUNAR, ÎN TIMPUL SEZONULUI DE VEGETAȚIE 
1.2.3. Asigurarea habitatului favorabil 
pentru speciile Maculinea teleius, 
Maculinea nausithous, Adenophora 
liliifolia, Ligularia sibirica prin menținerea 
și refacerea pajiștilor umede (6410) și 
interzicerea totală a construitului în 
zonele de habitat 

Se respectă interdicția 
de pășunat în habitatele 

de pajiști umede? 
0 ha pășunate  11 ha 

Rapoarte 
lunare 

Nu este 
cazul  

Ranger 
Sezon 
vegetație 

Lunar  1 2 3   

Se cosește odată la 2 ani 
în perioadele stabilite? 

2 ha cosită odată la 2 ani  0 ha 
Rapoarte 
lunare 

Nu este 
cazul  

Ranger 
Sezon 
vegetație 

Lunar  1 3 5   

1.2.5. Reglementarea pășunatului pe 
pajiștile xero-mezofile (6210, 6190) în 
vederea asigurării condițiilor favorabile 
pentru speciile Colias myrmidone, Isophya 
stys, Eriogaster catax. 

Se respectă prevederile 
pentru pășunat 

prevăzută la Direcția de 
Management 1.2.5. 

0,7 UVM/ha  
 
100 % locuri de târlire 
avizate de Custode; 
 
0 ha incendiate; 

300 de oi la 100 
ha = 0,45 
UVM/ha 
 
0 locuri de 
târlire avizate 
 
2 ha incendiate 

Rapoarte 
lunare 

Observații 
de teren  

Ranger 
Sezon de 
vegetație 

Lunar 2 3 5   

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE LUNARE - SEZONIERE 4 8 13   
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Protocol de monitorizare a habitatului 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

 
DESCRIERE GENERALĂ 
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. 
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 20-25 
m (Gafta și Maunford 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 variază 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 și hemicriptofiți. 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.. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menține starea de conservare a habitatului in Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatului in Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii suprafeței și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din sit 
- Evaluarea eficienței măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementare a Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 

 Se vor elabora hărți de distribuție și evaluare detaliată pentru fiecare fragment identificat: delimitarea 
habitatelor vor fi făcute prin măsurătorile GPS  

 Se vor realiza liste de specii, se va evalua distribuția vârstelor la speciile dominante din stratul de arbori 
(se vor măsura dimensiunile trunchiurilor și se va estima cantitatea de lemn mort, prezența/absența speciilor 
caracteristice, invazive, rare, caracteristice în fiecare fragment  delimitat, aceste elemente fiind esențiale în 
evaluarea stării de conservare 

 Efectuarea releveelor fitocenologice în fiecare fragment identificat, numărul lor fiind determinat de 
numărul și suprafața fragmentelor și de starea lor de conservare 
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 Identificarea și evaluarea factorilor antropici și naturali de periclitare (a presiunilor și amenințărilor) 
Recomandări pentruate de monitorizare a habitatului 9170 

 

CARACTERISTICI ATRIBUTE 

Perioada optimă de 
colectare a datelor 

Suprafața și starea de conservare: 
în aprilie-mai pentru inventarierea speciilor cu înflorire timpurie și o ieșire vara, 
în luna iulie-august pentru a monitoriza restul speciilor vernale, autumnale. 
 
Presiuni și amenințări 
A se vedea Planul de monitoring 

Frecvența de 
monitorizare 

Suprafața și starea de conservare: 
Expertul extern va evalua toată suprafața habitatului 9170 prin efectuarea 
tuturor releveelor o dată pe 5 an,  
 
Presiuni și amenințări 
Rangerul evaluează presiunile prin câte o deplasare în fiecare an precizată la 
perioada optimă. 

Mărimea suprafeței de 
probă 

Suprafața și starea de conservare: 
400 m2 

 
Presiuni și amenințări 
A se vedea Planul de monitoring 

Număr suprafețe de 
probă 

Suprafața și starea de conservare: 
Minim 20. 
 
Presiuni și amenințări 
A se vedea Planul de monitoring 

Specii edificatoare 
habitatului în sit 

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 20-25 m 

Alte specii importante 
ale habitatului în sit 

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, 
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. 

 
 

Etapele parcurse şi elementele necesare monitorizării habitatului 9170: 
 

ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Activități de birou premergătoare celor în teren  

Studiu 
bibliografic 

Parcurgerea literaturii de specialitate privind zona de studiu și vegetația caracteristică 
acesteia 

Materiale și 
echipamente 
utilizate în teren 

Pregătirea următoarelor materiale şi echipamente: 

 elaborarea hărţilor de orientare în teren (topografice, ortofotoplan etc.) cu zona 
de studiu, 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

 stabilirea itinerariilor în funcţie de elementele potenţiale care oferă suport 
habitatului  şi distribuţia acestuia; 

 încărcarea shape-urilor cu distribuţia habitatului  

 încărcarea bateriilor folosite pentru GPS,  

 aparat foto etc.; 

 clupă sau alt instrument de măsurare a diametrelor la arbori 

 carnet de teren protejat contra umezelii și/sau fișe de teren cu toate elementel 
ce trebuie monitorizate. 

Activități de teren  

Itinerarii 

Suprafața și starea de conservare: 
Monitorizarea trebuie să cuprindă toate fragmentele de habitat 9170 în teren cu ocazia 
inventarierii din 2014. Dacă este necesar, se amplasează piețe pentru noi relevee. 
 
Presiuni și amenințări 
Se va descrie modul de stabilire a itinerariului după elaborare Planului de monitoring. 

Releveele 
fitocenologice 

Suprafața și starea de conservare: 
Vor fi utilizate suprafețele de probă pe care au fost efectuate releveele în sezonul 2014 
și vor fi delimitate alte relevee fixe în fragmentele mai mari (punctele GPS ale releveelor 
sunt indicate în Raportul Final privind evaluarea habitatului 9170).  
 
Delimitarea de relevee noi – dacă este necesar: 
Locurile în care se vor realiza releveele fitocenologice (marcate prin puncte GPS) trebuie 
alese în suprafețe cât mai omogene din punct de vedere al fizionomiei vegetației, 
reliefului, substratului și solului, reunind însușirile caracteristice generale și particulare 
ale tipului de habitat investigat, inclusiv ale factorilor ecologici. De asemenea, se va 
acorda atenție zonelor de ecoton (de tranziție de la o grupare la alta).  
 
Se înregistrează toate speciile de plante întâlnite în caietul de teren. În situația în care 
nu se poate identifica specia pe loc (pe baza determinatoarelor), aceasta este 
fotografiată și colectată în pungile cu închidere ZIP (care vor fi păstrate la frigider după 
întoarcerea de pe teren în fiecare zi) și determinate la sfârșitul deplasării (după perioada 
fiecărei etape de teren). 
 
În locurile stabilite pe teren pentru realizarea releveelor fitocenologice, se va fixa rama 
metrică din interiorul căreia (suprafața de probă) se vor estima indicii de Abundență-
Dominanță, starea fenologică, numărul de indivizi (structura orizontală) și stratificarea 
(structura verticală) pentru fiecare specie identificată în fișa de monitorizare.  

Cartare 

Suprafața și starea de conservare: 
Pe hărțile de orientare care au fost elaborate în etapa de birou se va marca orientativ 
conturul elementelor care oferă suport habitatului neevidențiate pe hartă. Pentru o 
delimitară clară a elementelor, se recomandă înregistrarea track-lui cu ajutorul GPS-ului 
prin deplasarea în jurul acestor elemente. 
 
Presiuni și amenințări 
Se va descrie modul de stabilire a itinerariului după elaborare Planului de monitoring. 

Identificare Suprafața și starea de conservare: 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

presiuni Identificarea factorilor perturbatori marcate prin puncte GPS, fotografiate și notate 
observațiile concludente din habitat, din imediata vecinătate a acestuia sau elementele 
noi identificate.  
 
Presiuni și amenințări 
Se va descrie modul de identificare a presiunilor și amenințărilor după elaborare Planului 
de monitoring. 

Activități de birou urmate după cele desfășurate în teren  

Stocarea datelor 

Toate datele din teren vor fi stocate, după cum urmează: 

 descărcarea punctelor GPS şi a track-urilor înregistrate; 

 descărcarea pozelor din aparatul foto; 

 scanarea hărţilor de orientare (în cazul în care au fost marcate sau notate 
elemente de interes/observaţii); 

 transcrierea observaţiilor din fişa de monitorizare şi caietul de teren în baza de 
date folosind Microsoft Office Excel 

 toate datele vor fi stocate și pe o memorie externă. 

Prelucrarea 
datelor 

Prelucrarea datelor implică următoarele:  

 transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate iniţial în sistemul de 
proiecţie geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970; 

 determinarea materialului biologic neidentificat (colectat/pozat) în teren şi 
completat în baza de date; 

 sistematizarea (încadrarea ierarhică în unităţi taxonomice superioare speciei) şi 
sinonimizarea speciilor identificate în conformitate cu sistemul actual filogenetic; 

 stabilirea particularităţilor biologice (durata de viaţă, forma de creştere, 
bioforma, fenologia), ecologice (indicii privind comportamentul faţă de principalii factori 
ecologici: lumină, temperatură, umiditatea solului, reacţia solului sau aciditatea, 
troficitatea sau cantitatea de azot mineral din sol) şi areal-geografice ale speciilor 
identificate. 

