
 

LUMEA  MIRACOLELOR

 Temă: Roagă-i pe cei vârstnici să-ți poves-

tească despre animalele și plantele văzute în 

copilăria lor. Cum/cât s-a schimbat mediul 

vostru înconjurător timp de o generație?

Știu că și tu simți câteodată ce plictisitor e acel colţ de lume 
în care trăiești: satul, orașul, școala, vecinii, rudele, tema de 
casă, serbările obligatorii. Este trist faptul că părinții sunt tot 
timpul ocupați și stresați, încercând să ne ofere tot ceea ce 
ne dorim – și poate ar fi  mai frumos și mai de dorit ca în 
loc de orele suplimentare făcute în weekend să ne ducem 
cu toţii într-o excursie. Ne stresăm din cauza notei primite la 
lucrare sau pentru că ne e teamă să nu fi m scoși la tablă, iar 
când profa răsfoiește catalogul am prefera să ne teleportăm 
într-o altă lume. Dorim ca el/ea să ne accepte prietenia pe 
Facebook, să-i placă poza cea nouă pe care am postat-o, să 
avem mulți prieteni – și totuși, chiar dacă cele trei dorințe 
din poveste se îndeplinesc, parcă ne scapă ceva….

Fiecare dintre noi încearcă să aducă ceva culoare în această 
monotonie. Deoarece lumea umană este deja prea bine con-
struită în jurul nostru, această scăpare de obicei tot este artifi -
cială. Luminile din mall. Un laptop, o tabletă, un smartphone 
nou. Cinematograful 3D. Jocurile video. Muzică, dans, chef. 
Peste tot sunt din ce în ce mai multe mașini, trafi cul a deve-
nit foarte aglomerat până și în micile orașe sau chiar sate. Se 
construiesc drumuri, autostrăzi, cartiere noi, asfaltul și betonul 
ne înconjoară. Dorim intimitate, dorim confort, dar în acest 
proces parcă pierdem ceva. Visăm o lume fermecată, căutăm 
peronul 9 și ¾ ca și Harry Potter, ne imaginăm în perioada gla-
ciară (Ice Age), intrăm pe porțile Companiei Monștrilor, ne 
împrietenim cu balauri sau măcar cu dinozauri…

Dar știi că în jurul tău există o lume miraculoasă, pe care 
poate că încă nu a fi lmat-o sau fotografi at-o nimeni? Comori 
vii rămase aici încă din era glaciară, viețuitoare cu obiceiuri 
ciudate, supraviețuitori mai spectaculoși decât vampirii și vâ-
nători neînduplecați trăiesc în vecinătatea ta. Ghidul tău în 
această lume este biologul, care îți prezintă câteva dintre aces-
te viețuitoare, doar o listă scurtă a personajelor și fotografi ile 
celebrităților. Tu vei fi  însă cel care va completa povestea.

Materia primă care îți stă la dispoziție este de o bogăție 
fără margini datorită diversității lumii vii. Abundența și va-
rietatea speciilor de plante și animale (biodiversitatea) nu 
mai sunt comune tuturor regiunilor de pe Pământ, asta și 
din cauza oamenilor care au ocupat toate habitatele. Din 
acest punct de vedere România este încă într-o situație bună, 
după cum observa și Prințul Charles, moștenitorul tronului 
Regatului Unit al Marii Britanii, care a lăudat de multe ori 
bogățiile naturale ale țării noastre. Și nu fără motiv, fi indcă, 
în Marea Britanie și în mare parte a Europei, comunitățile 
naturale au dispărut deja în bună parte. Multe dintre speciile 
care au dispărut în alte părți ale continentului sunt încă spe-

cii comune la noi, fi indcă aici se mai găsesc în număr mare 
păduri, pajiști, mlaștini și alte habitate unde aceste specii gă-
sesc adăpost și hrană din belșug. Pentru tine vrabia de casă 
este o specie absolut comună, deseori nici nu o observi, dar 
în Marea Britanie este deja specie protejată din cauza scăde-
rii efectivelor populațiilor. Putem completa lista speciilor cu 
bondari, felurite broaște și fl ori de câmp. Toate acestea nu 
sunt ceva senzațional pentru tine, dar pentru un cetățean al 
Europei de Vest ele reprezintă o bogăție de necrezut.

În toată Europa este nevoie de o protecție adecvată pen-
tru tot ceea ce a mai rămas din bogăția naturală a continen-
tului. Pentru acest scop a fost înfi ințată rețeaua Natura 2000.

Știai că în Europa sunt circa 1500 de specii de plante și 
de animale periclitate? Asta înseamnă că mai trăiesc foar-
te puține exemplare din aceste specii, iar dacă numărul lor 
scade brusc, ele vor dispărea. Și dacă dispar, împreună cu ele 
dispare și bogăția naturală.

Dacă o plantă sau un animal se găsește în natură în nu-
măr foarte redus sau este pe cale de dispariție, va fi  decla-
rat specie protejată. Ariile protejate sunt desemnate tocmai 
pentru protecția speciilor care trăiesc în ele.

În România sunt înregistrate 265 de animale protejate 
(mai mult de jumătate fi ind păsări), 51 de plante protejate 
și 87 de tipuri de habitate, care sunt deosebit de importante 
din punctul de vedere al ariilor Natura 2000. Ele sunt motivul 
pentru care sunt demarcate ariile protejate. Dar, bineînțeles 
că pe lângă aceste specii și altele profi tă dacă aria în care tră-
iesc este protejată, și pe lângă ele chiar și noi, oamenii.

De ce este benefi că pentru noi, oamenii, conservarea bio-
diversității?

Cu cât este mai ridicată diversitatea biologică într-o zonă, 
cu atât solul, apa, aerul sunt mai sănătoase. Și după părerea 
ta, nu este mai fain să trăiești într-un astfel de loc?

Fiecare specie este unică și specială, o comoară care s-a 
format pe parcursul a mii de ani de evoluție și pe care nu 
avem voie să o distrugem.

Dispariția unei specii este defi nitivă și ireversibilă. Dacă 
copiii tăi vor cunoaște lumea viețuitoarelor de astăzi doar 
din cărți, se vor gândi la lumea noastră miraculoasă ca la o 
poveste, un basm care nu a existat în realitate niciodată.
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Fig. 1. Proporția siturilor Natura 2000 în câteva dintre statele membre ale Uniunii Europene

 

Ce fel de arii protejate există?

Până la sfârșitul anului 2007 aproximativ 26.000 de situri au fost desemnate în întreaga Europă, acestea aco-

perind aproximativ o cincime din suprafața Uniunii Europene, o suprafață echivalentă cu de două ori suprafața 

Germaniei.

În România sunt două tipuri de arii protejate de interes european:

  Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas) au fost desemnate în special 

pentru protecția habitatelor păsărilor, și

  Ariile Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation) au fost desemnate pentru protecția 

speciilor de animale și plante rare și vulnerabile.

În România sunt în total 108 Arii de Protecție Specială Avifaunistică și 273 Arii Speciale de Conservare, care 

acoperă aproape 23 % din teritoriul țării. În județul Cluj au fost desemnate 5 Arii de Protecție Specială Avifaunis-

tică și 21 de Arii Speciale de Conservare, majoritatea acestora întinzându-se și în județele vecine.
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Știai că astfel de arii protejate sunt și în vecinătatea ta? 
Siturile Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii, Poiana 
Sântivan (numit eronat și Poienile de la Șard) și Someșul Mic 
adăpostesc o mulțime de specii protejate. În următoarele 
pagini poți să citești, pe lângă altele, și despre cele 18 
specii pentru care au fost desemnate siturile respective 

(caută denumirile scrise cu verde!). Aceste specii sunt 
denumite și specii indicatoare fi indcă pe baza lor sunt 
desemnate ariile Natura 2000. Pe harta de mai sus poți 
vedea exact unde sunt aceste arii.

 Temă: Măsoară pe hartă la ce distanță locuiești 

de cea mai apropiată arie Natura 2000! 

Fig. 2.  Rețeaua siturilor Natura 2000 în județul Cluj 
(SPA-urile sunt verzi, iar SCI-urile sunt portocalii)

1. Rădaia
2. Vâlcele
3. Ciurila
4. Dej
5. Feleacu
6. Baciu

7. Cluj-Napoca
8. Vlaha
9. Luna de Sus
10. Mera
11. Corușu
12. Popești

13. Nima
14. Petrești
15. Gherla
16. Mintiu Gherlii
17. Florești
18. Sălicea

19. Mănăstirea
20. Bunești
21. Salatiu
22. Săliște
23. Săvădisla
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Cum poți să faci rost de mai multe informații despre 
aceste arii protejate?
Poți afl a mai multe chiar din acest catalog pe care tocmai 
îl răsfoiești, personal de la echipa noastră, sau de pe blogul 
nostru (www.natura2000clujkolozsvar.com). Răsfoiește ca-
talogul până la pagina 6-26, unde poți afl a mai multe despre 
habitatele speciale și despre locuitorii lor. Speciile marcate 
cu verde sunt specii indicatoare pentru aceste arii, protecția 
lor fi ind deosebit de importantă.

