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

Măsura de 
management 

Scopul 
monitorizării -Ce 

se 
monitorizează- 

Indicator 
Situația de 
referință - 

2014 

Sursa 
de 

verifica
rea 

datelor 

Metoda 
de 

monitoriz
are 

Cine 
efectu
ează 

monito
rizarea 

Perioada 
de 

monitoriz
are 

Fre
cve
nța 
de 
mo
nito
riza
re 

Zile/om 
necesare 

M O I 

1.1.1. Refacerea 
vegetației ripariene 
în albia majoră pe o 
lățime de 15 metri, 
pe cel puțin 70 % 
de-a lungul râului 
pentru asigurarea 
condiţiilor 
favorabile pentru 
speciile Lutra lutra 
și Emys orbicularis 

Starea de 
conservare a 

vegetației 
ripariene este 

corespunzătoar
e pentru a 

asigura condiții 
favorabile 

speciilor Lutra 
lutra si Emys 
orbicularis? 

7 kilometri de 
vegetație 

ripariană în stare 
corespunzătoare 

3 km 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metoda 
relevee 

fitocenolo
gice 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 
ani 

1 3 6 

Se 
îmbunătățește 

starea de 
conservare a 
speciei Lutra 

lutra? 

5-15 exemplare 
de Lutra lutra 

3-7 exemplare 
de Lutra lutra 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metoda 
căutării 

excremen
telor 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 
ani 

1 3 5 

Se 
îmbunătățește 

starea de 
conservare a 

min. 40 
exemplare de 

Emys orbicularis 

3 - 20 
exemplare de 

Emys 
orbicularis 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Observații 
directe pe 

teren 

Expert 
extern 

Sezon 
vegetație 

5 
ani 

2 4 6 
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speciei Emys 
orbicularis? 

1.1.3. Refacerea 
populației de pești 
de interes de 
conservare, inclusiv 
prin  asigurarea 
continuității 
habitatului pentru 
speciile de interes 
comunitar prin 
construirea unei 
scări de pești la 
barajul de la Dej 

Există o scară de 
pești 

funcțională? 

100.000 – 
500.000 

exemplare de 
Rhodeus 
(sericeus) 
amarus,  

10.000 – 50.000 
exemplare de 
Romanogobio 

(Gobio) kesslerii,  
1000-5000  

exemplare de 
Cobitis (taenia) 
elongatoides, 

100.000 – 
500.000 

exemplare de 
Barbus 

(meridionalis) 
carpathicus,  

10.000 – 50.000 
exemplare de 
Romanogobio 

vladykovi (Gobio 
albipinnatus) 

Nu există 

Rapoar
te de 
monit
oring 

De stabilit 
Expert 
extern 

Tot anul 
5 

ani 
2 3 4 

Se 
îmbunătățește 

starea de 
conservare a 
speciilor de 

pești: Rhodeus 
(sericeus) 
amarus, 

Romanogobio 
(Gobio) kesslerii, 
Cobitis (taenia) 
elongatoides, 

Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus, 

Romanogobio 
vladykovi (Gobio 
albipinnatus) ? 

min. 343.263 
exemplare de 

Rhodeus 
(sericeus) 
amarus,  

0 exemplare 
de 

Romanogobio 
(Gobio) 
kesslerii,  

3269 
exemplare de 

Cobitis 
(taenia) 

elongatoides,  
nu se cunoaște 
nr. exemplare 

de Barbus 
(meridionalis) 
carpathicus,  

nu se cunoaște 
nr. de 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metode 
de 

colectare 
cu 

aparatul 
de 

electronar
coză 

Expert 
extern 

 
Funcți
onalita

tea 
scării 

de 
pești o 
confir

mă 
experți

i 
aplicân

d 
metod
ele de 
monit
orizare 
necesa

re 

Sezon de 
vegetație 

5 
ani 

5 10 15 
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exemplare de 
Romanogobio 

vladykovi 
(Gobio 

albipinnatus) 

1.1.6. Reducerea 
poluării apei și a 
malurilor astfel 
încât corpul de apă 
să aibă o stare mai 
bună decât starea 
actuală 
  

S-a modificat 
(îmbunătățit) 

potențialul 
ecologic al 

corpului de apă, 
raportat la 

starea inițială ? 