 Interpretarea / analiza datelor și indicarea stării de conservare precum și a 
cauzelor care au dus la modificarea acesteia (dacă este cazul)  
 

 
Fişă de monitorizare în teren a habitatului 9170: 

 
a. Date generale 

Instituţia:  

Operator:  

Mărime releveu  

Toponimie sondaj  

Coordonate 
geografice  

N 

E 

Data  

 
b. Date habitat 

Tipul de habitat Cod  

 Denumire  
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Asociaţia vegetală   

Suprafaţă fragmentului de habitat (ha)   

Expoziție, înclinare   

Naturalitate   

Invazie   

Lemn mort   

Mușchi   

Diametrul trunchilor   

Coronament1, înălțime   

Coronament1, acoperire   

Coronament2, înălțime   

Coronament2, acoperire   

Arbuști, înălțime   

Arbuști, acoperire   

Statul ierbos, acoperire   

Specii din coronament 1   

 
e. Compoziţia floristică  

Specii caracteristice AD Specia AD Specia AD 

      

      

      

      

Alte specii      

Coronament1,      

      

Coronament2,      

      

Arbuști      

      

 
COORDONATELE ZONEI DE MONITORIZARE  
 

Cod 
patrat 

Puncte 
GPS 

Cod 
N2000 

Nr. 
fragm. Natura-litate Data Long Lat 

BM087 114 9170 #1 3 09-05-2014 N46.72551 E23.55181 

BM088 123 9170 #1 4 21-05-2014 N46.72510 E23.55578 

BM089 1254 9170 #1 2 21-08-2014 N46.72520 E23.55616 

BM098 1257 9170 #1 2 21-08-2014 N46.72388 E23.54978 

BM099 1256 9170 #1 3 21-08-2014 N46.72405 E23.55253 

BM100 1255 9170 #1 4 21-08-2014 N46.72423 E23.55418 

BM102 139 9170 #1 4 21-05-2014 N46.72390 E23.55891 

BM111 147 9170 #1 3 23-05-2014 N46.72142 E23.54990 

BM111 BM111 9170 #1 3 21-05-2014 N46.721814 E23.54954 

BM113 1265 9170 #1 2 21-08-2014 N46.72277 E23.55410 

BM125 144 9170 #1 4 23-05-2014 N46.72014 E23.55422 
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BM126 144 9170 #1 4 23-05-2014 N46.72014 E23.55422 

BM138 126 9170 #1 4 21-05-2014 N46.71819 E23.54949 

BM139 1170 9170 #1 3 18-08-2014 N46.71874 E23.55166 

BM141 135 9170 #1 4 21-05-2014 N46.71903 E23.55817 

BM155 130 9170 #1 4 21-05-2014 N46.71615 E23.55475 

BM133 1232 9170 #2 3 19-08-2014 N46.71874 E23.53773 

BM134 1231 9170 #2 3 19-08-2014 N46.71821 E23.53906 

BM188 1249 9170 #3 3 19-08-2014 N46.71305 E23.53738 

BM189 1248 9170 #3 3 19-08-2014 N46.71288 E23.54001 

BM190 1245 9170 #3 4 19-08-2014 N46.71234 E23.54279 

BM191 1243 9170 #3 4 19-08-2014 N46.71343 E23.54446 

BM214 33 9170 #3 3 31-08-2014 N46.71123 E23.53312 

BM215 34 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71092 E23.53320 

BM217 36 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71110 E23.53871 

BM217 37 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71043 E23.53885 

BM246 42 9170 #3 3 31-08-2014 N46.70915 E23.53744 

BM247 41 9170 #3 3 31-08-2014 N46.70903 E23.53995 

BM248 38 9170 #3 4 31-08-2014 N46.71014 E23.54207 

BM368 1044 9170 #3 3 07-07-2014 N46.70416 E23.60680 

BM485 215 9170 #4 4 04-07-2014 N46.69402 E23.55366 

BM486 207 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69286 E23.55551 

BM487 968 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69217 E23.55685 

BM493 216 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69200 E23.55380 

BM494 206 9170 #4 4 04-07-2014 N46.69149 E23.55640 

BM495 966 9170 #4 3 04-07-2014 N46.69055 E23.55830 

BM495 967 9170 #4 4 04-07-2014 N46.69103 E23.55740 

BM499 BM499 9170 #4 3 04-07-2014 N46.689464 E23.55301 

BM393 1031 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70327 E23.58868 

BM394 1033 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70370 E23.59263 

BM395 1034 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70337 E23.59401 

BM396 1036 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70269 E23.59713 

BM397 1038 9170 #5-6 2 07-07-2014 N46.70223 E23.59976 

BM399 1042 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70274 E23.60474 

BM400 1045 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70355 E23.60768 

BM423 BM423 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.700713 E23.58934 

BM429 1019 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70119 E23.60861 

BM430 1047 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.70167 E23.61021 

BM449 1027 9170 #5-6 4 07-07-2014 N46.69953 E23.59640 

BM449 1028 9170 #5-6 4 07-07-2014 N46.69938 E23.59569 

BM450 1026 9170 #5-6 4 07-07-2014 N46.69906 E23.59738 

BM451 1025 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69917 E23.59914 

BM452 1022 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69907 E23.60265 

BM453 BM453 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.699105 E23.60507 

BM454 1021 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69921 E23.60656 

BM471 1024 9170 #5-6 3 07-07-2014 N46.69825 E23.59952 
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ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativa a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție a suprafețelor 
habitatului. În cazul modificărilor semnificative ale acestora se vor face deplasări în teren pentru identificarea 
posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță autoritățile competente 
și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze petru scăderea suprafeței habitatului și a stării lui de conservare, ce pot fi 
controlate prin măsuri de management se stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizare sunt următoarele:  

 aparat foto (de preferat geocodat); 

 ruletă (minim 5 m); 

 sfoară (minim 30 m) şi ţăruşi înalţi (minim 4) pentru delimitarea suprafeţelor de probă; 

 clupă sau ”rejanță” pregătită pentru determinarea diametrelor arborilor și a lemnului mort 

 lupă de teren; 

 fişe de monitorizare şi caiet de teren, pixuri;  

 determinatoare pentru plante; 

 pungi cu închidere ZIP pentru colectarea materialului biologic neidentificat (sau cu incertitudine ori 
pentru comparabilitate); 

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare a habitatului 7230 – Mlaştini alcaline 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Acest tip de habitat reprezintă mlaştini eu-mezotrofe, care se formează în apropierea izvoarelor şi a râurilor, 
sau datorită pânzei freatice ridicate în urma stagnării apelor din ploi . Poate fi caracterizată prin fluctuaţia 
minimă a nivelului de apă. Se dezvoltă pe soluri mlăştinoase, gleice, cu reacţie puţin acidică sau neutră, dar in 
general bazică (pH intre 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. În ceea ce priveşte structura vegetaţiei, acesta are de obicei o înălţime joasă 
sau medie, şi este alcătuită din 3 nivele: unul din briofite şi două din specii ierbacee. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menține starea de conservare a habitatului în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru habitatul? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatului în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii suprafeței și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din sit 
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- Evaluarea eficienței măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementare a Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 

Recomandări pentruate de monitorizare a habitatului 7230 
 

CARACTERISTICI ATRIBUTE 

Perioada optimă de 
colectare a datelor 

În sezonul estival din perioada 15 mai – 15 august. 

Frecvența de colectare a 
datelor 

Expertul extern va evalua toată suprafața habitatului 7230 prin efectuarea 
tuturor releveelor o dată pe an, iar rangerul evaluează presiunile prin câte o 
deplasare în fiecare lună precizată la perioada optimă. 

Frecvența de monitorizare 
Anual timp de 3 ani pentru a surprinde caracteristicile structurale, funcționale 
și dinamice ale habitatului. 

Mărimea suprafeței de 
probă 

Relevee de 16 m2 în fragmentele mai mari, 4 m2 în fragmentele mai mici. 
Acestea vor fi păstrate de la o monitorizare la alta, fiind marcate prin borne 
metalice sau de lemn. 

Număr suprafețe de probă Minim 20. 

Relieful 
Terenuri plane consolidate sau slab înclinate, mici depresiuni, în apropierea 
izvoarelor și pe terenurile care se înmlăștinesc din cauza nivelului freatic ridicat 

Substratul 
Se dezvoltă pe soluri mlăştinoase, gleice, cu reacţie puţin acidică sau neutră, 
dar in general bazică (pH intre 5,8 - 8,2), bogate în carbonat de calciu, iar 
conţinutul de substanţe organice este variabilă. 

Specii edificatoare 
habitatului în sit 

Carex flava, Eriophorum latifolium, Blysmus compressus, Schoenus nigricans. 

Specii caracteristice 
habitatului în sit 

Blysmus compressus, Carex davalliana, Carex flava, Eriophorum 
latifolium, Schoenus nigricans, C. lepidocarpa, C. panicea,C. paniculata, C. 
acutiformis, Dactylorhiza incarnata, D. maculata, Eleocharis quinqueflora 
(Heleocharis pauciflora), Epipactis palustris, Liparis loeselii, Parnassia palustris, 
Swertia perennis, Tofieldia calyculata. Speciile de muşchi caracteristice sunt: 
Calliergonella cuspidata, Bryum pseudotriquetrum, Campylium stellatum, 
Tomentypnum nitens, Marchantia polymorpha. 

