
Îndrumător de completare 
 

Metoda: Aceste evaluări se vor efectua săptămânal, întotdeauna în aceeaşi zi a săptămânii (precizat 
în prealabil pentru fiecare an), în perioada dintre prima săptămână din luna august până în prima 
săptămână din luna octombrie. Pe cât e posibil, în această perioadă să se viziteze cât mai multe 
zone, pentru a observa vânturei. Observaţiile efectuate în timpul zilei se vor trece pe „Fişe de 
observaţii generale”. Observaţiile sincronice efectuate seara (sau dimineaţa) la locurile de 
înnoptare se vor trece pe prezenta fişă.  

 

Punctul 1.: Se vor introduce datele locaţiei. În rubrica Acronym colonie se va introduce codul 
acronym a coloniilor de cioară de semănătură, de coţofană, sau cele artificiale, compus din primele 
trei litere (fără diacritice!) a celei mai apropiate localităţi, respectiv denumirii locaţiei (de ex. în 
cazul coloniei de la Livada de Bihor, Valea Alceului acesta va fi livalc), coloniile artificiale şi 
naturale din aceeaşi locaţie fiind separate de câte o literă „A” – de la artificial, sau „N” – de la 
natural, ataşate la capătul acronymului, astfel în cazul de mai sus colonia de ciori de la Livada de 
Bihor va putea fi descrisă prin acronymul LIVALCN. 
În rubrica  Cod UTM se va introduce codul (compus din 6 cifre) acelui careu UTM 2x2 km, unde se 
află locaţia propriu zisă. Cei care solicită hărţi cu grilă UTM, sunt rugaţi să se adreseze către Biroul 
de proiect LIFE (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Compartimentul Protecţia Naturii, 410464 
Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A, Tel/fax: 0259/444-590, E-mail: life_vespertinus@apmbh.ro)! 
 

Punctul 2.: Se solicită introducerea numelui şi adresei de contact (nr. de telefon, adresă poştală, 
adresă e-mail) celui, furnizat datele. 
 

Punctul 3.: Se notează data, perioada şi mijloacele observaţiei, respectiv circumstanţele 
meteo. 
Punctul 4.: La rubricile Numărătoare de seară se vor trece datele oficiale ale observaţiilor 
sincronice. În funcţie de posibilităţi păsările se vor nota separat pe vârstă şi sex. Tot aici putem 
introduce datele referitoare la acele cazuri, când păsările nu înnoptează împreună, într-un singur 
pâlc de arbori, ci formează mai multe grupe separate. În această situaţie vom trece în rubrica „la 
locul de înnoptare” cel mai numeros grup, celelalte trecându-le la „în jurul locului de înnoptare”, 
fără a le include la păsările din categoria „la locul de înnoptare”! În aceste cazuri la Punctul 7. 
(Observaţii) se va descrie situaţia în detalii.  
 

5. pont: Dacă nu am reuşit să efectuăm observaţiile în seara oficială de sincron, doar dimineaţa 
următoare, datele se vor introduce la acest punct.   
 

La Punctele  4., respectiv 5. se vor completa toate căsuţele, la care nu dispunem de date, se va 
trage o linie obligă! 
 

6. pont: Aici se va trece numărul maxim de exemplare observate, în cursul numărătoarelor de seară 
sau din zori.  

 

7. pont: Aici e posibil introducerea detaliilor, observaţiilor legate de evaluarea concentrărilor de 
păsări la locurile de înnoptare.  
 

Pentru fiecare evaluare se va completa o fişă separată! 
 

Trimiterea fişelor: Câte o copie a fiecărei fişe sa va trimite la sfârşitul lunii, în care 
observaţiile au fost efectuate, către coordonatorul de proiect la adresa Biroului de 
proiect LIFE  (Agenţia pentru Protecţia Mediului, Compartimentul Protecţia 
Naturii, 410464 Oradea, Bdul Dacia nr. 25/A, Tel/fax: 0259/444-590, E-mail: 
life_vespertinus@apmbh.ro)! 
 

Vă mulţumim! 
 
 
 

 

                                        FIŞA OBSERVAŢIILOR SINCRONICE 
 
 

1 Denumirea locaţiei: Judeţul: 

Acronym colonie: 

Coordonate GPS : E                         , N                      . 
Cod UTM: 

Proiecţie coordonate GPS:      � ST70 (România)     � WGS84     � Altele: ….…… 
 

2 Numele celui care raportează: 

Adresa de contact: 
 
 
 
 

3 Data (anul, luna, ziua): 

Începutul/sfârşitul observ. (ora, min):    ─ 
 

Vremea: 

Mijloace de observaţie:   � binoclu   � telescop     Altele: ………...……………… 

 

4 Numărătoare-seara ad 2 cy juv vânt. de seară total: 

 

ex. ♂ ♀ ♂ ♀ nd 
 

Nr. păsărilor observ. 
în locul de înnoptare 

(în data oficială a 
observaţiilor sincr.): 

Alte sp. (ex. vânt. roşu): 
 

ad 2 cy juv vânt. de seară total: 

 

ex ♂ ♀ ♂ ♀ nd 

 

Nr. păsărilor observ. 
în jurul locului de 
înnoptare (în data 

ofic. a observ. sincr.): 

Alte sp. (ex. vânt. roşu): 
 

 

5 Numărăt.-de zori ad 2 cy juv vânt. de seară total: 

 

ex ♂ ♀ ♂ ♀ nd 
 

Nr. păsărilor observ. 
dimineaţa (în ziua 

următ. după data ofic. 
a observ. sincr.): 

Alte sp. (ex. vânt. roşu): 
 

 

6 Momentul observării numărului maxim de exemplare: (ora/minutul): 

Nr. păsărilor observate în acest moment: ex. 
 

7 Observaţii: 
 
 
 
 

 