Stare chimică 
bună 

Potențialul 
ecologic al 

corpului de apă - 
bun 

Stare chimică 
proastă 

Potențialul 
ecologic al 
corpului de 

apă - moderat 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Analize de 
fitobentos 

și 
zoobento

s 
Analize 
pentru 

substanțe
le 

periculoas
e 

Expert 
extern 

Tot anul 

An
nua
l - 1 
zi 
pe 
an 

5 5 5 

Se 
îmbunătățitstare
a  populației de 

Bombina 
variegata? 

min 1000 
exemplare 
Bombina 
variegata 

0 exemplare 

Rapoar
te de 
monit
oring 

Metoda 
stabilită 

de experți 
în 2014 

Expert 
extern 

Sezon de 
reproduc

ere 

5 
ani 

1 1 1 

1.1.9. Elaborarea și 
implementarea de 
măsuri de 
management 
pentru reducerea 
impactului speciilor 
invazive 

Se extind 
speciile 

invazive? 

km cu specii de 
plante invazive 

 
prezența 

speciilor de pești 
invazive 

Este necesar 
studiu 

Raport 
de 

cercet
are 

Cercetare 
de teren 

Expert 
extern 

Sezon de 
vegetație 

5 
ani 

5 10 15 
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TOTAL ZILE/OM NECESARE O DATĂ LA 5 ANI 22 39 57 

                        

1.1.5. Menținerea 
cursului natural al 
râului Someș pe 
toată suprafața 
sitului fără 
intervenții în albia 
minoră și majoră 

Se menține în 
prezent un curs 
natural al râului 
Someșul Mic ? 

10,2 kilometri 
de curs natural 

al râului 
Someșul Mic 

Există 
exploatări de 

agregate 
minerale în 

imediata 
vecinătate a 
albiei minore 

Prezența 
barajului de la 
Dej, fără scară 

de pești 
funcțională 

Rapoar
te de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Tot anul 
An
ual 

2 4 6 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE ANUALE 2 4 6 

                        

1.1.1. Refacerea 
vegetației ripariene 
în albia majoră pe o 
lățime de 15 metri, 
pe cel puțin 70 % 
de-a lungul râului 
pentru asigurarea 
condiţiilor 
favorabile pentru 
speciile Lutra lutra 
și Emys orbicularis 

Este afectată 
vegetația 

ripariană de 
activități 
umane? 

7 kilometri de 
vegetație 

ripariană fără 
activități cu 

impact major 

Vegetația 
ripariană de-a 
lungul râului 
este foarte 
degradată. 

Rapoar
te de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Tot anul 
Lun
ar 

3 5 7 
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1.1.4. Menținerea 
zonei de protecție a 
râului, desemnată 
prin lege, pentru 
asigurarea 
habitatelor 
ripariene critice. 

Se respectă 
regimul de 

protecție impus 
zonelor de 

protecție din 
albia majoră? 

Respectare 
totală și pe toată 
lungimea sitului 
a regimului de 

protecție 

nu sunt date 
Raport 

de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Tot anul 
Lun
ar 

1.1.7. 
Reglementarea 
pescuitului sportiv 
în perimetrul sitului 
și în amonte pentru 
îmbunătățirea stării 
de conservare a 
tuturor speciilor de 
interes comunitar 
din sit 

Se braconează 
în sit? 

Nr de 
contravenții 

Nr contravenții 
în zonă 2014 

Acte 
de 

contra
venție 

Patrulări 
Custod

e 
Tot anul 

Lun
ar 

Se respectă 
numărul de 
permise de 

pescuit permise 
în zona care 

afectează situl? 

Nr permise de 
pescuit stabilite 
ca acceptabile 
pentru zonă 

Nr permise 
eliberate în 

2014 

Rapoar
te de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Sezonul 
de pescuit 

Lun
ar 

1 2 3 

1.1.8. Interzicerea 
incendierii 
vegetație pe mal 

Se incendiază 
vegetația de pe 

mal? 

