
Monitorizarea pescărelului negru / mierlei de apă 

Metodologie și detalii tehnice

A. Scopul metodologiei

Scopul programului este de a evalua evoluția populației de pescărel negru de pe anumite sectoare
de râu. Asociația Grupul Milvus monitorizează anual, încă din 1990, populația acestei specii din
Defileul Superior al Mureșului. Aceste date ne-au permis identificarea tendințelor populaționale
ale acestei specii pe acest sector de râu.  

B.  Specia țintă

Specia vizată în acest program este pescărelul negru / mierla de apă (Cinclus cinclus). 

Folosim această ocazie pentru a face un inventar complet al speciilor de păsări prezente în zonă în 
această zi, de aceea, în timpul evaluării este necesar înregistrarea datelor privind toate speciile 
observate, ca listă completă, în aplicația OpenBioMaps.   

C. Descrierea metodologiei

C.1 Zonele țintă

Programul  vizează  râurile  de munte care  sunt  habitate  propice  acestei  specii.  Pentru a putea
asigura un grad de acoperire cât mai bun al sectoarelor de râu și pentru a asigura astfel o evaluare
cât mai precisă a numărului de exemplare, este recomandată selectarea unor sectoare de cel puțin
5 km, cu maluri ușor accesibile pe jos. 

Selectarea sectorului de râu adecvat 

Râul va fi împărțit în secțiuni de 5-15 km, care vor fi parcurse pe jos, de echipe mici (2-5 persoane),
îndrumate de un observator experimentat. Din motive de siguranță, recomandăm ca echipele să
fie formate din cel puțin 2 persoane. Pentru a asigura comparabilitatea rezultatelor din ani diferiți este
esențială păstrarea cu exactitate a aceluiași sector de râu în fiecare an. 
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C.2 Perioada evaluării

Observațiile vor fi efectuate de preferință în sincron cu celelalte zone din țară, în perioada 20-25
ianuarie, în fiecare an.

C.3 Efectuarea observațiilor în teren 
Condiții pentru efectuarea observațiilor

Intervalul orar 

Observațiile pot fi efectuate pe tot parcursul zilei, pe lumină.

Condițiile meteorologice

Observațiile trebuie efectuate în condiții meteorologice favorabile. Trebuie evitate: vântul puternic
(peste  3  pe  scara  Beaufort)  sau  condițiile  de  ploaie  și  ceață,  pentru  a  crește  șansele  de
detectabilitate a exemplarelor. 

Modul de efectuare a observațiilor 

Pentru că nu se îndepărtează aproape niciodată de apă, pescărelul negru poate fi observat adesea
pe maluri, pe marginea gheții sau pe pietrele din albie. Astfel, din punctele de unde sunt vizibile
suprafața  apei  și  amândouă  malurile,  observatorul  trebuie  să  parcurgă  atent,  observând  cu
binoclul, de-a lungul cursului de apă, fiecare loc în care pescărelul ar putea să apară. Podurile sunt
puncte de observație ideale, însă, de obicei observațiile sunt efectuate de pe mal.  

Se va nota numărul de exemplare observate din fiecare punct.  

Atenție! Dacă avansăm pe mal, adesea vedem păsările doar atunci când se sperie și își 
iau zborul către direcția noastră de mers. Vă recomandăm să păstrați un nivel de atenție
ridicat pe tot parcursul zilei, pentru a nu înregistra de două ori același individ observat. 

În  timpul  deplasării  este  necesar  efectuarea unui  liste  complete.  Lista  completă  trebuie  să
conțină  toate  speciile  identificate  de  observator în  timpul  deplasării.  Nu  este  necesar  să
conțină numărul  exact pentru fiecare specie,  excepție face mierla de apă,  pentru care este
obligatoriu de a nota toate exemplarele, fiind specia țintă a recensământului.

Înregistrarea datelor

Datele pot fi înregistrate în 2 moduri: 

1. Este recomandat să folosim aplicația mobilă OpenBioMaps (OBM) selectând formularul –
Monitorizare pescărel negru este modul ideal, mult mai simplu, întrucât locația observației
și traseul parcurs este înregistrată automat de GPS-ul încorporat al telefonului mobil, iar
încărcarea datelor colectate se poate face automat. După finalizarea observațiilor, odată
conectați la internet, veți încărca datele în baza de date OpenBioMaps, utilizând funcția de
sincronizare.

2. În mod excepțional pe un caiet de notițe (unde va fi notat numărul exemplarelor observate
și codul punctului de observație înregistrat cu dispozitivul GPS dedicat). În acest caz, după
finalizarea observațiilor, datele trebuie încărcate manual în baza de date OpenBirdMaps. 
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Aplicația puteți se poate descărca din GooglePlay și din AppStore. Colegii noștri vă pot oferi
detalii suplimentare privind utilizarea aplicației pe teren. Pentru informații generale privind
instalarea și configurarea acesteia, vă recomandăm parcurgerea următorului tutorial: https://
openbirdmaps.ro/help/tutoriale.html.  

C.4 Informații auxiliare

Track GPS

Aplicația OBM are funcția de a înregistra traseul (track-ul) în timpul recensământului, astfel nu este necesar
să folosiți altă metodă de înregistrare. Track-ul se încarcă automat în baza de date OBM după sincronizarea
datelor din aplicație.

Dacă nu folosiți aplicația OBM este recomandată înregistrarea unui parcursului (track) GPS de fiecare echi-
pă. Acesta va permite păstrarea de fiecare dată a aceluiași traseu. În acest scop se pot folosi un dispozitiv
GPS sau o aplicație de telefon mobil, precum: GeoTracker, OsmAnd etc.

 

D.  Echipamentul necesar 

Acest program presupune deplasarea observatorilor pe jos,  cu viteză redusă,  pe parcursul  mai
multor ore, prin zăpadă, în condiții de temperaturi scăzute și umiditate ridicată a aerului. De aceea
este necesară o vestimentație adecvată (haine călduroase, încălțăminte impermeabilă) și poate fi
util un termos cu ceai cald. 

Pentru realizarea observațiilor vei avea nevoie de:

 binoclu;
 un telefon mobil cu aplicația mobilă OpenBioMaps instalată;
 un caiet de notițe și dispozitiv GPS dedicat (în cazul în care nu utilizați aplicația OBM); 

 o baterie externă (power bank) – opțională, dar posibil utilă, pentru a evita descărcarea 
completă a telefonului mobil, în cazul în care înregistrați observațiile în aplicația OBM.

Pentru întrebări suplimentare privind metodologia acestui program, vă rugăm să luați legătura cu
colegul nostru Szabó D. Zoltán: zoltan.d.szabo@milvus.ro. 
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