 Temă: Povestește părinților, bunicilor, vecinilor 

tăi despre ariile protejate din vecinătatea voastră! 

Arată-le aceste situri pe hartă! Roagă-i să citeas-

că părțile marcate cu vidra .

Pentru aceste 3 situri experții Asociației „Apáthy István 
Egyesület” – echipa noastră – vor întocmi planuri integrate 
de management în cadrul unui proiect european. Din planul 
de management reiese ce anume și cum trebuie să facem 
într-o arie protejată ca să asigurăm supraviețuirea și conser-
varea speciilor de plante și animale. În cazul în care deja s-au 
produs  pagube, trebuie să ne străduim să restabilim starea 
naturală originală a zonei respective, de exemplu să replan-
tăm planta gazdă al unei specii de fl uturi, să oprim deseca-
rea unei pajiști umede etc. În acest scop biologii noștri vor 
efectua întâi recensământul speciilor care trăiesc în aceste 
situri și vor evalua cerințele specifi ce ale speciilor care tre-
buie protejate. Bineînțeles, noi deja avem multe informații 
despre aceste specii, dar foarte mulți oameni care frecven-
tează aceste zone nu știu nimic despre ele.

Zonele și localitățile aferente 

Fiecare sit are un cod unic, compus din majusculele RO 

(de la România), SCI (Site of Community Importance, 

denumirea engleză a sitului de importanță comunitară) 

și din cifre. Proiectul nostru are ca și țintă următoarele 

trei arii:

1. Aria protejată ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea 

Morii (fi g. 2), cu următoarele localități: municipiul Cluj-

Napoca, comuna Florești (satele Florești și Luna de 

Sus), comuna Ciurila (satele Ciurila, Sălicea și Săliște), 

comuna Feleacu (satele Feleacu și Vâlcele) și comuna 

Săvădisla (satele Săvădisla și Vlaha); (pag. 23);

2. Aria protejată ROSCI0356 Poienile de la Șard (fi g. 3) 

cunoscută sub denumirea populară Poiana Sântivan, 

cu următoarele localități: comuna Baciu (satele Baciu, 

Corușu, Mera, Popești și Rădaia); (pag. 27);

3. Aria protejată ROSCI0394 Someșul Mic (fi g. 4), 

fi ind acoperite următoarele localități: municipiul 

Gherla, comuna Mintiu Gherlii (satele Bunești, Mintiu 

Gherlii, Nima, Petrești și Salatiu), comuna Mica 

(satul Mănăstirea) și municipiul Dej (pag. 12).

La defi nirea acestor situri nu s-a plecat de la 

ideea unei protecții stricte, care să interzică 

activitatea umana. Dimpotrivă, se consideră 

că în foarte multe situații activitățile umane de 

gospodărire a resurselor naturale pot continua. În siturile 

Natura 2000 vor fi  permise activități agricole tradiționale, 

unele dintre acestea fi ind necesare pentru menținerea 

peisajelor (de exemplu pajiștile montane), cultivarea si 

obținerea produselor ecologice – legume, fructe, produse 

lactate, carne, sucuri de fructe, activități de vânătoare 

si pescuit, cu condiția ca siturile Natura 2000 să își păs-

treze obiectul conservării. Aceste activități vor respec-

ta măsurile minime de management pentru speciile de 

interes comunitar, cum ar fi  respectarea perioadelor de 

reproducere, cuibărit, popas și iernat; exploatarea masei 

lemnoase – în funcție de habitatul / specia pentru care 

zona a fost declarată sit Natura 2000; construcții din ma-

teriale tradiționale, în acord cu arhitectura zonei etc.
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Miracolele lumii viețuitoarelor

 Dacă înfi gi o creangă de salcie în pământ, ea va înverzi.

 Boarța, un peștișor micuț, își depune icrele în camera 
branhială a diferitelor scoici. Icrele și puii care ies din ele sunt 
ocrotiți în interiorul scoicilor, până când se consumă sacul 
vitelin. Puii sunt expulzați apoi prin sifonul de expirare, după 
care devin independenți.

 Buhaiul de baltă cu burtă galbenă, odată surprins pe us-
cat se întoarce cu burta în sus și face mortul, arătând astfel 
partea ventrală a corpului, care are un colorit izbitor: este 
marmorat, albastru-cenușiu până la negricios, cu câmpuri 
galbene. Acest colorit intens este folosit ca mijloc de averti-
zare asupra toxicității, deoarece specia respectivă produce o 
secreție extrem de toxică!

 Fluturii numiți albăstrele au un ciclu de viață foarte inte-
resant. Ouăle sunt depuse pe o plantă numită sorbestrea, 
iar larvele cresc și se hrănesc pe această fl oare timp de două 
– trei săptămâni. Apoi omizile cad pe pământ, sunt adunate 
de furnici și duse în mușuroi, unde se dezvoltă peste iarnă 
(metamorfoză). Omizile produc o secreție dulce ca și răs-
plată pentru furnici. Fluturele care iese din pupă „fuge” cât 
poate de repede din mușuroi, înainte ca furnicile să își dea 
seama ce se întâmplă.

 Unele plante (de exemplu moșișoarele și curechiul de munte) 
sunt aici încă din era glaciară, ele reprezintă relicte glaciare.

Superstiții și obiceuri dăunătoare

 Mulți oameni, mai ales pescarii, cred că vidra este un ani-
mal dăunător, deoarece mănâncă mult pește, între 6 și 10 kg 
pe zi. Dar acest lucru nu este nici pe departe adevărat! Vidre-
le mănâncă circa 0,5-1 kg de pește pe zi. Pescarii ar trebui să 
fi e preocupați mai degrabă de mizeria care rămâne în urma 
lor pe malul apelor.

 Din păcate, majoritatea oamenilor nu se gândesc la con-
secințele poluării. Ambalajele din materiale plastice și alte 
deșeuri aruncate în natură se degradează foarte încet, și 
chiar după descompunere nu dispar, ci ajung în apă, în sol, 
sau în cel mai rău caz vor fi  înghițite de animalele sălbatice. 
Pungile de plastic sau rămășițele înghițite pot cauza ocluzie 
intestinală, care poate duce în cazuri severe la deces. Asta 
înseamnă că deșeurile trebuie adunate nu numai din motive 
estetice, ci mai degrabă pentru că ele reprezintă un adevărat 
pericol pentru animale.

 În unele gospodării, chiar și azi, consumul de pui de baltă 
este ceva obișnuit, iar în restaurante sunt considerați delica-
tese. Dar pentru acest fel din meniu broaștele sunt mutilate 
fără milă: li se taie picioarele când încă sunt vii! În România 
toate speciile de reptile și amfi bieni sunt protejate, uciderea 
lor fi ind strict interzisă. În plus, broaștele consumă o cantita-
te mare de muște și țânțari, astfel fi ind de folos și pentru noi, 
oamenii. Dar asta doar dacă sunt vii!

 Mulți oameni sunt de părere că năpârca (numită și șarpe 
de casă) este un animal periculos, omorând chiar aceste 
animale grațioase. Realitatea este că șarpele de casă nu este 
veninos, iar mușcătura lui poate fi  dureroasă, dar nu este pe-
riculoasă. De obicei acest animal are tendința de a fugi când 
simte apropierea omului. Așa că, în loc să-l agresăm, mai 
bine îl admirăm!

 Conform unei superstiții străvechi, liliecii, aceste mici ma-
mifere, ni se prind în păr și se hrănesc cu sângele animalelor, 
ba chiar și cu sângele oamenilor. Poți să uiți liniștit aceste 
povești! Liliecii care trăiesc la noi se hrănesc cu insecte și nu 
cu sânge, mai mult decât atât, ne sunt chiar de mare folos. 
Specia cea mai mică care se găsește la noi, liliacul pitic, poate 
să consume într-o singură noapte 3000 de țânțari! În loc să 
îi alungăm, mai bine le-am monta adăposturi artifi ciale, care 
îi vor ajuta să supraviețuiască. Mai multe informații despre 
lilieci găsești pe acest site: http://www.aplr.ro/.