Alte specii importante ale 
habitatului în sit 

Molinia caerulea, Salix rosmarinifolia, Carex gracilis, C. appropinquata, C. 
panicea, C. lepidocarpa, C. hostiana, C. diandra, C. distans, C. dioica, C. nigra, 
C. appropinquata, C. echinata, Juncus compressus, J. inflexus, J. effusus, J. 
articulatus, Valeriana simplicifolia, Pinguicula vulgaris, Parnassia palustris, 
Epipactis palustris, Swertia perennis, Dactylorhiza maculata, Tofiledia 
calyculata, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia conopsea, Gymnadenia 
odoratissima, Triglochin palustre, Ligularia sibirica, Epipactis palustris, Liparis 
loeselii, Euphrasia hirtella, Salix rosmarinifolia, Eleocharis quinqueflora, 
Phragmites australis, Tomenthypnum nitens 

Asociații vegetale 
caracteristice habitatului 
in sit 

Carici flavae-Eriophoretum latifolii Soó 1944; Schoenetum nigricantis Pop et al. 
1962. 

 
 

Etapele parcurse şi elementele necesare monitorizării habitatului 7230: 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

Activități de birou premergătoare celor în teren  

Studiu 
bibliografic 

Parcurgerea literaturii de specialitate privind zona de studiu și vegetația caracteristică 
acesteia 

Materiale și 
echipamente 
utilizate în teren 

Pregătirea următoarelor materiale şi echipamente: 

 elaborarea hărţilor de orientare în teren (topografice, ortofotoplan etc.) cu zona 
de studiu, în special prin evidenţierea zonelor umede (inclusiv mlaştini în sisteme 
interdunale, de tranziţie în pajişti umede); 

 stabilirea itinerariilor în funcţie de elementele potenţiale care oferă suport 
habitatului  şi distribuţia acestuia; 

 încărcarea shape-urilor cu distribuţia habitatului (suprafaţa totală 1,9616 ha) în 
GPS; 

 încărcarea bateriilor folosite pentru GPS, lanterne, aparat foto etc.; 
 

Activități de teren  

Itinerarii 

Monitorizarea anuală trebuie să cuprindă toate fragmentele de habitat 7230 identificate 
în teren cu ocazia inventarierii din 2014. Se înregistrează toate speciile de plante 
întâlnite în caietul de teren. În situația în care nu se poate identifica în timp util specia 
(pe baza determinatoarelor), aceasta este fotografiată și colectată în pungile cu 
închidere ZIP (care vor fi păstrate la frigider după întoarcerea de pe teren din fiecare zi) 
și determinate la sfârșitul deplasării (după perioada fiecărei etape de teren). 

Releveele 
fitocenologice 

Vor fi utilizate suprafețele de probă pe care au fost efectuate releveele în sezonul 2014 
și vor fi delimitate alte relevee fixe în fragmentele mai mari (punctele GPS ale releveelor 
sunt indicate în Raportul Final privind evaluarea habitatului 7230). Locurile în care se vor 
realiza releveele fitocenologice (marcate prin puncte GPS) trebuie alese în funcție de 
suprafețele cât mai omogene din punct de vedere al fizionomiei vegetației, reliefului, 
substratului și solului, reunind însușirile caracteristice generale și particulare ale tipului 
de habitat investigat, inclusiv ale factorilor ecologici. De asemenea, se va acorda atenție 
atât zonelor de ecoton (de tranziție de la o grupare la alta. Astfel, în locurile stabilite pe 
teren pentru realizarea releveelor fitocenologice, se va fixa rama metrică din interiorul 
căreia (suprafața de probă) se vor estima indicii de Abundență-Dominanță, starea 
fenologică, numărul de indivizi (structura orizontală) și stratificarea (structura verticală) 
pentru fiecare specie identificată în fișa de monitorizare.  

Cartare 

Pe hărțile de orientare care au fost elaborate în etapa de birou se va marca orientativ 
conturul elementelor care oferă suport habitatului neevidențiate pe hartă. Pentru o 
delimitară clară a elementelor, se recomandă înregistrarea track-lui cu ajutorul GPS-ului 
prin deplasarea în jurul acestor elemente. 

Identificare 
presiuni 

Identificarea factorilor perturbatori marcate prin puncte GPS, fotografiate și notate 
observațiile concludente din cadrul habitatului identificat, din imediata vecinătate a 
acestuia sau elementele noi identificate. În aceste locuri se vor realiza relevee 
fitocenologice pe baza indicilor precizați mai sus (descrierea structurii orizontale și 
verticale a vegetației) 

Activități de birou urmate după cele desfășurate în 
teren 

 

Stocarea datelor 
Toate datele din teren vor fi stocate, după cum urmează: 

 descărcarea punctelor GPS şi a track-urilor înregistrate; 
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ETAPE / 
ELEMENTE 

OBSERVAŢII 

 descărcarea pozelor din aparatul foto; 

 scanarea hărţilor de orientare (în cazul în care au fost marcate sau notate 
elemente de interes/observaţii); 

 transcrierea observaţiilor din fişa de monitorizare şi caietul de teren în baza de 
date folosind Microsoft Office Excel 

 toate datele vor fi stocate și pe o memorie externă. 

Prelucrarea 
datelor 

Prelucrarea datelor implică următoarele:  

 transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate iniţial în sistemul de 
proiecţie geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970; 

 determinarea materialului biologic neidentificat (colectat/pozat) în teren şi 
completat în baza de date; 

 sistematizarea (încadrarea ierarhică în unităţi taxonomice superioare speciei) şi 
sinonimizarea speciilor identificate în conformitate cu sistemul actual filogenetic; 

 stabilirea particularităţilor biologice (durata de viaţă, forma de creştere, 
bioforma, fenologia), ecologice (indicii privind comportamentul faţă de principalii factori 
ecologici: lumină, temperatură, umiditatea solului, reacţia solului sau aciditatea, 
troficitatea sau cantitatea de azot mineral din sol) şi areal-geografice ale speciilor 
identificate. 
 

 
Fişă de monitorizare în teren a habitatului 7230: 

 
a. Date generale 

Instituţia:  

Operator:  

Mărime releveu  

Toponimie sondaj  

Coordonate 
geografice  

N 

E 

Data  

 
b. Date habitat 

Tipul de habitat Cod  

 Denumire  

Asociaţia vegetală   

Suprafaţă 
fragmentului de 
habitat (ha) 

  

Acoperire generală   

Acoperirea stratului 
de briofite 

  

Acoperirea 
necromasei 

  

Luciu de apă   
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e. Compoziţia floristică  

Specii caracteristice AD Specia AD Specia AD 

      

      

      

Alte specii      

      

      

Specii lemnoase      

      

      

      

      

 
COORDONATELE ZONEI DE MONITORIZARE  

Numele habitatului 
Cod Natura 
2000 N WGS84 E WGS84 Area m2 

Mlaştini alcaline 7230 46.69994 23.58915 13.79 

Mlaştini alcaline 7230 46.70092 23.59119 29.64 

Mlaştini alcaline 7230 46.70086 23.59117 9.86 

Mlaştini alcaline 7230 46.70087 23.59136 11.63 

Mlaştini alcaline 7230 46.70074 23.59169 29.43 

Mlaştini alcaline 7230 46.7007 23.59181 11.67 

Mlaştini alcaline 7230 46.70059 23.59189 19.67 

Mlaştini alcaline 7230 46.70048 23.5915 68.87 

Mlaştini alcaline 7230 46.70067 23.5915 29.5 

Mlaştini alcaline 7230 46.70057 23.59134 13.82 

Mlaştini alcaline 7230 46.70063 23.59094 11.74 

Mlaştini alcaline 7230 46.7022 23.58731 4.73 

Mlaştini alcaline 7230 46.71079 23.57756 101.73 

Mlaştini alcaline 7230 46.71317 23.57983 706.18 

Mlaştini alcaline 7230 46.71173 23.57838 1510.66 

Mlaştini alcaline 7230 46.70032 23.58966 448.25 

Mlaştini alcaline 7230 46.69692 23.59906 765.91 

Mlaştini alcaline 7230 46.69574 23.60674 4341.86 

Mlaştini alcaline 7230 46.70092 23.59023 3169.43 

Mlaştini alcaline 7230 46.69996 23.58941 252.29 

Mlaştini alcaline 7230 46.70059 23.58944 189.49 

Mlaştini alcaline 7230 46.70019 23.59086 733.41 

Mlaştini alcaline 7230 46.70006 23.59136 376.18 

Mlaştini alcaline 7230 46.69952 23.59234 2954.43 

Mlaştini alcaline 7230 46.69712 23.59701 183.25 

Mlaştini alcaline 7230 46.69687 23.59794 3676.4 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativa a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție a suprafețelor 
habitatului. În cazul modificărilor semnificative ale acestora se vor face deplasări în teren pentru identificarea 
posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță autoritățile competente 
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și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze petru scăderea suprafeței habitatului și a stării lui de conservare, ce pot fi 
controlate prin măsuri de management se stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizare sunt următoarele:  

 aparat foto (de preferat geocodat); 

 ruletă (minim 5 m); 

 sfoară (minim 30 m) şi ţăruşi înalţi (minim 4) pentru delimitarea suprafeţelor de probă; 

 lupă de teren; 

 fişe de monitorizare şi caiet de teren, pixuri;  

 determinatoare pentru plante; 

 pungi cu închidere ZIP pentru colectarea materialului biologic neidentificat (sau cu incertitudine ori 
pentru comparabilitate); 

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare a habitatului 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii de Caricion 
davallianae 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
 

DESCRIERE GENERALĂ 
Acest tip de habitat reprezintă mlaştini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care se dezvoltă in regiunea de 
câmpie şi cea colinară (sau chiar şi submontană) (Borhidi şi Santa 1999), pe soluri hidromorfe, ale căror 
conţinut de calcar este variabilă (Sanda şi colab. 2008). Se caracterizează printr-un necesar de apă mai redusă 
(Morariu 1964, Borhidi şi Santa 1999), fiind acoperită la suprafaţă cu un strat de apă relativ subţire (Sanda şi 
colab. 2008). În staţiunile mai dense, acumularea substanţelor organice este semnificativă, ceea ce contribuie 
la menţinerea asociaţiei vegetale care formează acest tip de habitat (Borhidi şi Santa 1999). 
Privind compoziţia floristică a habitatului, specia edificatoare este Cladium mariscus, o specie foarte 
competitivă de statură înaltă, care formează staţiuni compacte, în care alte specii se pot instala foarte greu 
(Morariu 1964, Borhidi şi Santa 1999). De obicei, în fitocenozele 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. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se menține starea de conservare a habitatului în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru habitatul? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatului în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii suprafeței și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din sit 
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- Evaluarea eficienței măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementare a Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 

Recomandări pentruate de monitorizare a habitatului 7210* 
 

CARACTERISTICI ATRIBUTE 

Perioada optimă de 
colectare a datelor 

În sezonul estival din perioada 15 mai – 15 august. 

