
Monitorizarea cuiburilor de barză albă

Pașii preliminari:
Pentru a participa la programul de monitorizarea a cuiburilor de barză albă aveți nevoie de 2 lucruri 
esențiale. În primul pas, aveți nevoie de un cont în baza de date OpenBirdMaps, acesta fiind 
platforma unde o să fie încărcate toate datele din acest program. Pentru crearea contului aveți 
nevoie de o invitație, pe care puteți obține print înregistrare pe site-ul openbirdmaps.ro sau de la 
coordonatorul programului. Pasul al doilea, aveți nevoie să instalați pe telefon aplicația 
OpenBioMaps, pa care găsiți în GooglePlay sau AppStore. Această aplicație o să fie folosită pentru a 
lua datele colectate despre cuib. 

Help: Înregistrare: link

Aplicație: GooglePlay sau AppStore

Înscriere în program
Pentru a participa în program vă rugăm să ne semnalați intenția printr-un email la adresa 
edgar.papp@milvus.ro astfel puteți să accesați formularele necesare în aplicație.

Metodologie

Formulare
Pentru acest program aveți nevoie de două formulare. Pentru a înregistra cuibul de barză pe care 
vreți să monitorizați aveți nevoie de formularul Cuib nou de barză albă, iar pentru înregistrarea 
datelor despre cuib aveți nevoie de formularul Monitorizarea cuiburilor de barză albă.

Pentru folosirea aplicație și alegerea formularelor găsiți tutorial pe link.

Înregistrarea cuibului de barză albă în program
Pentru înregistrarea cuibului de barză trebuie folosit formularul Cuib nou de barză albă. În primul 
rând trebuie să vă apropiați cât mai aproape de cuib să fie înregistrat o coordinată cât mai exactă a 
cuibului. Pentru o localizare mai exactă se poate indica locul cuibului pe harta satelitară, care se 
accesează ci butonul din dreapta câmpului cu coordonatele geografice. În formular trebuie să alegeți
județul și comuna unde se află cuibul din listele predefinite. Cuibul trebuie numit în felul următor: 
numele localității numărul următor (ex Satchinez_01). În câmpul Numele cuibului nou  dacă începeți 
să tastați numele localității apar toate cuiburile din localitatea respectivă astfel puteți alege numărul 
următor pentru cuib, în cazul în care nu apare nimic, înseamnă că este primul cuib, astfel numărul 
cuibului este 01. Dacă nu sunteți sigur în ce privește numele cuibului, vă rugăm să cereți ajutor de la 
coordonatorul programului. După numirea cuibului completați câmpurile cu specificațiile cuibului și 
faceți o fotografie despre cuib. 

După ce ați salvat observație trebuie să încărcați cuibul în baza de date, sincronizând observația în 
aplicație. Ghid pentru sincronizarea datelor găsiți aici. link.

Menționăm, că acest pas trebuie făcut numai odată când încă nu apare cuibul în baza de date, și nu 
în fiecare an.

http://openbirdmaps.ro/?registration
https://openbirdmaps.ro/help/tutoriale.html#inregistrare-si-sincronizare-date
https://openbirdmaps.ro/help/tutoriale.html#autentificare-selectare-baza-de-date-si-formulare
https://apps.apple.com/us/app/openbiomaps/id1567285751
https://play.google.com/store/search?q=openbiomaps&c=apps&gl=RO


Monitorizarea cuibului de barză
Monitorizarea cuibului de barză are ca scop observarea și urmărirea cât mai detaliată a speciei, de la 
sosirea la cuib până în momentul în care părăsesc puii cuibul. Din acest motiv recomandăm 
înregistrarea fiecărei eveniment pe care observați la cuibul monitorizat (ex: sosirea primului 
exemplar, începerea incubației, primul pui, pui căzut din cuib etc. În formular găsiți o listă predefinită
cu evenimentele principale în câmpul Statutul exemplarului și în câmpurile formularului).

Pentru observațiile despre cuib trebuie folosit formularul Monitorizarea cuiburilor de barză albă. În 
formular puteți selecta cuibul pe care monitorizați în felul următor: 1) selectați județul și comuna 
unde se află cuibul 2) începeți să introduceți numele cuibului în câmpul Numele/codul cuibului și 
selectați cuibul de la care înregistrați observația. După selectarea cuibului, statutul cuibului trebuie 
selectat obligatoriu iar câmpurile următoare sunt opționale și le puteți folosi în cazul în care este 
relevant (ex Numărul puilor se folosește când în cuib sunt văzuți puii). 

Recomandăm să încărcați datele după înregistrarea observație, prin sincronizarea aplicației. Ghid 
pentru sincronizarea datelor găsiți link.

Pentru orice întrebării și informații vă stăm la dispoziție: informații generale Szabó D Zoltán 
(zoltan.d.szabo@milvus.ro), informații tehnice Papp Edgár (edgar.papp@milvus.ro)

mailto:edgar.papp@milvus.ro
mailto:zoltan.d.szabp@milvus.ro
https://openbirdmaps.ro/help/tutoriale.html#inregistrare-si-sincronizare-date
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