 În ciuda superstițiilor și lipsei de informații, mulți dintre 
noi simt nevoia de a cunoaște natura care ne înconjoară. 
Dacă, de exemplu, te interesează insectele, e mai bine să le 
fotografi ezi decât să le prinzi cu vârful unui ac într-un in-
sectar. Astfel vei avea o colecție de fotografi i și nu una de 
cadavre!

5

Moșișoare (foto: Szabó Anna)



 Temă: Informează-te despre inundațiile din 

ultimul timp, unde și când s-au întâmplat. Ai 

informații despre maluri betonate sau pâraie 

acoperite în localitatea unde locuiești? Știi cum-

va de unde a primit numele Canalul Morii? Știai 

că în Europa de Vest pâraiele sunt dezvelite iar 

malurile lor replantate?

 

Papură – Typha spp.
Are o tulpină cilindrică înaltă de 1-3 metri. Caracteristica 
acestor plante este forma tubulară a infl orescenței. Margi-
nea frunzelor este ascuțită și poate tăia cu ușurință pielea 
omului. Din frunzele acestei plante se fac coșuri împletite. 

Apele sunt la fel de populate cu animale și plante ca și pădu-
rile sau câmpiile. Malul râurilor este acoperit cu stufărișuri 
la bazele căruia trăiește rogojina, iar pe țărmul apelor se 
găsește salcia care preferă locurile umede. În apele noastre 
se găsesc și plante vasculare, de exemplu nufărul galben, care 
apare deseori pe suprafața apelor stătătoare.

Cunoaștem și numeroase animale care sunt legate de 
apă. De exemplu lipitoarele, racii sau scoicile și, bineînțeles, 
să nu uităm peștii. 

Viața libelulei și a broaștei se leagă inseparabil de apă, fi -
indcă larvele și mormolocii lor se dezvoltă în apă. Șarpele de 
casă și rața mare sunt animale terestre, care însă se hrănesc 
în ape și pe malul acestora.

Regularizarea cursurilor râurilor, îndreptarea meandrelor 
naturale, betonarea malurilor - toate sunt activități umane 
care distrug lumea naturală a apelor, accelerează eroziunea 
malurilor râurilor și, totodată, măresc pericolul de inundații. 
Astfel nu numai animalele și plantele vor suferi, dar ne creăm 
și nouă înșine dureri de cap.

Floră

Stuf – Phragmites australis 
Înălțimea plantei poate să atingă chiar 3-4 metri. Stufărișurile 
de pe malul apelor funcționează ca un fi ltru de apă cu aju-
torul bacteriilor existente. Odinioară stuful era folosit la aco-
peritul caselor. Deoarece în zilele de astăzi folosirea mate-
rialelor tradiționale este la modă, localnicii au reînceput să 
culeagă iarna stuful.

LUMEA APELOR

  HABITATE

În următoarele pagini vei întâlni patru tipuri de habitate și speciile specifi ce lor. La fi ecare specie vei găsi două denumiri: 

denumirea populară în limba română și denumirea științifi că în limba latină, cu caractere cursive.
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servesc la deplasare. Racul se hrănește cu animale, cu resturi 
de plante și cu cadavre de animale, curățind astfel apa. Apu-
că hrana cu cleștii, o taie și o duce la gură. Este activ mai ales 
noaptea. Specia este sensibilă la calitatea apei, prezența lui 
în habitat indicând o apă sănătoasă (nu neapărat potabilă). 

Pe măsura ce crește, racul năpârlește. În perioada de năpâr-
lire, vulnerabilitatea lor crește, corpul fi ind moale și expus. 
Racul de râu este potrivit și pentru consumul uman. La noi 
specia încă se găsește în populații mari, în schimb în Europa 
de vest este pe cale de dispariție, în unele locuri chiar a dis-
părut deja, din cauza poluării apelor și a regularizării
cursurilor râurilor. 

Scoica de iaz – Anodonta cygnea
Trăiește în lacuri și în ape lent curgătoare, ascunsă în nă-
mol. Din exterior  se vede doar cochilia ovală, de un colorit 
maro. Cochilia calcaroasă este secretată de palium. Lungi-
mea speciei poate să ajungă la 20 de cm. 

Scoica mare de râu – Unio pictorum
Trăiește în special în apele puțin adânci din apropierea ma-
lurilor, sau în brațele moarte, rămase izolate după scăderea 
nivelului apelor. Aici sunt vizibile și șanțurile rămase în mâl, 
care marchează traseul parcurs de scoică în deplasările ei. 
Adultul este de aproximativ 6-14 cm. Ouăle sunt foarte mici 
și numeroase, incubate de către femelă în cavitatea lor. După 
eclozare, larvele sunt expulzate și se fi xează pe branhiile unor 
pești. După câteva săptămâni apar scoicile mici de 3 mm 
care cad pe fundul apei, unde își continuă dezvoltarea. Se 
hrănește cu microorganisme prin fi ltrarea apei.

Dytiscus marginalis
Insectă acvatică de 2-3 cm, întâlnită frecvent în zonele cu 
vegetație acvatică densă. Este un răpitor vorace, care vânea-

Salcie – Salix spp.
Sălciile pot fi  văzute și în parcuri sau grădini, dar habitatul lor 
preferat este malul apelor și pajiștile umede. Cunoaștem o 
mulțime de specii de salcie: salcie pletoasă, răchită americană, 
răchită roșie, zălog etc. Unele dintre aceste specii pot atinge di-
mensiuni impresionante, în condiții ideale. La rândul lor, acești 
copaci asigură adăpost pentru mici mamifere și păsări care cui-
băresc în vizuini. Rădăcinile lor împiedică prăbușirea malurilor, 
acest lucru fi ind un benefi ciu și pentru plantele vecine. Din 
crengile subțiri (nuiele) se împletesc coșuri, iar lemnul de esență 
moale este materia primă pentru fabricarea chibriturilor. Din 
scoarța salciei sunt extrași compuși care se folosesc în medicină.

Nufărul galben – Nuphar lutea 
Este o plantă ierboasă perenă, cu dimensiuni cuprinse între 
1-1,5m, întâlnită mai ales în ape cu adâncimi mici și medii, 
lin curgătoare, stătute sau mlăștinoase. Florile sunt galbene, 
cu 5 sepale mari, verzui și numeroase petale (între 10 și 20). 
Nufărul galben înfl orește în lunile iunie-august. Produsul 
vegetal folosit în medicină se numește Rhizoma Nupharis 
luteae și are un gust amar-astringent și aspect mucilaginos. 
Este folosit ca și emolient în tratarea bolilor de plămâni.

Faună

Racul de râu – Astacus astacus
Este un rac robust, de mărime medie, exemplarele adul-
te depășind frecvent 10 cm în lungime. Coloritul dorsal al 
crustei variază de la măsliniu-brun până la brun-negricios, 
în funcție de mai mulți factori. Racul de râu aparține crus-
taceelor, corpul este împărțit în cefalotorace și abdomen, 
fi ind acoperit de o crustă calcaroasă. Prima pereche de pi-
cioare s-a transformat în clești puternici, celelalte perechi 
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Nufărul galben (foto: Nagy H. Beáta)

Racul de râu (foto: Lészai István)



 Buhaiul de baltă cu burtă galbenă – Bombina variegata
Buhaiul cu burta galbenă este prezent pretutindeni în zona 
de deal și de munte. Spatele este cafeniu sau cenușiu, iar 
partea ventrală este marmorată, albastru-cenușiu cu câm-
puri galbene. Pielea conține glande care produc o secreție 
veninoasă, astfel dacă ai ținut animalul în mână, e indicat 
să te speli bine înainte să-ți atingi fața sau ochii. Trăiește de 
preferință în smârcuri, în ape stătătoare, ieșind pe maluri 
dimineața și spre seară. Specia se găsește în interiorul sitului 
Someșul Mic.

Țestoasă de baltă – Emys orbicularis
Este singura specie autohtonă de țestoasă de apă dulce din 
România. Trăiește în ape stătătoare, mâloase și în cele cu 
curs liniștit; înoată și se scufundă foarte bine. Se hrănește 
cu viermi, insecte de apă, raci, scoici, mormoloci și peștișori. 
Prin octombrie se retrage în nămolul de pe fundul sau mar-

ză în apă insecte, mormoloci, puieți de pește. Deși respiră 
oxigen atmosferic, depozitează aer și sub aripi, cu ajutorul 
căruia poate să rămână mai mult timp sub apă. 