0 m² de 
suprafețe 
incendiate 

100 m² 
Raport 

de 
teren 

Observații 
directe pe 

teren 

Custod
e 

Sezon de 
vegetație 

Lun
ar 

TOTAL ZILE/OM NECESARE PENTRU MONITORIZĂRILE LUNARE 4 7 10 
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Protocol de monitorizare pentru specia Lutra lutra (cod Natura 2000: 1355) 

pentru Situl Someșul Mic 
DESCRIEREA SPECIEI 
Vidra este o specie predominant nocturnă, întâlnit rar, datorită modului de viaţă ascuns. Recensământul speciei în 
principal se bazează pe monitorizarea diferitelor urme în apropierea apelor. Prezenţa speciei pe o anumită porţiune 
de mal este semnalată de fecaliile cu un miros caracteristic de peşte, excreţia anală, urmele picioarelor, urme 
de râcâi pe mal sau “mingile” din ierburi, precum şi urmele prăzilor lăsate pe mal. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Someșul Mic? 
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 Someșul Mic 

 Evaluarea eficienței măsurilor de management 

 Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 

 Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
Tehnica recomandată de SSC Otter Specialist Group, descris ca “Metodă standard” în recensământul și 
monitorizarea vidrelor de către Reuther et al. (2000) propune o eșantionare pe o lungime de 600 m pe fiecare a 5 
km a malurilor de ape. 
Coasta apelor se va împărți în porțiuni de 5 km, numite unități de evaluare, din care este cercetată un segment de 
600 m, unde se vor înregistra toate urmele care indică prezența speciei. 
Deoarece mărimea teritoriului vidrelor este aproximtiv 5 km, această metodă permite identificarea tuturor 
exemplarelor / familiilor de vidre. Totodată în cazul unor rezultate negative pe un segment de 600 m, se poate 
considera lipsa vidrei pe unitatea de evaluare respectivă (Lanszki et al. 2008). 
 
Perioada de monitorizare  
În condiții optime în luna februarie 
tot anul 
 
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 
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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 

Lutra lutra   

mascul femelă adult subadult 

Prezența habitatului   

Felul observațiilor: observație 
directă / rămășiță din prăzi / fecalii 
/ excreția anală / amprente / urme 
de râcâi / alte semne 

  

Calitatea semnelor observate: 
vechi / proaspăt 

  

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: 
 
raportul semnelor proaspete / vechi 
frecvența semnelor 
 
Habitat optim 
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 existența vegetației de pe mal 

 apă permanentă 

 apă nepoluată populată de pești 
Habitat sub-optim 

 lipsa vegetației pe 50% din lungimea malului habitatelor acvatice 
Habitat nefavorabil 

 Perioada acvatică variabilă 

 lipsa sau procentul redus al vegetației de pe mal 

 apă poluată 
 
Rezultatele monitorizării vor fi centralizate de ranger și transmise directorului spre analiză. 
 
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:  

 Cizme de cauciuc 

 Aparat foto pentru fotografii geocodate şi calibrate (recomandat); 

 GPS. 

 Creion, carnet de notiţe; 

 Hărți ale zonei (sau o aerofotogramă); 

 Mașină de teren 

 Combustibil 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Emys orbicularis(cod Natura 2000: 1220) 
pentru Situl Someșul Mic 

 
DESCRIEREA SPECIEI 
Ţestoasă de apă (Emys orbicularis) este o țestoasă de talie mică, carapacea ovală fiind la masculi 14-17 de cm, iar 
la femele 14-18 de cm. Plastronul este alcătuit din 12 plăci (6+6) ocazional împărțite. Culoarea carapacei adulților 
este cafeniu-întunecat cu pete rotunde sau lini întrerupte galbene, la exemplarele imature petele sunt confuze. 
Plastronul la adulți poate să varieze de la galben până la cafeniu, la exemplarele imature negru-cafeniu cu marginile 
pătate gălbui. 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale si starea de conservare a speciei în Situl Someșul Mic? 
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 
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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 Someșul Mic 
- 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 

 Bălțile și brațele moarte greu accesibile, sau cu vizibilitate compromisă vor fi parcurse cu barcă. 