Frecvența de colectare a 
datelor 

Expertul extern va evalua toată suprafața habitatului 7210* prin efectuarea 
tuturor releveelor o dată pe an, iar rangerul evaluează presiunile prin câte o 
deplasare în fiecare lună precizată la perioada optimă. 

Frecvența de 
monitorizare 

Anual timp de 3 ani pentru a surprinde caracteristicile structurale, funcționale 
și dinamice ale habitatului. 

Mărimea suprafeței de 
probă 

4 m2. Acestea vor fi păstrate de la o monitorizare la alta, fiind marcate prin borne 
metalice sau de lemn. 

Număr suprafețe de 
probă 

Minim 4. 

Relieful 
Terenuri plane consolidate sau slab înclinate, mici depresiuni, în apropierea 
izvoarelor și pe terenurile care se înmlăștinesc din cauza nivelului freatic ridicat. 

Substratul 

Acest tip de habitat reprezintă mlaştini oligo-mezotrofe sau mezotrofe, care se 
dezvoltă in regiunea de câmpie şi cea colinară, pe soluri hidromorfe, ale căror 
conţinut de calcar este variabilă. Se caracterizează printr-un necesar de apă mai 
redusă, fiind acoperită la suprafaţă cu un strat de apă relativ subţire. În staţiunile 
mai dense, acumularea substanţelor organice este semnificativă, ceea ce 
contribuie la menţinerea asociaţiei vegetale care formează acest tip de habitat. 

Specii edificatoare 
habitatului în sit 

Cladium mariscus 

Specii caracteristice 
habitatului în sit 

Cladium mariscus, Eupatorium cannabinum, Carex flava, Cirsium rivulare, 
Veratrum album, Epipactis palustris, Liparis loeselii, Lythrum salicaria, Molinia 
caerulea, Myosotis scorpioides (M. palustris), Serratula tinctoria, Parnassia 
palustris, Schoenus nigricans, Succisa pratensis, Swertia perennis.  Speciile de 
muşchi caracteristice sunt: Calliergonella cuspidata, Plagiomnium undulatum, 
Pohlia nutans. 

Alte specii importante 
ale habitatului în sit 

- 

Asociații vegetale 
caracteristice habitatului 
in sit 

Cladietum marisci Allorge 1922 ex Zobrist 1935 (Sanda 2008). 

 
 

Etapele parcurse şi elementele necesare monitorizării habitatului 7210*: 
 

ETAPE / ELEMENTE OBSERVAŢII 

Activități de birou premergătoare celor în teren  
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ETAPE / ELEMENTE OBSERVAŢII 

Studiu bibliografic 
Parcurgerea literaturii de specialitate privind zona de studiu și vegetația 
caracteristică acesteia 

Materiale și 
echipamente 
utilizate în teren 

Pregătirea următoarelor materiale şi echipamente: 

 elaborarea hărţilor de orientare în teren (topografice, ortofotoplan etc.) cu 
zona de studiu, în special prin evidenţierea zonelor umede (inclusiv mlaştini în 
sisteme interdunale, de tranziţie în pajişti umede); 

 stabilirea itinerariilor în funcţie de elementele potenţiale care oferă suport 
habitatului  şi distribuţia acestuia; 

 încărcarea shape-urilor cu distribuţia habitatului (suprafaţa totală 0,2021 
ha) în GPS; 

 încărcarea bateriilor folosite pentru GPS, lanterne, aparat foto etc.; 
 

Activități de teren  

Itinerarii 

Monitorizarea anuală trebuie să cuprindă toate fragmentele de habitat 7210* 
identificate în teren cu ocazia inventarierii din 2014. Se înregistrează toate speciile 
de plante întâlnite în caietul de teren. În situația în care nu se poate identifica în 
timp util specia (pe baza determinatoarelor), aceasta este fotografiată și colectată 
în pungile cu închidere ZIP (care vor fi păstrate la frigider după întoarcerea de pe 
teren din fiecare zi) și determinate la sfârșitul deplasării (după perioada fiecărei 
etape de teren). 

Releveele 
fitocenologice 

Vor fi utilizate suprafețele de probă pe care au fost efectuate releveele în sezonul 
2014 (punctele GPS ale releveelor sunt indicate în Raportul Final privind evaluarea 
habitatului 7210*). Locurile în care se vor realiza releveele fitocenologice (marcate 
prin puncte GPS) trebuie alese în funcție de suprafețele cât mai omogene din punct 
de vedere al fizionomiei vegetației, reliefului, substratului și solului, reunind 
însușirile caracteristice generale și particulare ale tipului de habitat investigat, 
inclusiv ale factorilor ecologici. De asemenea, se va acorda atenție atât zonelor de 
ecoton (de tranziție de la o grupare la alta. Astfel, în locurile stabilite pe teren 
pentru realizarea releveelor fitocenologice, se va fixa rama metrică din interiorul 
căreia (suprafața de probă) se vor estima indicii de Abundență-Dominanță, starea 
fenologică, numărul de indivizi (structura orizontală) și stratificarea (structura 
verticală) pentru fiecare specie identificată în fișa de monitorizare.  

Cartare 

Pe hărțile de orientare care au fost elaborate în etapa de birou se va marca 
orientativ conturul elementelor care oferă suport habitatului neevidențiate pe 
hartă. Pentru o delimitară clară a elementelor, se recomandă înregistrarea track-lui 
cu ajutorul GPS-ului prin deplasarea în jurul acestor elemente. 

Identificare presiuni 

Identificarea factorilor perturbatori marcate prin puncte GPS, fotografiate și notate 
observațiile concludente din cadrul habitatului identificat, din imediata vecinătate 
a acestuia sau elementele noi identificate. În aceste locuri se vor realiza relevee 
fitocenologice pe baza indicilor precizați mai sus (descrierea structurii orizontale și 
verticale a vegetației) 
 

Activități de birou urmate după cele desfășurate în teren  

Stocarea datelor 

Toate datele din teren vor fi stocate, după cum urmează: 

 descărcarea punctelor GPS şi a track-urilor înregistrate; 

 descărcarea pozelor din aparatul foto; 

 scanarea hărţilor de orientare (în cazul în care au fost marcate sau notate 
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ETAPE / ELEMENTE OBSERVAŢII 

elemente de interes/observaţii); 

 transcrierea observaţiilor din fişa de monitorizare şi caietul de teren în baza 
de date folosind Microsoft Office Excel 

 toate datele vor fi stocate și pe o memorie externă. 

Prelucrarea datelor 

Prelucrarea datelor implică următoarele:  

 transformarea punctelor GPS şi a track-urilor (înregistrate iniţial în sistemul 
de proiecţie geografică cu datum WGS84) în STEREO 1970; 

 determinarea materialului biologic neidentificat (colectat/pozat) în teren şi 
completat în baza de date; 

 sistematizarea (încadrarea ierarhică în unităţi taxonomice superioare 
speciei) şi sinonimizarea speciilor identificate în conformitate cu sistemul actual 
filogenetic; 

 stabilirea particularităţilor biologice (durata de viaţă, forma de creştere, 
bioforma, fenologia), ecologice (indicii privind comportamentul faţă de principalii 
factori ecologici: lumină, temperatură, umiditatea solului, reacţia solului sau 
aciditatea, troficitatea sau cantitatea de azot mineral din sol) şi areal-geografice ale 
speciilor identificate. 
 

 
Fişă de monitorizare în teren a habitatului 7210*: 

 
a. Date generale 

Instituţia:  

Operator:  

Mărime releveu  

Toponimie sondaj  

Coordonate 
geografice  

N 

E 

Data  

 
b. Date habitat 

Tipul de habitat Cod  

 Denumire  

Asociaţia vegetală   

Suprafaţă 
fragmentului de 
habitat (ha) 

  

Acoperire generală   

Acoperirea stratului 
de briofite 

  

Acoperirea 
necromasei 

  

Luciu de apă   

 
c. Date staţiune 



 

Capital Social: 10.000 RON Nr reg Com: J12/1082/2010, CUI: RO27159211 

RO 400336 Cluj Napoca, Str. Sighisoarei 21/8,  

cont IBAN: RO61 BTRL 0130 1202 3312 47xx , Suc. Banca Transilvania Cluj Pag. 26 din 65 

Geomorfologie 

Forma de relief  

Configuraţia 
terenului 

 

Altitudine 
(m.s.m.) 