Broasca mică de lac – Pelophylax kl. Esculentus
Întâlnim des această specie, care este de fapt un hibrid, 
avându-i ca părinți pe broasca mare de lac și broasca lui 
Lessona. Este o specie nepretențioasă, putând fi  întâlnită 
atât  în ape naturale cât și în multe alte habitate acvati-
ce. Trăiește chiar și în heleșteie, canale, șanțuri de desecare 
etc. Este o specie răpitoare, care se hrănește cu insecte, fapt 
pentru care este considerat un animal folositor. Din păcate, 
aceste animale sunt deseori sacrifi cate, pentru ca picioarele 
lor să ajungă în farfurii. Filmul documentar al biologului 
Juhász Ágota intitulat ”Perioada de împerechere” prezintă 
acest crud aspect.
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Dytiscus marginalis (foto: Kriska György)

Broasca mică de lac (foto: Sos Tibor) Țestoasă de baltă (foto: Sos Tibor)

Buhaiul de baltă cu burtă galbenă (foto: Sos Tibor)



Porcușor de nisip – Gobio kessleri
Trăiește în zona cursului mijlociu al râurilor, preferând fun-
dul mâlos, puțin adânc, unde trăiește în bancuri mari. Buza 
inferioară este orizontală, cu mustăț  i relativ lungi. Are colorit 
în general cenușiu-argintiu, cu refl exe albăstrui pe laturi. Spe-
cia se întâlnește în situl Someșul Mic.

 Zvârluga – Cobitis taenia, denumirea ofi cială recentă: 
C. elongatoides

Pește de talie mică, își datorează numele iuțelii cu care înoa-
tă. Caracteristic acestei specii este spinul de lângă ochi, fo-
losit ca armă de apărare, spin care prin înțepare produce o 
ușoară usturime. Specia se întâlnește în situl Someșul Mic.

Pescăraș albastru – Alcedo atthis
Este o pasăre de talie mică, cu o lungime de 18 cm, dar de 
o frumusețe deosebită. Pe spate și pe creștetul capului gă-
sim diferite nuanțe de albastru, de la albastru deschis până 

ginea bălților și iazurilor, de unde reapare primăvara, când 
are loc și reproducerea. Specia se găsește în Valea Morii și în 
situl Someșul Mic.

Șarpele de casă – Natrix natrix
Este o specie de șarpe des întâlnită, care poate fi  ușor re-
cunoscută datorită dungilor galbene de pe ceafă. Lungimea 
masculului este de 70-75 cm, iar a femelei de 85-90 cm. Este 
un înotător excelent, vânează în apă peștișori și broaște, iar 
pe mal rozătoare. Depune ouăle în pământ moale. Este con-
siderat în mod greșit șarpe veninos, deși în realitate este ab-
solut inofensiv.

 Boarța – Rhodeus sericeus amarus, denumirea ofi cială 
recentă: R. amarus
Pește cu corp lăţit, cu o dungă verzuie înspre coadă, prezintă 
o linie mijlocie întreruptă. Este o specie de ape stătătoare sau 
râuri lent curgătoare, preferând braţele secundare. Specia se 
întâlnește în situl Someșul Mic.
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 Boarța (foto: Nagy András Attila)

Zvârluga (foto: Nagy András Attila)

Șarpele de casă (foto: Sos Tibor)

Porcușor de nisip (foto: Nagy András Attila)



la albastru cenușiu. Pe burtă este brun roșiatic. Preferă apele 
limpezi, unde poate observa mai ușor prada. De obicei stă 
pe o creangă deasupra apei, ca o stană de piatră, iar atunci 
când zărește prada, plonjează în apă ca o săgeată. Pescărașul 
albastru nu migrează, rămâne la noi și pe timpul iernii.

Lupta desenelor
Privește atent perechile de specii de mai jos. Una dintre ele aparține de tabăra speciilor protejate. Încearcă să-ți dai seama care este asta!

Răspunsul corect îl găsești pe ultima pagină.

1. 2.

Știai că râul Someșul Mic este cea mai mare 

apă curgătoare din județul nostru? Singurul sit 

protejat pe parcursul acestui râu este situl numit 

Someșul Mic (între Petrești și Mănăstirea), 

el adăpostind o uimitoare lume a viețuitoarelor. Aici se 

găsește singurul sistem de brațe moarte în stare naturală, 

un important refugiu pentru speciile care trăiesc aici.

Desene: Ferencz Erzsébet

Otilia Cazimir

De pe-o „bună-dimineaţă”
 

De pe-o „bună dimineaţă”
 Cu tulpină de cârcel,
 A sărit un gândăcel
 Cu mustăţile de aţă.
 
 Alţi gândaci mărunţi şi roşii,
 Care-şi poartă fi ecare
 Ochelarii pe spinare,
 Dorm la soare, somnoroşii!
 
 Iar pe-un fi r de păpădie
 Ce se-nalţă, drept, din iarbă,
 Suie-un cărăbuş cu barbă,
 În hăinuţa aurie.
 
 Suie, mândru şi grăbit,
 Să vestească-n lumea mare:
– Prea cinstită adunare,
– Primăvara a sosit!

10

Pescăraș albastru (foto: Bărbos Lőrinc)



Balázs Imre József 

Căminul vidrei
 

Vidra-şi scrutează bârlogul,
împrejmuit fi ind de înţelesul lucrurilor.
Ieşirea terestră înseamnă frământare,
izvor al aerului şi primejdiei.
Ieşirea prin apă înseamnă libertate,
drum al vânătorii, al dorinţelor.
Culcuşul înseamnă linişte,
moliciunea visurilor din timpul zilei.
Zidul înseamnă povara pământului,
limita sigură a adormirii.

Traducere: Ana Pantea

Vidră – Lutra lutra
Este un animal de amurg și de noapte, cu toate că poate fi  
văzut și ziua. Vânează adeseori în grup. Se hrănește cu pești, 
broaște, raci și mici mamifere acvatice. Trăiește în apă și pe 
uscat, având vizuina cu două intrări. Cu toate că este greu de 
observat în natură, dacă ne plimbăm sufi cient de atenți pe 
malul apelor, putem găsi resturi de fecale prin care vidra își 
marchează teritoriul, resturi din care putem afl a chiar și ce a 
mâncat animalul. Specia se găsește în situl Someșul Mic.
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Desenul câștigător al concursului de desen lansat de către Asociația Apáthy István Egyesület în categoria Vidra, un animal protejat.
Tatomir Daniela, V.B., Colegiul National Emil Racovita, profesor pregătitor: Crișan Mihaela

Vidră (foto: Papp Tamás)



Tema cu hărți

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele trei situri Natura 2000, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui sit.12



Tema cu habitate

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele patru tipuri de habitate, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui habitat.

Braț mort pe Someșul Mic (foto: Markó Bálint)



în lunile mai-iulie. Trăiește în mlaștini și turbării eutrofe, pa-
jiști umede. Dintre siturile vizate de proiect, specia apare în 
Făgetul Clujului – Valea Morii.

Gălbenele / Curechi de munte - Ligularia sibirica 
Plantă perenă, înaltă de 80 - 150 cm, cu frunze bazale carac-
teristice: mari, cordate, cu margini dinţate. Florile compuse 
galbene sunt așezate în racem alungit. Stilul este bifurcat, 
ușor pufos. Este relict glaciar, cu competitivitate slabă, înfl o-
rește în iunie-iulie. Preferă mlaștinile eutrofe, magnocarice-
tele, mlaștinile cu sălcii sau mesteacăn. Specia se găsește în 
Făgetul Clujului – Valea Morii.

Mlaștinile și bălțile reprezintă o fază de tranziție între habi-
tatele terestre și cele acvatice. Le găsim pe malul apelor și 
brațelor moarte, precum și în zonele inundabile. Seamănă 
mult cu habitatele acvatice prezentate mai sus. De obicei 
sunt acoperite cu stuf și rogoz. Ele oferă adăpost și domeniu 
pentru vânat pentru o mulțime de animale. Vara mlaștinile 
și bălțile sunt populate de libelule, fl uturi și o grămadă de 
alte insecte. Locuitorii cei mai remarcabili ai acestor habitate 
sunt cu siguranță păsările: nagâțul, pițigoiul de stuf, buhaiul 
de baltă și altele. 

Cel mai mare pericol pentru aceste tipuri de habitate 
sunt activitățile de desecare, cu ajutorul cărora oamenii în-
cearcă să transforme aceste arii în pământ arabil. Ai auzit că 
în timpul comunismului în Delta Dunării au fost desecate 
terenuri cu suprafețe uriașe? Astăzi, după ce oamenii au re-
alizat că aceste zone nu sunt potrivite pentru agricultură, se 
încearcă reabilitarea lor prin inundare. Aceste costuri mari 
puteau fi  evitate dacă am fi  gândit la timp și nu am fi  distrus 
natura.

