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

Măsura de 
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Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare 
Observații 

M O I 

A. MONITORIZĂRI CARE SE FAC O DATĂ LA 5 ANI 

1.1.1. Asigurarea 
condițiilor pentru 
dezvoltarea 
exemplarelor de 
Prunus spinosa, 
Rubus și Veratrum în 
sit pe cel puțin 2% 
din suprafața sitului 

Se refac 
populațiile 
speciilor? 

Euphydri
as 

aurinia - 
min. 100 
Isophya 
stysi - 

min. 300 
Euplagia 
quadrip
unctaria 

- min. 
500 

Euphydrias 
aurinia - 0 

Isophya 
stysi - 0 

Euplagia 
quadripunc
taria - nu 
sunt date  

Raport 
de 

monit
orizare 

Metoda 
transectul

ui 

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetație 

5 ani 10 15 20 

Protocoale 
de 

monitorizar
e întocmite 

în 2014 

2.3. Lobby pentru 
implementarea de 
către APIA a măsurii 
de menținere 
vegetației arbustive 
pe 10% din 
suprafață, în pâlcuri 
de cel mult 100 m2 
(conform procedurii 
de control APIA)  
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Măsura de 
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monitorizării -
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monitorizează

- 
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Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare 
Observații 

M O I 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe 

1.1.5. Studierea 
posibilităţilor de 
refacere a 
habitatelor şi 
iniţierea unor 
proiecte pentru 
refacere 

Se 
îmbunătățeșt

e starea de 
conservare a 
habitatului? 

Ha 
habitate 
refăcute 
în urma 
măsurilo

r de 
manage

ment 

25 ha 

Raport 
de 
monit
orizare 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 ani 

5 10 15 

Protocoale 
de 
monitorizar
e întocmite 
în 2014 

TOTAL ZILE/OM NECESARE O DATĂ LA 5 ANI 15 25 35   

                          

B. MONITORIZĂRI CARE SE FAC ANUAL 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 

Există cel 
puțin 2% 
Prunus 

Minim 
0,8 ha  
pâlcuri 

Nu se 
cunoaște 

Raport 
anual 

Metoda 
transectul

ui 
Custode 

Sezon 
vegetație 

Anual 3 5 5 
Protocoale 

de 
monitorizar
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- 
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Situația de 
referință - 
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de 

verifica
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datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
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monitori
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Observații 
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de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe. 

Spinosa, 
Rubus și 

Veratrum pe 
suprafața 

actuală din sit 
? 

de 
aprox. 

8-
10m2/10

00m2 

e întocmite 
în 2014 

2.3. Lobby pentru 
implementarea de 
către APIA a măsurii 
de menținere 
vegetației arbustive 
pe 10% din 
suprafață, în pâlcuri 
de cel mult 100 m2 
(conform procedurii 
de control APIA)  

Se refac 
populașiile 
speciilor? 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe. 

Se cosește în 
perioadele 
stabilite? 

14 ha 
fânețe 

0 ha 
Raport 
anual  

Observații 
directe 

Custode 
Sezon de 
vegetație 

Anual  1 1 1 

Măsurarea 
integrală a 
suprafețelo
r de fânețe 
cosite 
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Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare 
Observații 

M O I 

1.1.3. Interzicerea 
curățării pășunii prin 
incendiere conform 
prevederilor OUG 
34/2013. 

Se curăță 
pășunea prin 
incendiere? 

0 ha 
incendia

te/an 
1 ha  

Raport 
anual 

Observații 
directe 

Custode 
Sezon de 
vegetație 

Anual 1 1 1 

Măsurarea 
integrală a 
suprafețelo
r 
incendiate 

1.1.4. Menținerea 
lizierei pădurilor și 
asigurarea unei fâșii 
minime de 10m 
lățime de vegetație 
arbustivă (cu Prunus 
și Rubus) de-a lungul 
lizierei. 

Lizierele de 
pădure sunt 

în stare bună, 
cu 

coronament 
închis și fâșie 
de arbuști pe 

margine? 

Fâșie de 
10m cu 
arbuști 

de-a 
lungul 
întregii 
liziere 

(100%) 

Nu se 
cunoaște 

Raport 
anul  

Observații 
directe 

Custode 
Sezon 

vegetație 
Anual 2 3 3 

Măsurare 
integrală a 
fâșiei de 
arbuști pe 
lungimea 
lizierei cu 
indicarea 
lățimii la 
fiecare 500 
m 

S-au tăiat 
arbori de 
lizieră cu 

ocazia 
exploatărilor 
forestiere sau 

a tăierilor 
ilegale 

0 metri 
de 

lizieră 
afectată 

Nu se 
cunoaște 

Raport 
anual  

Observații 
directe 

Custode Tot anul  Anual  1 1 1 

Măsurarea 
integrală a 
lizierei 
afectate 
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Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -

Ce se 
monitorizează

- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
re a 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectuea

ză 
monitori

zarea  

Perioada 
de 

monitori
zare 

Frecv
ența 
de 

monit
orizar

e 

Zile/om necesare 
Observații 

M O I 

1.1.5. Studierea 
posibilităţilor de 
refacere a 
habitatelor şi 
iniţierea unor 
proiecte pentru 
refacere 

S-au inițiat 
lucrări de 
refacere 
habitate? 