  
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 

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 
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Pentru calcularea gradului de favorabilitate se va ține cont de următoarele aspecte: 
Habitat optim 
 Apă permanentă 
 Bălțile permanente adânci cu vegetație densă 
 Prezența arboretului bătrân de-a lungul malului 
 Vegetația plutitoare oferă locuri ideale de însorire, dacă acestea pot susține greutatea animalelor 
 Zone însorite cu soluri afânate pentru depunerea pontelor 
Habitat suboptim: 
- Absența arboretului de-a lungul malului 
- Prezența speciilor de țestoase acvatice 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. 
În situațiile în care se constată cauze pentru scădere 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 monitorizarea speciei sunt următoarele:  

- Cizme de gumă 

- Creion, carnet de notiţe; 

- Hărţi ale zonei (sau o aerofotogramă); 

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

- GPS 

- Barcă 

- Mașină de teren 

- Combustibil 
 
 

Protocol de monitorizare pentru specia Bombina variegata (cod Natura 2000:1193) 
pentru situl Someșul Mic 
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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 Someșul Mic? 
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 Someșul Mic 
- 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 

Cod SCI   
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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 
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Echipamentele necesare pentru monitorizarea speciei sunt următoarele:  

- Ciorpac cu mâner telescopic 

- Cizme de cauciuc 

- Creion, carnet de notiţe; 

- Hărţi ale zonei 

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

- GPS 

- Mașină de teren 

- Combustibil 
 
 
 
 

Protocol de monitorizare pentru speciile de pești Rhodeus sericeus amarus, Gobio kessleri, Cobitis taenia 
 
DESCRIEREA SPECIILOR 
Rhodeus (sericeus) amarus (Cod Natura 2000: 1134) 
 
Morfologie externă: Corpul este înalt și puternic comprimat lateral. Profilul dorsal și cel ventral este convex. Gura 
este mică, subterminală, semilunară, deschiderea ei ajunge până sub nări. Buzele sunt subțiri și întregi. Pedunculul 
este scund și comprimat lateral. Marginea dorsalei este ușor convexă. Pectoralele sunt scurte, rotunjite la vârf. 
Solzii mari, mult mai înalți decât lungi, persistenți. Linia laterală scurtă. De obicei atinge între 30-60 mm lungime 
fără caudală și 38-72 mm lungime totală. Talia maximă este de 78 mm. 
Colorit: Partea dorsală a corpului este cenușie-gălbuie, uneori bătând în verzui, flancurile albe, fără luciu metalic, 
dorsala și caudala cenușii, celelalte înotătoare bat în roșu. În lungul jumătății posterioare a corpului și a 
pedunculului caudal o dungă verzuie foarte evidentă (Bănărescu 1964).  
Dimorfismul sexual este foarte evident, se manifestă pe tot cursul anului. Masculii sunt mai mari, au corpul mai 
înalt și coloritul mai intens. În epoca de reproducere masculul capătă un colorit deosebit de frumos: operculul și 
partea anterioară a abdomenului portocalii sau roze; dunga din lungul corpului devine verde ca smaraldul, anala 
roșie și apare o erupție de butoni albi pe buza superioară și deasupra ochiului. Femelele au papila genitală alungită 
sub forma unui ovipozitor de 5-8 mm. În perioada de reproducere femelele își păstrează coloritul mat, ovipozitorul 
devine portocaliu și se alungește, ajungând să depășească mult baza caudalei. Cu ajutorul ovipozitorului icrele sunt 
depuse în cavitatea branhială a lamelibranhiatelor din genurile Unio și Anodonta. 
 
Cobitis (taenia) elongatoides (Cod Natura 2000: 1149) 
 
