
Loc

(Cod GPS)
Specie

Nr.

exemplare
Vârstă Sex

Cod de

cuibărire

0 Necuibăritor / Non breeding: specii observate care nu sunt prezente în habitate corespunzătoare şi nu 

manifestă un comportament ce poate fi asociat cu cuibărire (de ex. specii migratoare în pasaj);

A Cuibărire posibilă / Possible breeding

A1 Indivizi observați în perioadele de cuibărit, în habitate potrivite pentru cuibărire;

A2 Masculi cântători văzuți/auziți în sezonul de cuibărit;

B Cuibărire probabilă / Probable breeding

B3 Pereche (mascul şi femelă) în perioada de cuibărire în habitat corespunzător;

B4 Teritoriu presupus pe baza observației comportamentului teritorial (cântec, luptă între masculi) cel 

puțin de două ori, cu cel puțin o săptămână diferență între observații.

B5 Comportament de curtare (zbor nupțial, hrănire de curtare) sau copulare;

B6 Vizitarea locului unui cuib probabil;

B7 Comportament agitat şi vocalizare de alarmă din partea unui adult;

B8 Pată de clocire observată la adulții prinși;

B9 Observarea construirii cuibului în zona de cuibărit, păsări cărând materiale pentru cuib, excavând o 

scorbură etc;

C Cuibărire confirmată / Confirmed breeding

C10 Comportament de distragere (simularea rănirii, aripă ruptă) sau de atac asupra observatorilor aflați în 

zona cuibului;

C11 Cuib gol folosit sau coji de ouă găsite sub/în cuib (cuib folosit în sezonul evaluării);

C12 Pui recent zburați din cuib (specii nidicole) sau pui cu puf (specii nidifuge);

C13 Cuib ocupat, dar conținutul cuibului nu este vizibil; adulți care intră la cuib sau ies, sau schimbul între 

parteneri; adulți pe cuib clocind;

C14 Adulți cărând mâncare pentru pui  sau cărând materiale fecale afară din cuib;

C15 Cuiburi cu ouă;

C16 Cuib cu pui (auziți sau văzuți).
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Formularul de teren al proiectului 

„Atlasul păsărilor cuibăritoare din România”

Cod pătrat: Listă completă:  DA     /     NU

Nume observator(i): 

Data: _____ / _____ / __________

Ora începerii ______ : ______ Durata (minute): _______

Specii vizate / 

metodologie:

Loc

(Cod GPS)
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Nr.

exemplare
Vârstă Sex

Cod de

cuibărire

Mențiuni:
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