Floră

Moșișoare – Liparis loeselii
Orchidaceu mic (6 - 25 cm) de culoare verde-gălbui, cu tul-
pină trimuchiată, aripată în partea superioară. Florile sunt 
gălbui, mici, erecte, cu petale liniare sau lanceolate, înfl oresc 

LUMEA MLAȘTINILOR ȘI BĂLȚILOR

Moșișoarele și curechii de munte găsesc 

condiții de viață prielnice în mlaștinile alca-

line din apropierea Clujului. Aceste mlaștini 

oferă un mediu propice populației restrânse de curechi 

de munte, specie relictară, care a supraviețuit din era 
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Moșișoare (foto: Ruprecht Eszter)

Gălbenele (foto: Szabó Anna)



Faună

Lipitoare – Hirudo medicinalis
Lipitoarea este una din cele mai comune specii europene 
ale grupului Anelide. Acest ectoparazit se hrănește de obi-
cei cu sângele animalelor euterme, pe care le detectează 
rapid, apoi se apropie cu o mișcare șerpuită și se lipește 
de victima lui cu ajutorul discului lipitor, începând să-i 
sugă sângele. Saliva conţine o substanţă anticoagulantă 
(hirudină), care împiedică coagularea sângelui în timp ce 
lipitoarea se hrănește. Trăiește în ape stătătoare. Lipitori-
le sunt folosite încă din antichitate în medicină; medicina 
tradițională le folosește și astăzi cu succes peste tot în lume 
în chirurgia plastică, în repararea țesuturilor, în restabilirea 
postoperatorie a fl uxului sanguin și împotriva coagulării 
sângelui.

Ciucurași – Adenophora lilifolia
Plantă perenă, cu rădăcină pivotantă, napiformă. Crește la 
marginea pădurilor de foioase, prin pajiști umede și tufărișuri. 
Caracteristic acestei specii este stilul lung, exert, cu baza în-
conjurată de un disc nectarifer, tubular sau cilindric. Înce-
pând cu luna iulie produce fl ori ușor parfumate, de culoare 
albastru pal, în vârful unor mici ramuri. Specia se găsește în 
Făgetul Clujului – Valea Morii.

Pipiriguț - Eleocharis carniolica
Specie vulnerabilă alpino-carpato-balcanică, cu un spic de 
fl ori brun-verzui. Specia trăiește în locurile umede de lân-
gă malurile râurilor și pâraielor, și înfl orește în lunile iulie-
august. Specia se găsește în situl Făgetul Clujului – Valea 
Morii.

glaciară: solul lor este umed-răcoros chiar și în sezonul 

secetos, deoarece sunt străbătute de pârâiașe, iar tur-

ba de rogoz formată din litiera impregnată cu apă reține 

umezeala. Probabil aceste condiții îi „amintesc” cure-

chiului de climatul pleistocenic care a luat sfârșit acum 

12 mii de ani. 

O variantă specifi că a mlaștinilor alcaline sunt mlaștinile 

calcaroase cu Cladium mariscus care se formează în zo-

nele mai secate sau mai bogate în nutrienți ai habitatului. 

Numele habitatului provine de la ciperaceul de talie mare, 

Cladium mariscus, care este specia dominantă aici. Deși 

protecția acestui habitat nu reprezenta în trecut o priori-

tate pentru specialiști, este bine de știut că în regiunea 

noastră apare foarte rar: în Transilvania avem acest tip de 

habitat numai în Valea Morii și lângă Brașov, în mlaștinile 

din Bazinul Bârsei.
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Pipiriguț (foto: Mesterházy Attila)

Lipitoare (foto: Lészai István)Ciucurași (foto: Szabó Anna)



tru a depune ouăle. Și larvele și adulții sunt răpitori, larvele 
se hrănesc cu mormoloci, insecte acvatice, iar adulții cu in-
secte. Masculii sunt teritoriali, pentru a-și proteja teritoriul 
deseori luptă unul cu altul, prin urmare vara apar insectele 
cu trei aripi în loc de patru. 

Broasca de mlaștină – Rana arvalis
Este o broască zveltă, de circa 7 cm. Are coloritul dorsal de 
la galben strălucitor la cenușiu sau cafeniu-roșiatic pătat, 
punctat sau liniat, mai mult sau mai puțin întunecat, ade-
sea cu pete mari sau marmorări laterale. Deși trăiește în zone 
foarte umede este preponderent terestră, intrând în apă 
doar în perioada de reproducere. Este activă mai mult noap-
tea, cu excepția juvenililor. Are mișcări iuți și sărituri scurte, 
deplasându-se foarte repede. Este foarte selectivă, ocupând 
doar anumite habitate, chiar și dintre cele prielnice. În locu-
rile unde se găsește, este însă foarte abundentă. Trăiește în 
luncile râurilor sau în zone mlăștinoase, turbării, pășuni cu 
nivelul freatic ridicat.

Fluturele roșu de mlaștină – Lycaena dispar
Specie de fl uture comună, specializată pe pajiști umede sau 
mlăștinoase. Omizile se hrănesc pe diferite specii de plante 
din genul Rumex, în special pe ștevie de baltă (Rumex aqua-
ticus) și Rumex hydrolaphatum. Zboară din luna mai, până la 
mijlocul lunii septembrie. Specia se găsește în Făgetul Cluju-
lui – Valea Morii.

Fluturaș albastru cu puncte negre / Albăstrelul argintiu 
al furnicilor – Maculinea teleius 
Fluture specifi c pajiștilor umede de șes și de deal cu populaţii 
însemnate de sorbestrea (Sanguisorba offi  cinalis). Omizile se 
hrănesc pe plantele de sorbestrea în prima fază, după care se 
dezvoltă în mușuroaiele diferitelor specii de furnici din genul 
Myrmica. Zboară în lunile iulie și august. Specia se găsește în 
Făgetul Clujului – Valea Morii.

Libelulă de mlaștină – Libellula fulva
O insectă grațioasă și totodată un “elicopter” fără milă, care 
trăiește lângă ape lent curgătoare. Larvele se dezvoltă în apă 
timp de 2 ani, dar și adultul rămâne în apropierea apei pen-
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Libelulă de mlaștină (foto: Nagy H. Beáta)

Fluturaș albastru cu puncte negre (foto: László Zoltán)

Broasca de mlaștină (foto: Sos Tibor)

Fluturele roșu de mlaștină (foto: László Zoltán)



Pițigoi de stuf – Panurus biarmicus
Are penajul galben lutos, capul cenușiu, cu ciocul mic și co-
nic, iar masculii au o mustăcioară elegantă. Se poate întâlni 
în stufărișurile mari, compacte; vara se hrănește cu insecte 
și iarna cu sâmburi. Este o pasăre care rămâne cu perechea 
aleasă timp îndelungat. Cuibul este bine ascuns în stufăriș.

Buhai de baltă – Botaurus stellaris
Este o pasăre acvatică, ce trăiește ascunsă în stufărișul bălților. 
Pasărea este ceva mai mare decât o găină domestică, atingând 
76 cm lungime și o greutate de 1,35 kg. Penajul, de un cenușiu-
gălbui, dungat cu negru, ca și poziția corpului, îi asigură un 
camufl aj perfect. Buhaiul de baltă are picioare relativ scurte, 
un gât scurt și un cioc ascuțit. Vânează pândind animale sau 
insecte acvatice. Denumirea provine de la sunetul produs de 
masculi în perioada împerecherii, sunet ce poate fi  auzit de la 
o depărtare de câțiva kilometri. Femela clocește și crește sin-
gură puii, care, în primele două săptămâni, nu părăsesc cuibul, 
iar după numai două luni pot zbura.

Nagâț – Vanellus vanellus
Nagâțul este o pasăre de mărimea unui porumbel (28-31 cm), 
cu coloritul penajului aripilor și spatelui negru-verzui, iar 
creștetul și gușa sunt negre. În România păsările cuibăresc 
frecvent pe lângă zone de baltă. Ele preferă regiunile joase, 
deschise, de câmpie precum și smârcuri. Sunt păsări mono-
game. Teritoriul cuibului este apărat cu înverșunare de către 
mascul. Iarna păsările migrează spre Asia de Sud și spre bazi-
nul mediteranean. În trecut, ouăle păsărilor puteau fi  găsite 
pe listele de bucate, fi ind adevărate delicatese, dar azi colec-
tarea lor este interzisă în Europa.