Morfologie externă. Corpul gros sau moderat comprimat lateral. Solzii în general imbricați. Pigmentația laterală 
constă din 4 zone longitudinale diferite, dintre care cea inferioară e formată din pete laterale evidente. Singura 
pată la baza caudalei este neagră sau brună. Profilele dorsal și ventral aproape orizontale. Spinul suborbitar este 
situat înaintea și sub jumătatea anterioară a ochiului, cele două ramuri ale spinului moderat divergente, ramura 
scurtă are cam jumătatea lungimii ramurii lungi. Cele două jumătăți ale buzei inferioare sunt subdivizate de 
câteva brazde, în general puțin adânci, în câte 3 – 4 lobi. Pedunculul caudal are în partea sa posterioară, o carenă 
dorsală și una ventrală, ultima mai dezvoltată. Inserția ventralei este situată puțin în urma celei a dorsalei. 
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Caudala trunchiată sau ușor scobită, pectoralele și ventralele rotunjite. 
Solzii sunt imbricați, subovali, cu zona focală mică și excentrică. Linia laterală scurtă, în general nu depășește 
pectorala. Pata neagră de la baza caudalei este verticală (Bănărescu 1964). 
Colorit. Fondul alb-gălbui. Pete dorsale mici, apropiate în număr variabil. Pigmentația laterală a corpului constă 
din patru 4 zone: două pigmentații intermediare, care constă din punctuații fine și apropiate, cea laterodorsală 
din pete înguste, și pigmentația laterală din pete pătrate, în număr variabil. La multe exemplare petele alungite 
ale pigmentației laterodorsale se unesc dând o dungă aproape continuă, iar petele laterale se apropie mult între 
ele. La baza caudalei, în colțul superior, există o pată neagră, foarte evidentă. Capul cu pete mărunte și o dungă 
oblică, de la ceafă până la gură (Bănărescu 1964).  
Dimorfism sexual. La femele radia a treia a pectoralei este mai lungă; la masculi radia a doua, care este ingroșată, 
iar la baza primei radii există o piesă scheletică în general rotunjită: solzul lui Canestrini. Ca lungime, femelele 
ating până la 11,5 cm, masculii până la 9,3 cm. 
Posibilități de confuzie cu alte specii. Zvârluga se poate confunda cu țiparul (Misgurnus fossilis), fâța (Sabanejewia 
aurata) sau cu grindelul (Barbatula barbatula). De grindel se distinge clar prin faptul că are capul turtit în lateral, 
spini suborbitali și o pată neagră la baza peduncului codal (Bănărescu 1964). 
 
Romanogobio (Gobio) kessleri (Cod Natura 2000: 2511) 
 
Morfologie externă: Corpul scund și gros, relativ înalt și slab comprimat lateral. Pedunculul caudal gros și cilindric, 
grosimea sa în general mai mare decât înălțimea minimă. Tranșa dorsalei este ușor concavă. Caudala adânc scobită 
(Bănărescu 1964).  
Colorit: Fața superioară a corpului este cenușie verzuie sau gălbuie, cea a capului cenușie cu pete și dungi mai 
întunecate. Pe flancuri 7-9 (rareori 6-11) pete întunecate cenușii cu luciu argintiu, care în general sunt scurte. Pe 
solzii liniei laterale sunt două pete mici, negre, mai evidente decât la celelalte specii ale genului. Pe radiile dorsalei 
și caudalei sunt câte 2 șiruri de pete mici, negre, foarte palide (Bănărescu 1964). 
Dimorfismul sexual este slab marcat. 
Se poate confunda cu celelalte trei specii din aceeași familie (G. albipinnatus, G. uranoscopus, G. gobio). 
 
INTREBĂRI DE MONITORIZARE 
Se mențin efectivele populaționale și starea de conservare a speciilor în Situl Someșul Mic? 
Se îmbunătățește starea de conservare a speciilor? 
Se îmbunătățește starea de conservare a habitatul speciilor? 
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 Someșul Mic 
• Evaluarea eficienței măsurilor de management 
• Evaluarea gradului de implementarea Planului de Management 
• Adaptarea/revizuirea măsurilor de management 
 