Ha cu 
lucrări 

de 
refacere 
inițiate 

Nu este 
cazul  

Raport 
anual  

Măsurare 
integrală 
suprafețe 

Custode 
Sezon 

vegetație 
Anual  1 1 1   

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE ANUALE 9 12 12   

                          

C. MONITORIZĂRI CARE SE FAC LUNAR 

1.1.2. Asigurarea 
refacerii habitatelor 
favorabile speciilor 
de interes 
comunitar prin 
managementul 
durabil al păşunilor 
şi refacerea de 
fâneţe. 

Se respectă 
încărcătura 
recomandată 
pentru 
pășunat ?  

Minim 
0,3 - 

Maxim 
0,7 

UVM/ha 

1,2 
UVM/ha 

(circa 500 
de oi pe 

toată 
suprafața) 

Rapoar
te 
lunare 

Observații 
directe 

Custode 
Sezon 

pășunat  
Lunar  2 2 2 

Verificare 
periodică a 
numărului 
de animale 
de pe 
pășune 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE LUNARE 2 2 2   
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Protocol de monitorizare pentru specia Isophya stysi (cod Natura 2000:4050) 
pentru Situl Poienile de la Șard  

DESCRIEREA SPECIEI 
Culoarea corpului este verde. Antenele galbene sau verzui. Șanțul 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 regăsește specia în Situl Poienile de la Șard? 
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 Poienile de la Șard 

 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 
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 
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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: 

FIȘĂ 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 

Surse de presiune antropică 
Specii invazive 
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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 
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Protocol de monitorizare pentru specia Euphydryas aurinia (cod Natura 2000: 1065) 

pentru Situl Poienile de la Șard 
DESCRIEREA SPECIEI 
Diagnoza: În partea inferioară a aripilor posterioare se găsește un rând de puncte negre care nu apar în cazul 
speciei Euphydrias maturna cu care poate fi confundată. Pe aripile inferioare banda ariei marginale este lată, 
în partea internă a unelor pete se găsesc părți galbene șterse, în dosul bandei se găsește o altă bandă sinuoasă 
și întreruptă, care este alcătuită din pete galbene. Petele care se găsesc între petele celulelor și nervura basală 
au tot o culoare galbenă. Pe partea superioară a aripilor posterioare petele distale, petele care se găsesc în 
celulă și cele care se găsesc între cele menționate recent au tot o culoare galbenă, așadar partea superioară a 
aripilor are o structură destul de bălțată în ceea ce privește coloritul lor. Partea inferioară a aripilor are pete 
alb-gălbuie sau gri-gălbuie șterse, banda nervurei basale și a liniei de pete alb-argintii (pete de „mărgea”) are 
a culoare roșcată, petele negre care se găsesc în banda roșcată se pot distinge bine, și au o margine ștearsă 
galbenă-roșcată. 
Habitat 
În țară apare local și în populații izolate în Banat și Transilvania. În Europa este răspândită într-o arie mare, 
având dintre speciile de Euphydrias cea mai largă răspândire. Se întâlnește în locuri umede sau uscate, 
luminișuri sau margini de păduri de foioase, pe teren mlăștinos. 
Biologie: Are o singură generație pe an care poate fi observată în lunile mai-iulie. În zilele înnorate este extrem 
de dificil de observat deoarece adulții se ascund în vegetație. 
Lista plantelor pe care se hrănesc larvele fluturilor: Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa 
spp. și Plantago spp. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se regăsește specia în Situl Poienile de la Șard? 
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 
 
METODE UTILIZATE 
Observațiile de prezență-absență se efectuează pe parcursul întregii perioade de zbor. Recensământul va fi 
efectuată de-a lungul unor transecte desemnate anticipat (metoda de transect în linie). Lungimea unui transect 
va fi de 500 de m, iar numărul transectelor utilizate va fi între 3 și 10. Recensământul va fi efectuat timp de 30 
zile în perioada mai-iunie. 15 zile în perioada 10 mai-31 mai, și respectiv 15 zile în perioada 1 iunie-30 iunie. 
Roirea speciei este la sfârșitul lunii mai. Plantele gazdă a larvelor sunt Succisa pratensis, Scabiosa spp. Și 
Plantago spp. În zilele înnorate este extrem de dificil de observat deoarece adulții se ascund în vegetație. 
Așadar observațiile pe teren vor fi efectuate în zilele senine, când temperature aerului este ridicat și este 
acalmie. Observațiile vor fi efectuate între orele 9 și 17 când activitatea speciei este ridicată. 
Perioada optimă de colectare a datelor: 20 mai – 10 iulie 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fişă de teren: 

FIȘĂ 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 

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 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 
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 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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Data: 31.03.2015 
Am predat 
Prestator: 
 
S.C. Greenviro S.R.L. 

 
Reprezentant legal 

Ábrahám Zoltán Robert 
Administrator 

 
 
 

 
 
 

Erős Katalin 
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 

 
 
 
 
 
 