 

Expoziţie  

Inclinare (O)  

Geologie 

Roca/substrat  

Luciu de apă 
(%). 

 

Pedologie 

Tip sol  

Regimul trofic Oligotrof  

 Oligo-mezotrof  

 Mezotrof  

 Mezo-eutrof  

 Eutrof  

pH  

Temperatura 
solului (C°) 

 

Hidrologie  

Aport hidric Izvoare petrifiante  

 Izvoare alcaline 
(minerale) 

 

 Precipitaţii  

 Inundaţii periodice  

 
d. Observaţii de teren privind atributele de monitorizare 

Integritatea stratului de turbă  
(intact – modificat pe 25% - modificat pe 50% sau mai mult) 

Acoperirea stratului de briofite (%) 

Regimul hidric (stabil - deficitar - desecat) 

Prezenţa speciilor caracteristice pentru tipul de habitat (listă specii) 
 
 
 
 
 
 

Prezenţa speciilor de muşchi caracteristice 

Indicatori ale 
perturbărilor de 
habitat 

Vegetaţie arbustivă (%)  

Specii invazive alohtone (%)   

Specii native problematice (%)  

Specii indicatoare de eutrofizare (%)  

Specii ruderale (%)  
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e. Compoziţia floristică  

Specii caracteristice AD Specia AD Specia AD 

      

      

      

      

Alte specii      

      

      

      

      

      

Specii lemnoase      

      

      

      

 
COORDONATELE ZONEI DE MONITORIZARE  
 

Numele habitatului Cod Natura 2000 E WGS84 N WGS84 Area m2 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.59865 46.69689 1513.54 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.59728 46.69711 370.81 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.5972 46.69744 58.01 

Mlaştini calcaroase cu 
Cladium mariscus 7210* 23.59038 46.70083 77.63 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativa a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție a suprafețelor 
habitatului. În cazul modificărilor semnificative ale acestora se vor face deplasări în teren pentru identificarea 
posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță autoritățile competente 
și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze petru scăderea suprafeței habitatului și a stării lui de conservare, ce pot fi 
controlate prin măsuri de management se stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizare sunt următoarele:  
Echipament expert: 

 Responsabilitate: expert 

 aparat foto (de preferat geocodat); 

 rama metrică de 1m2 (lungime – 1m, lăţime – 1 m); 

 ruletă (minim 5 m); 

 sfoară (minim 30 m) şi ţăruşi înalţi (minim 4) pentru delimitarea suprafeţelor de probă; 

 lupă de teren; 

 fişe de monitorizare şi caiet de teren, pixuri;  

 determinatoare pentru plante; 
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 pungi cu închidere ZIP pentru colectarea materialului biologic neidentificat (sau cu incertitudine ori 
pentru comparabilitate); 

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 Echipament ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat); 

 caiet de teren, pixuri;  

 cizme de cauciuc; 

 pelerină 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

 
Protocol de monitorizare pentru specia Liparis loeselii (cod Natura 2000: 1903) 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
Liparis loeselii este o plantă perenă, din familia Orchideacea. Un individ este formată dintr-un pseudobulb 
(tubercul), două frunze și o inflorescență erectă cu flori mici. Este o plantă verde-gălbuie. Are o tulpină înaltă 
de 6 - 25 cm, erectă, 3 muchiată, în partea superioară aripată. Se poate recunoaște după cele două frunze 
aproape opuse, așezate spre baza tulpinii, oblongi, lungi de 2 - 8 cm, late de 0,7 - 2,5 cm, moi, lucioase, 
multinervate. Planta are o inflorescență 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 puțin mai scurte și mai înguste. Label întreg sau slab 
trilobat, lung de 4 - 5 mm, de aceeași lungime cu celelalte tepale, de obicei îndreptat în sus, ovat oblong sau 
oblong, obtuz, puțin concav, pe margini mărunt crenat, la bază canalic ulat. Ovar fuzifonn, 3-muchiat, cu pedicel 
3-muchiat sau brăzdat. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujuli – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este mai - iunie 

 Periodicitate: anual în primii trei ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potențiale pentru specia vor fi vizitate şi parcurse detaliat folosind un de 
grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
relativ mic, 193 indivizi înflorite în Valea Morii și 77 indivizi în Colonia Făget în anul 2014 (în interiorul și în afara 
sitului), pe o suprafață foarte restrânsă (0.091 ha în interiorul sitului de importanță comunitară și 0.4095 ha în 
afara sitului). Suprafața totală a habitatelor prielnice speciei se estimează a fi 2.48 ha în Valea Morilor şi Colonia 
Făget. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafață) și acoperire 
în fiecare an (în primii trei ani) pentru aflarea dinamicii populației 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 

 Pentru cercetarea speciei vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative (mărimea 
populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi vitalitatea 
indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi numărați toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 

Denumirea taxonului:  

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 
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Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe  

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere/vegetative  

Dominanța (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populației:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  

Boli/dăunători:  

 Indirecte  

Tipul de habitat:  

Suprafața habitatului:  

Condițiile habitatului:  

Expoziția:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alți taxoni rari prezenți în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*:  

  

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziția asociațiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificați: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observații desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcție de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populației de ranger 

 Perioada de monitorizare este mai - iunie (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1) și harta de distribuție potențială din Raporul final 
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 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a exemplarelor găsite 

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafața de probă 

Media Suprafața zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observații: 
 

 
Tabelul 1. Punctele de colectare a datelor pentru monitorizarea speciei Liparis loeselii 

Numele speciei Nr. Indivizi N WGS84 E WGS84 Grid 200 

Liparis loeselii 26 46.69673 23.59843 BM470 

Liparis loeselii 15 46.69675 23.59829 BM470 

Liparis loeselii 1 46.69676 23.59831 BM470 

Liparis loeselii 21 46.69681 23.59824 BM470 

Liparis loeselii 4 46.69673 23.59814 BM470 

Liparis loeselii 6 46.69672 23.59815 BM470 

Liparis loeselii 10 46.69682 23.59800 BM470 

Liparis loeselii 4 46.69679 23.59780 BM470 

Liparis loeselii 13 46.69679 23.59771 BM470 

Liparis loeselii 2 46.69686 23.59775 BM470 

Liparis loeselii 7 46.69687 23.59785 BM470 

Liparis loeselii 10 46.69687 23.59790 BM470 

Liparis loeselii 5 46.69700 23.59781 BM470 
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Liparis loeselii 11 46.69703 23.59783 BM470 

Liparis loeselii 5 46.69953 23.59184 BM448 

Liparis loeselii 3 46.69951 23,59188 BM448 

Liparis loeselii 4 46.69685 23.59808 BM470 

Liparis loeselii 1 46.69680 23.59785 BM470 

Liparis loeselii 37 46.69674 23.59823 BM470 

Liparis loeselii 7 46.70064 23.59152 BM423 

Liparis loeselii 1 46.70057 23.58975 BM422 

Liparis loeselii 4 46.71075 23.57742 BM231 

Liparis loeselii 4 46.71076 23.57746 BM231 

Liparis loeselii 10 46.71153 23.57841 BM231 

Liparis loeselii 1 46.71167 23.57853 BM231 

Liparis loeselii 3 46.71201 23.57843 BM231 

Liparis loeselii 39 46.71188 23.57832 BM231 

Liparis loeselii 16 46.71168 23.57859 BM231 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță 
autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărți 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observație tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 
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 mașină de teren 

 combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Ligularia sibirica (cod Natura 2000:1758) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
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 înălțime 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 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.  
Data înfloririi: iulie-august 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii  

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este iulie – august 

 Periodicitate: anual în primii trei ani, apoi din trei în trei ani 
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 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potrivite pentru specia (habitatele aluviale de cu Alnus glutinosa, Betula 
pendula și Frangula alnus, și mlaștinile alcaline din Valea Morii și Colonia Făget) vor fi vizitate şi parcurse detaliat 
folosind un de grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic, de doar 178 indivizi în 2014 (în interiorul și în afara sitului), pe o suprafață de doar 10.25 ha.  

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS. 
In gis se vor transfera inclusiv track-urile si punctele de reper, aferente zonelor cu suprafete peste 1000 mp.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafață) și acoperire 
în fiecare an (în primii trei ani) pentru aflarea dinamicii populației 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 
o întocmirea hărţii cu delimitarea asociaţiilor vegetale. 

 Pentru cercetarea speciilor de plante vizate vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative 
(mărimea populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi 
vitalitatea indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi numărați toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 
 

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 
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 Directe 

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere  

Dominanța (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populației:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  

Boli/dăunători:  

 Indirecte 

Tipul de habitat:  

Suprafața habitatului:  

Condițiile habitatului:  

Expoziția:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alți taxoni rari prezenți în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*: 

 

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziția asociațiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificați: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observații desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcție de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populației de ranger 

 Perioada de monitorizare este iulie – august (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1).  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  
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 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic, de doar 178 indivizi în 2014, pe o suprafață de doar 10.25 ha.  

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură: 

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafața de probă 

Media Suprafața zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observații: 
 

 
Echipament necesare pentru ranger pentru studiile sus-menționate sunt următoarele: aparat foto (de preferat 
geocodat), caiet de teren, pixuri, cizme de cauciuc, pelerină, GPS, mașină de teren, combustibil. 
 