METODE UTILIZATE 
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Metodologia de inventariere a speciilor de pești este uniformă pentru toate speciile din formularul standard al 
sitului, pentru toate speciile de pești se recomandă o singură monitorizare: Metode de colectare cu aparatul de 
electronarcoză (după Pricope şi colab. 2004): 
În ape curgătoare se recomandă utilizarea electronarcozei, care prezintă avantajul că nu omoară peştele, iar 
colectarea este aproape totală în punctele de lucru.  
Ţinând cont de faptul că pe teritoriul sitului ROSCI0394 – Someşul Mic majoritatea apelor sunt ape curgătoare, iar 
apele stagnante (brațele moarte ale Someșului Mic) sunt de mică suprafață, colectarea probelor se va efectua cu 
aparatul de electronarcoză, ca o metodologie adecvată pentru evaluarea celor 3 specii ţinte (Rhodeus (sericeus) 
amarus, Romanogobio (Gobio) kessleri, Cobitis (taenia) elongatoides). 
Standardul european CEN/TC 230 Water analysis stabileşte modalitatea de evaluare a compoziţiei specifice, 
abundenţei şi diversităţii comunităţilor de peşti din râuri, lacuri şi ape costiere, în scopul calificării statutului lor 
ecologic. Aceste norme standardizează metodele de colectare a peştilor, pentru ca rezultatele obţinute de diferiţi 
cercetători să fie comparabile. Acest document prezintă o metodă de pescuit electric care să poată fi utilizată în 
capturarea peştilor, în scopul caracterizării bogăţiei în specii, compoziţiei, abundenţei şi structurii pe vârste a 
comunităţilor piscicole. 
Principalele componente ale unui aparat de electronarcoză sunt sursa de putere, panoul de control, cablurile, 
întrerupătoarele de siguranţă şi electrozii. Poate fi utilizat la pescuitul electric curentul continuu direct (CCD) sau 
curentul continuu pulsator (CCP). Curentul alternativ este foarte dăunător pentru peşti din acest motiv nu se 
utilizează. 
 

 
Funcţionarea aparatului de electronarcoză 

 
Toate echipamentele de pescuit care generează curent electric trebuie să se încadreze în standardele CENELEC şi 
IEC şi să respecte legislaţia europeană în vigoare. Aceste aparate trebuie să fie capabile să scoată voltajul şi 
amperajul dorit pe toată durata de funcţionare. 
Aparatele portabile, care se transportă în spate în timpul funcţionării, trebuie să îndeplinească următoarele 
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condiţii: 
- să aibă sisteme automate de întrerupere a curentului electric atunci când butonul 
întrerupătorului nu este apăsat, 
- să fie uşoare, pentru a fi transportate fără mare efort de cel care îl poartă 
- să aibă baterii din care nu se varsă conţinutul 
 
Pentru deplasarea în apă se folosesc cizmele de piept, iar pentru a colecta peştii şocaţi se foloseşte minciogul. Toţi 
peştii colectaţi sunt eliberaţi imediat după identificare.  
Procedeele şi locul de colectare a probelor: 
Procedeele de pescuit şi echipamentele utilizate depind de adâncimea apei din locul de colectare a probei. În 
pâraie şi râuri colectarea probelor poate fi făcută prin pescuitul electric de la mal sau din albie. În apele sitului 
Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic se pot utiliza cu succes echipamente portabile de pescuit, deoarece permit 
o mai mare mobilitate. Colectarea probelor se face din zonele litorale ale râului, dar şi în vad, acolo unde este 
posibil.  
Locul  de colectare a probelor se alege în funcţie de lăţimea şi adâncimea râului, astfel: 
- în râurile mici probele se pescuiesc în albie 
- în râurile mari şi mijlocii (ca Someşul Mic şi braţele moarte, bălţi) probele se colectează din apropierea malurilor 
şi din albie, unde este posibil 
În ambele cazuri mărimea probei trebuie să fie suficient de mare încât să includă speciile dominante şi să cuprindă 
setul complet de specii caracteristice râului respectiv, pentru a asigura reprezentativitate comunităţii respective de 
peşti.  
Colectarea probelor de peşti se face de către minim de 2 persoane. Prima care se află în amonte şochează peştii 
cu aparatul de electronarcoză, iar persoana care se află în aval le colectează cu un minciog. De multe ori cel care 
şochează peştii are posibilitatea să prindă primele exemplare şocate, iar cel care se află mai jos colectează 
exemplarele aduse de curentul apei. Peştii şocaţi au nevoie de 1-3 minute (depinde de specie şi de distanţa la care 
se află în momentul şocului) pentru a-şi reveni, iar această perioadă este suficient de lung pentru a le scoate din 
apă şi pentru a le număra, identifica etc. Colectarea probelor de ihtiofaună este standardizat, astfel probele luate 
din punctele de colectare asemănătoare pot fi comparate. 
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Colectarea probelor de către 2 persoane dintr-un pârâu de mărime mijlocie 

