
Schemele coordonate de Asociația Grupul Milvus

în cadrul contractului

Servicii consultanță monitorizarea speciilor de păsări cf. Art 12 din 
Directiva Păsări

din cadrul proiectului

Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin 
implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a 

speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în 
baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” MySMIS 119428

Beneficiar:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor



Dacă o unitate de monitorizare este repetată, din considerente 
metodologice, este de preferat să fie repetat de persoana, care 
a făcut observațiile și în trecut.

În a doua jumătate a lunii martie vor fi organizate întâlniri în 
mai multe orașe din țară pentru prezentarea detaliată a 
metodologiilor respectiv testarea nivelului de cunoștințe ale 
participanților.

Voluntarii celor două organizații, care participă și în acest 
proiect, vor primi un bonus la valoarea inițială a schemelor. 
Acesta variază în funcție de numărul de scheme în care au luat 
parte, respectiv de regularitatea efectuării observațiilor.

Aspecte generale



An: 2020, eventual 2021

Perioada: 20 mai – 10 iunie

Nivel de pregătire: medie

Echipament specific necesar:
- mașină de teren

Metodologie:
- o singură ieșire nocturnă

- observații de 5 minute pe fiecare punct

- în anumite zone din sud probabil 
completat cu stimulare vocală pentru 
pasărea ogorului.

Speciile nocturne din habitate deschise



Unități de monitorizare: aproximativ 250 pătrate 10x10 km 
cu 10-14 puncte de observație

Speciile nocturne din habitate deschise



An: 2020, eventual 2021

Perioada: 1 iulie – 31 iulie (10 august)

Nivel de pregătire: înalt (răpitoare)

Echipament specific necesar:
- telescop (lunetă)

Metodologie:
- o singură ieșire

- între orele 09:00 - 17:00

- observații de 3 ore pe fiecare punct, 2 
puncte pe zi

Monitorizarea păsărilor răpitoare și a berzei negre



Unități de monitorizare: pătrate 10x10 km cu un număr 
variabil de puncte de observație (aproximativ 1500 puncte de 

observație)

Monitorizarea păsărilor răpitoare și a berzei negre



An: 2019 - 2021

Perioada: octombrie - martie

Nivel de pregătire: medie

Echipament specific necesar:
- mașină de teren

Metodologie:
- o singură ieșire

- observații de 22 minute pe fiecare 
punct, cu stimularea vocală a celor 
două specii de huhurezi

Monitorizarea huhurezilor



Unități de monitorizare: 182 pătrate 10x10 km cu un număr 
variabil de puncte de observație (de obicei 10)

Monitorizarea huhurezilor



Monitorizarea acvilei de munte și al șoimului călător:
- metodologie similară cu cea de răpitoare

- în primul rând habitate de stâncărie (dar nu numai)

- ieșiri pe teren în perioada 15 martie – 10 iunie (stâncării), 31 
iulie în rest

Monitorizarea tetraonidelor: metodologii noi

- ieruncă (SOR): ieșiri pe teren toamna, stimulare vocală

- cocoș de mesteacăn (Milvus): probabil numărare la locurile 
de rotit, sfârșit de aprilie-început de mai

- cocoș de munte (Milvus): căutare prezență pe baza semnelor 
și a păsărilor observate, mai-septembrie

Scheme lansate în 2021



Monitorizarea ciorii de semănătură:
- căutarea și evaluarea coloniilor într-un pătrat de 10x10 km

Monitorizarea vânturelului de seară:
- identificarea coloniilor prin verificarea coloniilor de ciori

- evaluarea cât mai exactă a coloniilor la o parte a coloniilor 
identificate

Monitorizarea speciilor caracteristice râurilor:
- metodologia încă este sub discuție

Monitorizarea ciuvicii: în derulare, repetat de participanții 
primei evaluări

Scheme lansate în 2021



Vă invităm să participați!

Autorii fotografiilor:
Kis Réka-Beáta, Hana Latkova, Nagy Attila, Mircea Achim Radu, Sos Tibor
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