Lupta desenelor
Privește atent perechile de specii de mai jos. Una dintre ele aparține de tabăra speciilor protejate. Încearcă să-ți dai seama care este aceasta!

Răspunsul corect îl găsești pe ultima pagină.

3. 4.

Știi că există diferențe între diferitele tipuri 

de mlaștini? Substratul unora este permanent 

sub apă (în astfel de mlaștini neaerisite se 

formează turba prin descompunerea lentă și 

carbonizarea parțială a materialului vegetal), însă nivelul 

apei în alte mlaștini fl uctuează. Bineînțeles, sunt și multe 

forme de tranziție între mlaștini.
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Nagâț (foto: Lészai István)

Desene: Ferencz Erzsébet



Tema cu habitate

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele patru tipuri de habitate, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui habitat.

Pajiște înmlăștinită cu bumbăcariță în Făgetul Clujului (foto: Kósa Ferenc)



Temă: ce fel de păduri sunt în împrejurimile tale? 

Ce specii de copaci alcătuiesc aceste păduri?

utilizează ca lemn de foc, pentru cozi de unelte și lemn de 
mină, având o rezistență crescută datorită torsionării fi brei 
lemnoase.

Fag – Fagus sylvatica
Acesta este un copac mare, capabil de a atinge înălțimi de 
49  metri și diametrul trunchiului de 3 metri, dar de obi-
cei are 25–35 m înălțime și diametrul trunchiului până la 
1,5  m. Este înalt, impunător, cu scoarța netedă, cenușie-
albicioasă. Are muguri fusiformi, ascuțiți, iar frunzele în 
general ovale. Florile sunt unisexuate monoice. Fructul, nu-
mit jir, este o achena trimucheată, acoperită de o scoarță 
țepoasă. Înfl orirea are loc în luna mai. Crește în special la 
deal și munte, dar poate fi  întâlnit – sporadic – și la câm-
pie, mai ales în regiunile nordice ale României. Jirul, fructul 
fagului, a fost utilizat încă din vechime pentru un anumit 
tip de untdelemn, dar și pentru hrana porcilor (este foarte 
apreciat și de mistreți). Coaja fagului este folosită ca febri-
fug și tonic amar, fi ind unul dintre echivalenții europeni ai 
chininei, alături de scoarța de salcie. Lemnul de fag a fost 
și este foarte apreciat. Ca lemn de foc, el are o calitate de-
osebită, arzând cu fum puțin și la o temperatură destul de 
ridicată, fi ind folosit în trecut în cuptoarele industriale, de 
pildă la producerea sticlei sau fi erului. 

Pădurile sunt poate cele mai complexe comunități de pe 
Pământ, aici găsim microorganisme care trăiesc sub sol, ciu-
perci și mușchi (briofi te), precum și vegetație erbacee și lem-
noasă la nivelul solului. Iar fauna este, de obicei, extraordinar 
de bogată. 

În funcție de altitudine, pădurile sunt compuse din diferite 
specii de copaci. În zona dealurilor situate la peste 250 metri 
altitudine, găsim păduri de cer și gorun, unde speciile domi-
nante sunt stejarul, gorunul și cerul. Peste aproximativ 400 de 
metri urmează pădurile de carpen și stejar. În aceste păduri, 
speciile dominante sunt stejarul și carpenul, ultimul formând 
nivelul inferior al coronamentului. Aici mai întâlnim cireșul, 
diferite specii de paltin, precum și specii de tei și arin. Pădurile 
de fag apar la peste 600 de metri altitudine. Pădurile de stejar 
și carpen au un strat arbustiv și ierbos, bogat în specii de plan-
te, cum sunt păștița și măseaua ciutei, în schimb pădurile de 
fag au un strat arbustiv sărac. În prezent, pe lângă speciile au-
tohtone, deseori sunt plantate și specii străine ca de exemplu 
salcâmul alb, pinul negru sau pinul de pădure.

Floră

Carpen – Carpinus betulus
Carpenul este o specie de foioase care crește până la 20-25 
metri. Are frunze alterne, simple, cu stipele caduce. Rădăci-
nile trăiesc în simbioză cu diferite ciuperci sau bacterii. Flo-
rile sunt unisexuate, grupate în infl orescențe mixte. Fructul 
carpenului se numește achenă. Este o specie rezistentă la 
ger și umbră, dar sensibilă la secetă. Lemnul de carpen se 

LUMEA PĂDURILOR DE FOIOASE DIN ZONA DEALURILOR

Unul dintre habitatele protejate în situl Făgetul 

Clujului – Valea Morii este pădurea de stejar cu 

carpen (Galio-Carpinetum). Are un coronament bi-

stratifi cat: nivelul superior este format de stejar, 

care are nevoie de o cantitate mare de lumină pentru creștere, 

iar în stratul inferior găsim frunzișul carpenului, mai iubitor de 

umbră. Pădurea de stejar cu carpen are, de obicei, strat arbustiv 

și ierbos bogat în specii – dintre tufe, prima care înfl orește este 

tulichina, atrăgând, cu fl orile ei liliachii, aromat mirositoare 

insectele înfometate, încă de la sfârșitul lunii februarie. Stratul 

ierbos este colorat primăvara de specii cu bubi (ghiocel, viorea, 

ceapa ciorii, etc.), dar și mai târziu putem observa aici specii 

cu infl orescență luxuriantă, adesea rare sau protejate, precum 

mlăștinița sau crinul de pădure. Gospodărirea silvică neglijentă 

și defrișarea repetată duc la dispariția stratului arbustiv, iar 

locul stejarilor este preluat de carpen, care crește repede prin 

lăstărire. Aceste parcele de pădure devin mult mai sărace în 

specii decât pădurile naturale – de exemplu, păsările cântătoare 

găsesc cu greu loc de cuibărit și ascunziș în zonele fără tufăriș, 

iar plantele din stratul inferior nu mai au lumina necesară pentru 

creștere, datorită frunzișului prea dens al carpenului. În condiții 

naturale, pădurea conține și arbori bătrâni, scorburoși, în care își 

găsesc hrana și ascunzișul atât liliecii și păsările, cât și rădașca 

sau croitorii.
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coarnelor poate atinge aproape jumătate din lungimea to-
tală a gândacului, care este 25-75 mm. Femelele sunt ceva 
mai mici decât masculii și nu au „coarne”. În schimb, au un 
„clește” mic de care se folosesc și pentru a prinde  hrana. 
Rădașca poate zbura. La masculul în zbor, axul longitudinal 
al corpului este oblic, coarnele arătând în sus. În Europa Cen-
trală și Sudică, rădașca a devenit foarte rară. Asta se datorea-
ză nu atât colecționarilor de insecte, cât mai mult dispariției 
tot mai multor habitate, mai ales păduri de stejari, prin ex-
ploatarea comercială și neecologică a pădurilor și îndepărta-
rea „lemnului mort”.

Croitorul mare al stejarului – Cerambyx cerdo
Lungimea corpului este de 35-55 mm, corpul de culoarea 
neagră cu nuanțe de maro și marginile elitrelor roșietice. 

Zboară din luna mai până în luna august. Adulții sunt ac-
tivi de obicei noaptea. Se hrănesc cu seva copacilor înfi ltrată 
prin fi surile din scoarță. Este o specie care suportă variații 
foarte limitate ale temperaturii mediului și care se hrănește 
cu lemn, preferând pădurile bătrâne de foioase. Dispariția în 
masă a indivizilor este cauzată de exploatarea tuturor arbori-
lor vârstnici din făgete, activitate antropică ce determină pe 

Păștiță – Anemone nemorosa
Este o plantă perenă ce preferă zonele moderat umede, um-
broase, împădurite, cu sol moale și ușor calcaros. Apare în 
regiunile deluroase, dar și în cele montane, la altitudini de 
cel mult 1800 m. Perioada de înfl orire este de la începutul 
lunii martie și până în luna aprilie. În trecut păștița a fost uti-
lizată în medicina populară în tratamentul durerilor de cap, 
bronșitei și bolilor reumatice. 

Măseaua ciutei – Erythronium dens-canis
Este o plantă perena, înaltă de 15-25 cm. Floarea este solita-
ră, violacee sau roz. Înfl orește în martie-aprilie, de obicei în 
păduri de fag cu carpen, dar apare și în păduri de stejar cu 
carpen. Numele științifi c Erythronium derivă de la grecescul 
‘erythros’ – roșu, ca aluzie la culoarea roșie a fl orilor.