Tabelul 1. Punctele de colectare a datelor pentru monitorizarea speciei Ligularia sibirica  

Numele speciei Nr. Indivizi N WGS84 E WGS84 Grid 200 

Ligularia sibirica 1 46.70054 23.58952 BM422 

Ligularia sibirica 2 46.70067 23.58940 BM422 

Ligularia sibirica 3 46.70071 23.58944 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70070 23.58946 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70077 23.58942 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70076 23.58949 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70063 23.58951 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70060 23.58952 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70061 23.58954 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70063 23.58955 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70098 23.58923 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70095 23.58917 BM422 
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Ligularia sibirica 1 46.70101 23.58913 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70095 23.58922 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70012 23.58947 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70010 23.58957 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70013 23.58957 BM422 

Ligularia sibirica 1 46.70012 23.58958 BM422 

Ligularia sibirica 2 46.70189 23.58841 BM393 

Ligularia sibirica 2 46.70192 23.58844 BM393 

Ligularia sibirica 1 46.70086 23.58947 BM422 

Ligularia sibirica 3 46.70101 23.58924 BM422 

Ligularia sibirica 3 46.70096 23.58918 BM422 

Ligularia sibirica 17 46.70175 23.58825 BM393 

Ligularia sibirica 3 46.70151 23.58903 BM422 

Ligularia sibirica 63 46.69574 23.60632 - 

Ligularia sibirica 2 46.6957 23.60716 - 

Ligularia sibirica 29 46.69596 23.60679 - 

Ligularia sibirica 5 46.71204 23.57814 BM231 

Ligularia sibirica 2 46.71288 23.57861 BM203 

Ligularia sibirica 25 46.70902 23.57510 BM261 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță 
autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărți 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observație tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 
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 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Adenophora liliifolia (cod Natura 2000: 4068) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Adenophora liliifolia este o plantă perenă din familia Campanulaceae. 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. 
Data înfloririi: iulie-august 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este iulie – august 

 Periodicitate: anual în primii cinci ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potențiale pentru specia vor fi vizitate şi parcurse detaliat folosind un de 
grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  
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 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic, de doar 42 de indivizi în 2014 (în interiorul și în afara sitului), pe o suprafață foarte restrânsă.  

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafață) și acoperire 
în fiecare an (în primii cinci ani) pentru aflarea dinamicii populației 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 

 Pentru cercetarea speciei vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative (mărimea 
populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi vitalitatea 
indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi numărați toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe 

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere/vegetative  

Dominanța (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populației:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  
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Boli/dăunători:  

 Indirecte 

Tipul de habitat:  

Suprafața habitatului:  

Condițiile habitatului:  

Expoziția:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alți taxoni rari prezenți în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*: 

 

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziția asociațiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificați: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observații desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcție de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populației de ranger 

 Perioada de monitorizare este iulie – august (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1) și harta de distribuție potențială din Raporul final 

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor  

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
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Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafața de probă 

Media Suprafața zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observații: 
 

 
Tabelul 1. Punctele de colectare a datelor pentru monitorizarea speciei Adenophora liliifolia  

Numele speciei Nr. Indivizi N WGS84 E WGS84 Grid 200 

Adenophora liliifolia 1 46.69934 23.59248 BM448 

Adenophora liliifolia 3 46.70931 23.57598 BM261 

Adenophora liliifolia 38 46.71305 23.57749 BM203 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță 
autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărți 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observație tipărite 

 instrument de scris 
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 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 

 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Eleocharis carniolica (cod Natura 2000: 1898) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIERE GENERALĂ 
Este o specie perenă din familia Cyperaceae. Este compact cespitoasă, fără stoloni. Are tulpini numeroase, 
filiforme, înalte de 10-35 cm, cu diametru de 0,5-1 mm, brăzdate longitudinal, patru-muchiate. Rizomul este 
scurt. Frunzele tulpinale sunt reduse numai la teacă. Spicele sunt lungi de 2-10 mm, alungit ovoidale, 
acuminate, brun deschise, cu marginile mai deschise și cu nervura mediană verde, cea inferioară lat ovată, mai 
mică decât celelalte, înconjoară incomplet baza spicului. Are două pistile, baza pistilei este ¼-1/3 ori mai larg 
decât fructul, conic îngroşat, puternic delimitat de fruct, rămâne observabil şi după maturizarea fructului. 
Setele perigoniale sunt 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. 
Înfloreşte în iulie-august, dar se reproduce si vegetativ. 
 
INTREBAREA DE MONITORIZARE 
Se regăsește specia în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Monitorizarea stării de conservare și mărimea efectivelor din situl studiat de expert botanic 

 Perioada de monitorizare este iulie – august 

 Periodicitate: anual în primii cinci ani, apoi din trei în trei ani 

 Punctul de pornire va fi setul de locaţii obţinute din inventarierea speciei pe teren din vara anului 2014 
(Tabel 1). Aceste locaţii și habitatele potențiale pentru specia vor fi vizitate şi parcurse detaliat folosind un de 
grid de 200×200 m (maxim), în perioada de înflorire.  

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
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suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor, fiind vorba de un efectiv 
foarte mic  

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite, astfel încât timpul de lucru pe teren 
să fie optimizat. Ulterior, datele din fişele de observaţie vor fi transferate în baza de date în format Excel si GIS.  

 Caracteristicile speciei care necesită a fi monitorizate sunt următoarele:  
o tipurile de habitate în care apare 
o evoluţia, starea şi mărimea populaţiilor: densitatea (numărul exact de indivizi/ suprafață) și acoperire 
în fiecare an (în primii cinci ani) pentru aflarea dinamicii populației 
o gradul de noutate; gradul de periclitare;  
o schimbări ale compoziţiei specific fiecărei comunităţi vegetale caracteristice; 

 Pentru cercetarea speciei vor fi urmărite şi înregistrate atât atributele cantitative (mărimea 
populaţiilor, densitatea, acoperirea realizată de fiecare populaţie), calitative (starea fenologică şi vitalitatea 
indivizilor) cât şi cele dinamice (mortalitatea, natalitatea, emigrarea şi imigrarea indivizilor). 

 Vor fi inventariate acele habitatele edificate de asociaţiile vegetale în compoziţia cărora se regăseşte 
specia vizată, fiind notate speciile caracteristice şi dominante, speciile rare, suprafaţa acoperită, habitatul 
caracteristic, prezenţa/absenţa speciilor cu impact negativ, atât alohtone cât şi autohtone etc. Se vor nota, de 
asemenea, aspecte privind structura vegetaţiei pentru fiecare localizare a taxonului vizat; 

 Vor fi notaţi toţi parametrii utili în analizele din laborator, respectiv altitudinea, expoziţia, înclinaţia 
pantei, gradul de umiditate/uscăciune, gradul de naturalitate/ antropizare etc. 

 Pentru specia vizată vor fi efectuate următoarele acţiuni:  
o Vor fi numărați toţi indivizii speciei vizate (tulpini florifere) în habitatele indicate; 
o Se vor nota acoperirea şi abundenţa/dominanţa speciilor vegetale din cadrul asociaţiei vegetale în care 
va fi identificată specia vizată (eșantion de 4 × 4 m); 
o Vor fi număraţi separat indivizii înfloriţi, cei aflaţi în stare vegetativă, cei cu fructe/ seminţe; 
o Numărarea indivizilor se va efectua astfel încât să nu fie afectată integritatea vreunui specimen; 
o Nu se vor recolta indivizi; pentru identificarea corectă a fiecărui taxon se vor efectua cât mai multe 
fotografii de ansamblu/ habitus/ detaliu, precum şi asupra asociaţiilor vegetale/ habitatelor în care aceştia vor 
fi identificaţi; 
o Vor fi notate toate tipurile de presiuni şi ameninţări din interiorul şi din vecinătatea suprafeţei 
eşantionate; 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 

Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă 
inventariat:  

Atribute Valori înregistrate 

 Directe 

Număr total de indivizi/eșantion  

Număr tulpini florifere/vegetative  

Dominanța (Scara Braun-Blanquet):  

Dinamica populației:  

Stadiul ciclului biologic al taxonului (fenofaza):  

Boli/dăunători:  
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 Indirecte 

Tipul de habitat:  

Suprafața habitatului:  

Condițiile habitatului:  

Expoziția:  

Gradul de înclinare a pantei:  

Tipul de substrat:  

Gradul de umiditate:  

Gradul de luminozitate:  

Temperatura atmosferică:  

Alți taxoni rari prezenți în sit:  

 Presiuni/ ameninţări*: 

 

 
Comentarii: 

 

 
Perspective: 

 

 
Pentru inventarierea celorlalte specii din compoziția asociațiilor vegetale caracteristice fiecărei specii vizate, va 
fi utilizată o fișă standard cu următoarea structură: 
 

Data: Nr. fișă: 

Numele observatorului: 

Denumirea și mărimea eșantionului de probă inventariat: 

Taxoni identificați: 

 

 
Studiul speciilor de floră vizate de proiect va presupune observații desfășurate pe parcursul întregului an, în 
funcție de fenologia fiecărei specii în parte, pentru a putea inventaria cât mai complet fiecare specie și toate 
zonele în care acestea vegetează, precum și pentru a surprinde aspectele fenologice ale habitatelor 
caracteristice. Astfel, se vor efectua deplasări pe teren în perioada de primăvară-toamnă.  
 