 
Mărimea suprafeţelor de pescuit: 
La colectarea probelor se va avea în vedere ca lungimea minimă a staţiilor de colectare să fie de (Pricope şi colab. 
2004): 

Dimensiunea râului Lungimea minimă a staţiei 

Pâraie mici, cu lăţimea < 5 m 20 m 

Râuri mici, cu lăţimea 5-15 m 50 m 

Râuri mari şi canale, lăţimea > 15 m > 50 m pe un mal sau pe ambele 

Ape cu vadul larg, cu adâncimea apei < 70 cm 200 m2 

Ape întinse (lacuri) > 50 m în zona litorală 

 
Perioada de recoltare: 
Perioada de recoltare a probelor de peşti trebuie aleasă în funcţie de biologia speciei ţintă și de condițiile din teren. 
Astfel probele de ihtiofaună nu pot fi colectate pe timpul iernii, la începutul primăverii din cauza topirii zăpezii, 
ploilor dese și ca urmare a acestora creșterea și tulburarea apelor. Uneori pescuitul electric nu poate fi folosit la 
temperaturi ale apei sub 5°C, datorită faptului că peştii sunt inactivi şi prin urmare şi eficienţa metodei este redusă. 
În majoritatea cazurilor, ca şi în cazul sitului Natura 2000 ROSCI0394 – Someşul Mic în caz ideal colectarea probelor 
se va face vara și toamna 
Unde este posibil este recomandat şi verificarea capturilor pescarilor care deseori pot servi date importante (vezi 
Bănăduc 1999).  
Identificarea şi eliberarea capturii: 
Peştii vor fi identificaţi pe baza literaturii de specialitate (Bănărescu 1964, Gyurkó 1972, Pintér 1989, Pintér 2002, 
Kottelat & Freyhof 2007).  
Toţi peştii capturaţi sunt eliberaţi în zona din care au fost colectaţi. Eliberarea peştilor se face într-o zonă cu apă 
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lent curgătoare în apropierea malului. 
 
Având în vedere dimensiunea redusă al sitului, se recomandă pentru monitorizare toate punctele de unde au fost 
colectate probe în timpul evaluărilor în 2014. Monitorizarea trebuie să fie efectuată anual, în perioada de vară-
toamnă. 

Punctele propuse pentru monitorizarea tuturor speciilor de pești. 
 
Punctele propuse pentru monitorizare sunt următoarele:  
Coordonatele  
N47.08678 E23.93036 
N47.08083 E23.93111 
N47.07683 E23.92905 
N47.08472 E23.93104 
N47.07420 E23.93377 
N47.12358 E23.91341 
N47.12666 E23.91285 
N47.06461 E23.91923 
N47.08747 E23.92138 
N47.10114 E23.92098 
N47.07415 E23.93247 
N47.08455 E23.92448 
N47.07725 E23.93190 
N47.08080 E23.93172 
 
Datele se vor colecta pe următoarea fișă de teren: 
 

CAPTURARE 

Denumire punct:   Data:   Ora:   

Lungime staţie (m):      

Lăţime: min-max (m):   

Structură 
albie: 

Naturală:   

Adâncime: medie-max 
(cm):   Artificială:   

Acoperire (%):   Utilizarea 
terenurilor: 

Mal drept:   

Umbrire (%):   Mal stâng:   

Număr meandre:   Nivelul apei: 
foarte 
scăzută scăzută 

norm
ală 

ridic
ată 

foarte 
ridicată 

Viteza apei:  rapid
ă 

medi
e 

lent stătătoare Transparenţa apei 
(cm): 

0 – 5 5 – 10 10 – 
20 

20 – 
40 

>40 

 

Specii N2000: 

Tota
l 

Vârstă Adult Alte specii Tota
l 
  

Vârstă Adult 

  Juv. Ad. 
Femelă/Masc
ul   Juv. Ad. 

Femelă/Mascu
l 
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Factori de ameninţare: 
Comentarii: 
Poze: 
 
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: 

 Aparat de electronarcoză marca Samus 725 MP 

 Cizmele de piept 

 Minciog 

 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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