Faună

Rădașca – Lucanus cervus
Rădașca se numără printre cei mai mari și remarcabili gân-
daci din Europa. Caracteristice sunt mandibulele mari și 
roșcate ale masculului, care seamănă cu coarnele de cerb și 
pot fi  folosite ca un clește. La exemplarele mari, lungimea 
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Măseaua ciutei (foto: Szabó Anna)

Rădașca (foto: László Zoltán)

Croitorul mare al stejarului (foto: László Zoltán)

Păștiță (foto: Szabó Anna)



Fluturele maturna – Euphydryas maturna
Fluture de zi, răspândit local în Europa Centrală. Adulţii se 
odihnesc pe copaci și se hrănesc îndeosebi cu nectarul fl ori-
lor de lemn câinesc (Ligustrum vulgare) și dârmoz (Viburnum 
lantana.) Se poate observa în perioada mai–iulie, în margi-
nile de pădure, drumuri forestiere și luminișuri, poieni cu 
tufi șuri. Specia se găsește în Făgetul Clujului – Valea Morii.

de o parte eliminarea bazei trofi ce (hrana specifi că) pentru 
stadiul de adult și pe de altă parte distrugerea habitatelor cu 
rol în camufl area stadiilor de dezvoltare, fi ind știut faptul că 
acestea sunt ușor de identifi cat de către speciile răpitoare, 
mai ales de către păsări. 

Albilița mică – Leptidea morsei
Fluture difi cil de separat de speciile înrudite, din această cau-
ză nu se cunoaște cu exactitate răspândirea acestuia. Fluture 
de zi, zboară primăvara și vara în două generații, la marginea 
tufi șurilor sau în luminișurile mai umede. Este amenințat de 
alterarea microclimatului specifi c, dar mai ales de modifi ca-
rea regimului hidrologic al habitatului. Specia se găsește în 
Făgetul Clujului – Valea Morii.

Molia catax – Eriogaster catax
Fluture de noapte, preferă habitatele cu tufărișuri și lăstări-
șuri. Apare în păduri de stejar din zona de șes, dar pătrunde 
până în zona pădurilor de fag. Are populaţii instabile, mici și 
sensibile. Larvele trăiesc în cuiburi de omizi, fl uturii zboară în 
perioada septembrie-octombrie. Specia se găsește în Făgetul 
Clujului – Valea Morii.

Elena Farago

Fluturii

 Fluturi albi şi roşii,
 Şi pestriţi, frumoşi,
 Eu îi prind în plasă,
 Când mama mă lasă.
 Eu îi prind din zbor,
 Însă nu-i omor;
 
 Ci mă uit la ei,
 Că sunt mititei,
 Şi frumoşi, şi-mi plac,
 Dar eu nu le fac
 Nici un rău, deloc.
 
Şi dacă mă joc
 Cu vreunul, ştiu
 Binişor să-l ţiu
 Şi pe toţi, din plasă,
 Îi ajut să iasă,
 Şi să plece-n zbor
 După voia lor.
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Albilița mică (foto: Rákosy László)

Fluturele maturna (foto: Vizauer Tibor Csaba)

Molia catax (foto: Rákosy László)



ne, pentru a supraviețui mai ușor iarna, lucru prin care ajută 
la răspândirea unor plante, deoarece uită adesea unde și-a 
ascuns proviziile. Nu hibernează, dar iarna este mai puțin 
activă.

Cerbul carpatin – Cervus elaphus
Este unul dintre cele mai mari cervide care trăiesc la noi. 
Masculii (taurii) poartă coarne rămuroase, care le cad în fi -
ecare an și un nou set de coarne le crește, de asemenea, în 
fi ecare an. În timpul iernii blana este gri-maro, iar vara maro-
roșcat. Cerbul este vânat atât pentru carne, ca sursă de hra-
nă, cât și pentru coarnele spectaculoase. Trăiește în păduri 
cu luminișuri și în livezi.

Pisica sălbatică – Felis silvestris
Specia este carnivoră și se hrănește cu mamifere mici precum 
rozătoare, pasări și alte animale de mărime asemănătoare. În 
mediul său natural, pisica sălbatică se poate răspândi ușor 
în diverse tipuri de habitat: savană, stepă și pădure. Indivizii 
sălbatici au culoare cenușie sau brună, cu dungi negre. Pot să 
ajungă la 55-70 cm lungime, cu coada de 25-40 cm și masa 
de 4-8 kg. Preferă pădurile liniștite, cât mai întinse, cu mulți 
arbori bătrâni și/sau hățișuri. Este un animal singuratic, dar 
în perioada împerecherii poate fi  întâlnit și în grupuri. Pisi-
ca sălbatică se împerechează în februarie-martie, iar după o 
gestație de circa 70 de zile, femela naște 2-4 pui. Aceștia sunt 
orbi timp de 10-12 zile. După numai o lună puii sunt capabili 
să își urmeze mama la vânătoare. De la aproximativ 3 luni 
pot vâna singuri. Ca animal nocturn și de amurg, are ochii 
bine adaptați la văzul de noapte, dar este totuși departe de 
performanțele râsului. Tacticile de vânătoare sunt asemă-
nătoare cu cele ale pisicii de casă. Dacă este nevoită poate 
înota, dar în general evită apa. Cel mai mare pericol pentru 
pisica sălbatică este pisica de casă.

Păiușul portocaliu-roșcat – Colias myrmidone
Fluture de zi, foarte rar, ale cărui efective populaționale au 
scăzut drastic în Europa Centrală în a doua jumătate a seco-
lului 20. Trăiește în habitate xerice, cu expoziție sudică sau 
vestică (margini de păduri xerofi le, pajiști uscate sau mezo-
xerofi le). Este monofag, larva se hrănește pe specii de plan-
te din genul Cytisus, preponderent Cytisus ratisbonensis. De 
obicei are două generații într-un sezon, prima zboară în mai, 
a doua în iunie-august. Specia se găsește în Făgetul Clujului 
– Valea Morii.

Acvila țipătoare mică – Aquila pomarina
Pasăre răpitoare, puțin mai mare ca șorecarul comun, cu o 
talie de 60-65 cm. Preferă pădurile mărginite de fânețe. Se 
hrănește cu mamifere mici, amfi bieni, păsări, reptile și insec-
te. Își face cuibul din ramuri, în copaci, zilnic adăugând noi 
ramuri verzi. Depune în mod obișnuit două ouă, perioada 
de incubație este de 38-40 zile. Specia este periclitată la ni-
vel global, iar habitatele cele mai importante pentru aceas-
tă acvilă se găsesc între Carpații noștri, în Ardeal. În această 
zonă trăiesc circa 2000-2300 de perechi de păsări, asta în-
seamnă că mai mult de 22% din populația Uniunii Europe-
ne cuibărește la noi. Asociația pentru Protecția Păsărilor și a 
Naturii Grupul Milvus (cu sediul în Târgu Mureș) în parte-
neriat cu Agenția Pentru Protecția Mediului Sibiu și cu Soci-
etatea Ornitologică Română acționează pentru menținerea 
populației pe termen lung, în cadrul unui proiect european.

Veveriță – Sciurus vulgaris
Veverița este un mamifer rozător de talie mică, ce trăiește în 
diferite tipuri de păduri, începând de la șes, până la munte. 
În majoritatea timpului stă în coronamentul arborilor, unde 
se deplasează prin sărituri. Se hrănește cu semințe din co-
nuri, scoarța copacilor, sevă, alune, ciuperci, jir, insecte, pui 
de păsări. Toamna depozitează în mai multe locuri jir și alu-
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Cerbul carpatin (foto: Lészai István)

Păiușul portocaliu-roșcat (foto: Vizauer Tibor Csaba)



Tema cu hărți

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele trei situri Natura 2000, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui sit.

Știi că Făgetul Clujului, unde probabil deseori ieși 

cu prietenii sau cu familia, este o arie protejată? Aici 

se găsesc numeroase animale și plante protejate. Din 

păcate, mulți dintre excursioniști lasă mizerie în urma 

lor: fl acoanele de plastic, sticlele și pungile semnalează locurile 

preferate. Această atitudine este extrem de dăunătoare pentru 

viețuitoarele din Făget. Fii foarte atent atunci când faci o tură în 

pădure sau în natură, nu lăsa mizerie în urma ta!
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Tema cu habitate

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele patru tipuri de habitate, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui habitat.

Pădure de fag cu carpen (foto: Csomortáni Hunor)



Temă: Ce este numele substanței toxice, și la ce se 

folosește în medicină?

Faună

Fluturașul auriu – Euphydryas aurinia

Fluture de zi, trăiește pe pajiști umede nealterate, din zonele 
de șes până la altitudinea de 1000 - 1200 m. Zboară într-o 
singură generaţie, în perioada mai-iunie. Specia este pericli-
tată mai ales datorită distrugerii habitatelor umede prin de-
secări și îndiguiri. Specia se găsește în situl Poiana Sântivan 
(Poienile de la Șard).