Monitorizarea anuală a efectivului populației de ranger 

 Perioada de monitorizare este iulie – august (perioada de înflorire) 

 Periodicitate: anual 

 Fragmentele unde este prezentă specia și indivizii izolați vor fi marcate cu puncte GPS. Se va estima 
suprafaţa fragmentelor și se va marca mijlocul fragmentului.  

 Efectivul populaţiei în fragment va fi evaluat prin numărare directă a lăstarilor  

 Lista punctelor de monitorizare se va actualiza după fiecare monitorizare integrală făcută de expert 
extern. 

 Datele vor fi colectate cu ajutorul unor fişe de teren pretipărite. 

 Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză 
 
Fișa de observație pentru specia vizată va trebui să prezinte următoarea structură:  

Denumirea taxonului: 

Data observațiilor: Nr. fișă: 
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Coordonate GPS 
Lat.: 
Long.: Altitudine (m): 

Denumirea și mărimea 
eșantionului de probă 
inventariat:  

Nr crt Nr de tulpini florifere 
/suprafața de probă 

Media Suprafața zonei Efectivul/zona 

     

  

  

  

  

  

  

Total     

Observații: 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren 
pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se anunță 
autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENTE 
Echipamentele necesare pentru studiile floristice sunt următoarele: 

 Ruletă 

 ramă metrică 

 lupă 

 microscop 

 receptor GPS 

 hărți 

 aparat de fotografiat 

 fișe standard de observație tipărite 

 instrument de scris 

 recipiente din plastic pentru colectarea materialului botanic 

 coli de ziar pentru herborizarea materialului botanic colectat 

 literatură de specialitate (determinatoare botanice) pentru identificarea speciei. 
 
Echipament necesare pentru ranger 

 aparat foto (de preferat geocodat) 

 caiet de teren 

 pixuri 

 cizme de cauciuc 

 pelerină 
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 GPS 

 mașină de teren 

 combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Bombina variegata (cod Natura 2000:1193) 
pentru Situl Făgetul Clujului  - Valea Morii 

 
DESCRIEREA SPECIEI 
Izvorașul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata) 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. 
Habitate: a bălților temporare de pe pajiști 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 
- Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 
- Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Făgetul Clujului – Valea Morii 
- Evaluarea eficienței măsurilor de management 
- Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 
- Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 

 Perioada de monitorizare este pe tot parcursul sezonului cald: aprilie – octombrie. 

 Vor fi monitorizate cu ajutorul metodei întâlnirii și identificării vizuale (visual encounter survey VES). 

 Primul pas este identificarea tuturor habitatelor acvatice din zona de studiu (prin deplasări în teren 
pe itinerarii, utilizarea hărţilor, aerofotograme, rapoarte 2014, etc.), plecând de la rapoartele din 2014. Pe 
zonele studiate vor fi amplasate griduri de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din 
aceste griduri asigurăm distribuția egală a efortului și acoperirea omogenă a zonei studiată 

 în cazul bălților de mari dimensiuni se vor inventaria indivizii prin prindere cu ciorpacul. 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 
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Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Emys orbicularis   

mascul femelă adult  

Prezența habitatului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru calcularea gradului de favorabilitate se va ține cont de următoarele aspecte: 
Habitat optim 
- durata perioadei acvatice este de cel puțin 2 luni respectiv se observă indivizi metamorfozați în mod 
regulat, cel puțin o dată pe an, dar posibil și de mai multe ori pe an 
- adâncimea habitatului nu e prea mare (max 20-30 cm) 
- acoperirea vegetației nu e prea mare (sub 50%) 
- calitatea apei bună, fără surse de poluare; 
Habitat sub-optim 
- acoperirea vegetației prea mare (peste 70%) 
- se observă indivizi metamorfozați ocazional; 
Habitat nefavorabil 
- durata perioadei acvatice este mai puțin de o lună 
- nu se observă indivizi metamorfozați 
- calitatea apei e nefavorabilă (poluare, conținut ridicat de minerale) 
 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
În situațiile în care se constată cauze pentru scădere ce pot fi controlate prin măsuri de management se 
stabilesc și se implementează aceste măsuri. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

- Ciorpac cu mâner telescopic 

- Cizme de cauciuc 
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- Creion, carnet de notiţe; 

- Hărţi ale zonei 

- Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

- GPS 

- Mașină de teren 

- Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Maculinea teleius (cod Natura 2000: 1059) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Specia prezintă dimorfism sexual: la mascul, partea dorsală a aripilor este de culoare albastru-cenușiu, 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. Specia are nevoie de 
plante gazde specifice (Sanguisorba officinalis) pentru hrană (larve) și de furnici gazdă specifice (Myrmica spp.) 
pentru dezvoltarea larvelor. 
Habitat: fânețe și pajiști umede, zone umede cu sorbestrea (Sanguisorba officinalis L.) 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Pentru inventarierea speciei Maculinea teleius este recomandată utilizarea metodei transectelor.  Metoda 
constă în parcurgerea unor trasee liniare desemnate anticipat, și notarea fiecărui individ împreună cu distanța 
acestuia față de traseu. Lungimea ideală unui transect este 500 de m, iar numărul transectelor utilizate trebuie 
să fie între 3 și 20. Studiul necesită 15 zile petrecute pe teren (8 zile-iulie, 7 zile-august). Datorită faptului că în 
situl Natura 2000 “Făgetul Clujului-Valea Morii” habitatul corespunzător pentru specia Maculinea teleius are o 
arie redusă, este posibilă parcurgerea totală a suprafeței evaluate. Identificarea habitatelor corespunzătoare 
se poate efectuată cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zona studiată trebuie amplasată un grid cu celule 
de 200×200 de metri, total 201 pătrate. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid, se poate asigura 
o distribuție egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate. 
Perioada optimă de colectare a datelor: în perioada de zbor a speciei din a doua jumătate a lunii iulie pâna a 
doua jumătate a lunii august. Transectele se parcurg în general între orele 10 și 17 (depinzând de temperatură). 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 
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FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Emys orbicularis   

mascul femelă adult  

Prezența habitatului   

Prezența plantelor gazdă   

Prezența furnicilor gazdă   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  
- Fileu entomologic 
- Bocanci de tură 
- Pelerină de ploaie 
- Pălărie 
- Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 
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- Creion, carnet de notiţe; 
- Hărţi ale zonei 
- Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat) 
- GPS și acumulatori 
- Încărcător de baterii 
- Mașină de teren 
- Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Isophya stysi (cod Natura 2000:4050) 
pentru Siturile Poienile de la Şard și Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Culoarea corpului este verde. Antenele galbene sau verzui. Şanțul 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.  
Primele două articole tarsale nu sunt șăntuite. 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 
aceeași lungime ca și 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 lățimea 
pronotului. Cercii sunt puternic curbați 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 ușor rotunjită. 
La mascul cercii, înainte de treimea lor distală sunt puternic și brusc curbați. Treimea lor distală este aproape 
dreaptă, subțire, ușor turtită, cu vârful rotunjit, iar dintele are o poziție dorsală. Placa subgenitală cu o scobitură 
triunghiulară. La femelă oviscapul de o lungime mijlocie este slab curbat, este puternic dințat la vârf și curbat. 
Placa subgenitală lată și rotunjită (Kis 1976). 
Habitat: Trăiește pe pajiști mezofile Se întâlnește pe ierburi înalte cu frunze late cum sunt Veratrum, etc. si pe 
tufișuri mici de Rubus și Prunus. Este o specie fitofagă și polifagă, care consumă mai ales dicotiledonate 
(Corylus, Linaria, Rumex). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Pentru estimarea mărimii și abundenței populațiilor de Isophya stysi, este recomandată combinarea și folosirea 
alternativă, în funcție de calitatea vegetației, a următoarelor două metode (Iorgu et al. 2013): (i) capturarea cu 
fileul entomologic, identificarea, numărarea și apoi eliberarea, cu grijă, a adulților întâlniți pe un transect 
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prestabilit; (ii) identificarea masculilor adulți prin înregistrarea stridulațiilor și analiza acestora direct pe teren. 
În timpul după-amiezii și amurgului adulții de Isophya stysi se pot colecta cu ajutorul fileului entomologic. 
Această metodă constă în parcurgerea unor trasee liniare. Cu această metodă se colectează insectele de pe o 
fâșie de circa 1 m lățime. Cu plasa aceasta se fac mișcări de cosire în iarbă, în frunzișul arbuștilor, copacilor, iar 
insectele căzute în plasă se adună direct cu mâna sau cu o pensă.  Pentru standardizare, se folosesc un număr 
egal de cosiri (de obicei înte 10 și 50), după care se verifică conținutul sacului (Forró 1997, Gardiner et al. 2005). 
Datorită eterogenității ridicate a vegetației, noi am stabilit un număr de 10 cosiri, după care am verificat 
conținutul sacului, am numărat și am eliberat exemplarele astfel colectate. Au fost numărate și notate separat 
exemplarele juvenile, iar în cazul exemplarelor adulte au fost notate separat numărul masculilor și cel al 
femelelor. 
Efectivele care trăiesc pe tufișuri, se pot aprecia cu cea mai mare eficiență cu metoda identificării masculilor 
prin sunet. Această metodă de colectare a sunetelor este descrisă în Orci et al. 2005. Stridulația speciei Isophya 
stysi constă în secvențe de silabe foarte scurte (aproximativ 300 ms, la temperatura de 20°C), care au o 
intensitate mult mai mare, în comparație cu celelalte specii de Isophya, și care sunt precedate de câteva 
impulsuri distincte. Cântă mai ales după masa și seara. Masculii când se simt amenințați, produc frecvent un 
sunet de atenționare scurt dar puternic (Iorgu & Iorgu 2008).  
Perioada optimă de colectare a datelor: Iunie-august, în timpul după-amiezii și amurgului. 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Isophya stysi    

mascul femelă adult larve 

Prezența habitatului   

Prezența plantelor gazdă   

Prezența tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 
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Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Colias myrmidone (cod Natura: 4030) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
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, cu încărcătură relativ mare (15-30%) de tufe. Larvele se dezvoltă pe 
Chamaecytisus ratisbonensis, Cytisus nigricans şi alte specii de Cytisus. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
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JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Pentru inventarierea speciei Colias myrmidone, este nevoie de mai multe ieșiri pe teren. Metoda cea mai 
eficientă este în general metoda transectelor lineare, dar acesta poate varia în funcție de mărimea și structura 
habitatului. În mod ideal se obține parcurgerea totală a suprafeței evaluate. Identificarea habitatelor 
corespunzătoare se efectuează cu ajutorul unei metode sistematice. Pe zona studiată a se amplasează un grid 
cu celule de 200×200 de metri. Prin vizitarea fiecărui pătrat individual din acest grid asigurăm o distribuție 
egală a efortului și o acoperire omogenă a zonei studiate.  
În timpul inventarierii prin metoda cu transecte, se identifică indivizii din specia vizată pe un coridor cu o lățime 
de aproximativ 6-7 m. Pentru identificare se prind idivizii cu o plasă entomologică adecvată pentru prinderea 
fluturilor. 
Perioada optimă de colectare a datelor: începând cu luna mai și până în luna octombrie, astfel încât cele două 
perioade de zbor să fie acoperite 

 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 
 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Colias myrmidone   

mascul femelă adult  

Prezența habitatului   

Prezența plantelor gazdă   

Prezența tufărișului   
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Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Lycaena dispar (cod Natura: 1060) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
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. Specia apare în 
vegetația din apropierea corpurilor de apă curgătoare, în zonele învecinate cu lunca râurilor sau a corpurilor 
de ape mai mici.  
Perioada de zboară: Specia L. dispar are două generaţii, primul zboară în mai-iunie, iar al doilea în august-
septembrie. 
 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
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Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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 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. 
Perioada optimă de colectare a datelor: Mai-Iunie, August-Septembrie 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Lycaena dispar   

mascul femelă adult  

Prezența habitatului   

Prezența plantelor gazdă   
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Prezența apei curgătoare   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a 
efectivului populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și 
analize ale datelor existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul 
este alarmant se anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Echipament ranger 

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei (sau o aerofotogramă, cu caroiaje de dimensiune 2 x 2 km, 5 x 5 km); 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
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Protocol de monitorizare pentru specia Euphydryas maturna (cod Natura 2000: 1052) 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
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 si marginea neagra a acestora variază foarte mult local si regional. 
De asemenea pot sa apară diferențe între indivizii aceleași colonii sau între  sezoane. Modul de viață este una 
complicată, împerecherea, depunerea de ouă și hrănirea larvelor este posibil numai în zone de la marginea 
pădurilor și poieni. Specia este inclusă pe lista speciilor de plante și animale a căror conservare necesită 
desemnarea ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică. Fluturele maturna trăiește 
într-un biotop bine definit. Larvele pre-hibernale se dezvoltă pe Fraxinus excelsior, în condiții de umbră și de 
umiditate ridicată, cu 1,5-3m deasupra nivelului de sol. Ouăle de înainte de diapauză sunt de obicei grupate pe 
anumite copaci sau frunze. Larvele ies din ouă la mijlocul sau sfârșitul lunii junie, având un ciclu de viață de un an. 
Habitat Habitatele preferate sunt luminișurile mici cu planta de gazdă Fraxinus excelsior. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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 200 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi între 3 și 20. Adulții pot 
fi observați în marginile de pădure, drumuri forestiere și luminișuri, poieni cu tufișuri.  
În timpul inventarierii prin metoda cu transecte, se identifică indivizii din specia vizată pe un coridor cu o lățime 
de aproximativ 6-7 m. Pentru identificare se prind idivizii cu o plasă entomologică adecvată pentru prinderea 
fluturilor. 
Perioada optimă de colectare a datelor: din a doua jumătate a lunii mai pâna sfârșitul lunii iunie 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 
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DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Euphydrias maturna   

mascul femelă adult omizi 

Prezența habitatului   

Prezența plantelor gazdă   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a efectivului 
populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  
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 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

 
Protocol de monitorizare pentru specia Eriogaster catax (cod Natura 2000: 1074) 

pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 
DESCRIEREA SPECIEI 
Morfologia externă a adulților: 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. Nu se poate confunda cu altă 
specie, decât cu Eriogaster rimicola, din cauza coloritului, dar la E. rimicola pata discoidală nu are delimitare. 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, 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. 
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. 
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 unul câte unul. Aceste larve nu se hrănesc 
până când nu î-și găsesc o nouă plantă gazdă. Adulții au perioada de zbor în lunile septembrie-octombrie. Lista 
plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor: Plantele gazdă a speciei sunt Prunus spinosa și Crataegus monogyna. 
Habitat: pajiști cu vegetație arboriști 

 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
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JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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 – 15 octombrie 2014. 

 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Eriogaster catax   

mascul femelă adult omizi 

Prezența habitatului   
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Prezența plantelor gazdă   

Prezența tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a efectivului 
populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger şi transmise directorului spre analiză. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Leptidea morsei (cod Natura 2000:4036) 
pentru Situl Făgetul Clujului și Valea Morii 

DESCRIEREA SPECIEI 
Morfologia externă a adulților: 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 
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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. Ventral aripile sunt cenușii. 
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. 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. 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 
accentuată a aripii în regiunea apicală, redusă sau absentă, la generația estivală, unde aripa e rotunjită ca la L. 
sinapis. 
Plantele gazdă a omizilor sunt Lathyrus niger and L. verna (Höttiger 2004). Specia L. morsei de altfel este asociată 
cu habitatul speciei Neptis sappho  Prima generație apare de la mijlocul lunii aprilie până la finele lunii mai, a doua 
de la finele lunii iunie la jumătatea lui august. 
Habitat Trăiește în liziere de păduri, tufărișuri, fânețe, pajiști. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Făgetul Clujului – Valea Morii? 
Se asigură limitele necesare pentru specia? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciei? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciei? 
Presiunile identificate în Planul de management se mențin? Au apărut noi presiuni (amenințările identificate în 
Planul de management se confirmă?  
 
JUSTIFICARE 
Monitorizarea acestor indicatori este necesară pentru: 

 Stabilirea dinamicii efectivului populațional și stării de conservare 

 Evaluarea impactului modului de management al suprafețelor din Situl Făgetul Clujului – Valea Morii 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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 200 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi între 
3 și 20. Adulții pot fi observați în marginile de pădure, drumuri forestiere și luminișuri, poieni cu tufișuri.  
În timpul inventarierii prin metoda cu transecte, se identifică indivizii din specia vizată pe un coridor cu o lățime 
de aproximativ 6-7 m. Pentru identificare se prind idivizii cu o plasă entomologică adecvată pentru prinderea 
fluturilor. 
Perioada optimă de colectare a datelor: din a doua jumătate a lunii aprilie pâna la începutul lunii iunie, și  în 
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perioada iulie-august 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 

FIŞĂ DE MONITORIZARE ÎN TEREN 

DATE DE BAZĂ 

Data calendaristică Cine a efectuat inventarul Autoritatea responsabilă (instituția 
de încadrare a operatorului) 

Alte informații La începutul inventarierii La finalul inventarierii 

Ora    

t0C (temperatura)   

H% (umiditatea)   

grad de acoperire cu nori %   

DATE PRIVIND LOCAŢIA 

Denumire localitate Punct GPS  Denumire punct 

Cod SCI   

DATE PRIVIND MONITORIZAREA 

Specia Suprafața investigată (m2) Metoda utilizată 

Leptidea morsei   

mascul femelă adult omizi 

Prezența habitatului   

Prezența plantelor gazdă   

Prezența tufărișului   

Favorabilitate Optim Optim - 
Suboptim 

Suboptim - 
Nefavorabil 

Nefavorabil 

OBSERVAŢII 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
 
 
 
 
 
 

 
ANALIZA DATELOR 
Analiza comparativă a rezultatelor inventarierilor anuale se va face printr-un grafic de evoluție anuală a efectivului 
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populațional. În cazul modificărilor semnificative ale populațiilor se vor face deplasări în teren și analize ale datelor 
existente, pentru identificarea posibilelor cauze evidente (ușor de identificat). Dacă declinul este alarmant se 
anunță autoritățile competente și se solicită sprijin pentru cercetare detaliată. 
 
ECHIPAMENT 
Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

 Fileu entomologic 

 Bocanci de tură 

 Pelerină de ploaie 

 Pălărie 

 Soluţie de protecţie solară şi eventual anti-ţănţari 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărţi ale zonei; 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS și acumulatori 

 Încărcător de baterii 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
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S.C. Greenviro S.R.L. 

 
Reprezentant legal 
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Administrator 
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Coordonator proiect 

 
 
 

Am primit 
Beneficiar 
 

Asociația „Apáthy István Egyesület” 
Markó Bálint 
președinte 

 
 
 
 

Szabó Anna 
Manager de proiect 

Administrator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy H. Beáta 
Responsabil științific 
Manager de proiect 

 
 
 
 
 
 