Cosașul lui Stys – Isophya stysi
Cosaș rar, polifag, cu activitate preponderent crepusculară 
sau nocturnă. Habitatele preferate ale speciei sunt pășunile 
mezofi le cu vegetație înaltă și densă. Se găsește în situl Poia-
na Sântivan (Poienile de la Șard) și în Făgetul Clujului – Valea 
Morii.

Acolo unde sunt tăiați arborii – de obicei pentru a se mări 
suprafețele agricole – se formează câmpuri sau pajiști. Acestea 
sunt folosite fi e ca teren arabil, fi e ca – în cazuri mai fericite – 
pășune sau fâneață. Pajiștile seminaturale utilizate tradițional 
ca fânețe sau pășuni oferă găzduire unei mari varietăți de 
viețuitoare – aceste habitate sunt livezile cu fl ori, pline de 
margarete, sânziene, clopoței, piciorul cocoșului și coada 
șoricelului. Pe lângă speciile comune, bine cunoscute, găsim și 
specii de plante și animale rare, ocrotite. Supraviețuirea lor în 
fânețe și pășuni depinde de gestionarea tradițională, deoare-
ce, fără aceste intervenții, pajiștile seminaturale sunt invadate 
de arbuști și se transformă treptat în păduri. În jurul lor, de 
obicei, sunt zone cu o infl uență antropică puternică: terenuri 
agricole, gospodării mici, localități, unde speciile protejate nu 
au nici o șansă de supraviețuire. În jurul orașului Cluj-Napoca 
o astfel de pajiște care adăpostește specii ocrotite este Poiana 
Sântivan, care, fi ind sit Natura 2000, merită o atenție mărită.

Floră

Brândușa de toamnă – Colchicum autumnale
Brândușa de toamnă este o plantă relativ mică, toxică, care 
crește pe câmp, pe pășuni. Are o înălțime de 10 - 13 cm, frunze 

mari alungite și fl ori liliachii, care înfl oresc toamna. Brândușa 
de toamnă este una dintre cele mai toxice plante de la noi, 
astfel încât intoxicația poate să survină nu doar în urma inge-
rării de fl ori sau semințe, ci și în urma consumării laptelui de oi 
și capre care s-au hrănit cu frunzele acestei plante. De obicei, 
vacile nu se ating de această plantă.

LUMEA PAJIȘTILOR SEMINATURALE
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Fluturașul auriu (foto: Vizauer Tibor Csaba)

Cosașul lui Stys (foto: Ionuț Ștefan Iorgu)Brândușa de toamnă (foto: Markó Bálint)



Temă: Numește zece specii de păsări care mi-

grează și zece specii sedentare. Care este specia 

de pasăre care parcurge ruta de migraţie cea mai 

lungă? De unde și până unde zboară? 

Lupta desenelor
Privește atent perechile de specii de mai jos. Una dintre ele aparține de tabăra speciilor protejate. Încearcă să-ți dai seama care este aceasta!

Răspunsul corect îl găsești pe ultima pagină.

5. 6.

Ciocârlia de câmp – Alauda arvensis
Pasăre cu penaj maroniu care preferă zonele deschise, fără 
arbori. Vara se hrănește mai ales cu insecte, toamna cu se-
minţe. Cântecul este foarte special: în general, începe să cân-
te pe sol, apoi se ridică, zburând cât mai sus, până aproape 
nu se mai vede, cântă 10-15 minute fără întrerupere, apoi 
coboară din nou pe sol. Este o pasăre migratoare pe distanță 
scurtă, care – spre deosebire de barza albă, care zboară până 
în Africa – își petrece iernile în zonele mediteraneene.

5. 6.

Știai că pe o pășune obișnuită pot supraviețui 

numeroase specii periclitate, dacă nu le deranjăm 

habitatul? Situl Poiana Sântivan este chiar una din-

tre acest pășuni înconjurată cu păduri de foioase.
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Tema cu hărți

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele trei situri Natura 2000, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui sit.
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Tema cu habitate

În buzunarul catalogului găsești autocolante cu fotografi a speciilor. Selectează, pentru fi ecare dintre 

cele patru tipuri de habitate, speciile de plante și animale care trăiesc în aria respectivă și lipește-le pe 

harta potrivită. Dacă citești atent textul catalogului, vei găsi cu ușurință speciile fi ecărui habitat.

Pajiște seminaturală (foto: Markó Bálint)



Câteva idei pentru drumeție

Ce punem în rucsacul nostru când plecăm într-o excursie?
   Lichid pentru băut. Cel mai bine e dacă iei apă cu tine, apa potolește setea cel 
mai efi cient, spre deosebire de sucuri și alte răcoritoare.

   Sandvici, biscuiți.

   Caiet sau carnet de notițe, în care poți desena o specie interesantă sau îți poți 
nota impresiile.

   Binoclu pentru observarea păsărilor.

   Determinatoare, cu ajutorul cărora poți identifi ca speciile întâlnite.

   Aparat de fotografi at, cu ajutorul căruia poți imortaliza frumusețile naturii.

   Pelerină de ploaie.

   Pălărie care să te protejeze de razele soarelui.

   Ai grijă ca rucsacul tău să nu fi e prea mare și să fi e comod! 

   Cel mai important este să ai o pereche de ghete impermeabile și comode 

oțoții

e?
ppototolo ește sseteteaea celel

aaaatutututuririrrii.i.i.
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Și dacă ai pregătit totul și ți-ai luat ghetele în picioare, avem 
pentru tine o idee fantastică de drumeție 

Poteca tematică „Pe urmele căprioarei”, instalată de către 
Asociația Ecouri Verzi și Potecătorii în Situl Natura 2000 „Fă-
getul Clujului – Valea Morii”, este o destinație perfectă pentru 
tine. Poteca se afl ă în partea de vest a municipiului Cluj-Napoca 
și pornește din locul denumit „Roata”, afl at pe drumul Sfântul 
Ioan din Făget. Constă dintr-un circuit de 2 kilometri prin pa-
jiști și pădure, care se parcurge ușor, cam într-o oră. Se poate 
ajunge la începutul potecii dacă mergem cu transportul public 
(autobuz, troleibuz, tramvai) până la ultima staţie din cartierul 
Mănăștur, după care mergem pe jos timp de 10 minute până 
la ”Roată”. Aici se afl ă și o parcare unde se poate lăsa mașina, 
în cazul în care alegem acest mijloc de transport. Tot aici se 
poate lăsa și bicicleta, dar întreaga potecă se poate parcurge și 
pedalând. De la ”Roată” urmăm săgeţile indicatoare și marcajul 
reprezentat de două urme de căprioară, afl ate pe copaci. Pe o 
parte a potecii marcajul „urme de căprioară” se suprapune cu 
marcajul turistic bandă albastră. Parcurgând poteca, alături de 
însoţitorii lor, copiii întâlnesc șase panouri pe care sunt montate 
replici în mărime naturală ale unor animale și plante protejate, 
din acea arie naturală. Replicile sunt realizate foarte realist, acor-

dându-se atenţie fi ecărui detaliu. Copiii pot să simtă ţestoasa de 
apă europeană, șopârla de câmp, fl oarea Adenophora și o urmă 
de căprioară. De asemenea se mai pot simţi broasca roșie de pă-
dure și fl uturele împreună cu toate stadiile lor de viaţă. Panouri-
le conțin și texte educative, în alfabetul Braille, despre animalele 
și plantele prezente. Alfabetul Braille este un sistem de scriere 
folosit de cei cu defi ciențe de vedere. Literele sunt compuse din 
puncte ieșite în relief care pot fi  simțite cu ajutorul degetelor. 
Publicul larg poate afl a despre cele prezentate cu ajutorul te-
lefonului mobil. Pe fi ecare panou sunt tipărite coduri QR care 
deschid câte o pagina de internet cu text și imagini.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Numele științifi c al unui fl uturi protejate.
2. Atributul păsărilor care nu migrează.
3. Specie de pește din râul Someșul Mic.
4. Consecința nedorită a activităților umane.
5. Substanță anticoagulantă produs de către lipitori. 
6. Numele științifi c al unei specii de moluște acvatică.
7. Tipul de habitat unde se găsește specia Moșișoare.
8. Partea salciei din care este extras substanța folosită în 

medicină.
9. Atributul speciilor rămași aici încă din era glacială.
10. Numele științifi c al unei fl uture protejate.
11. Numele științifi c al unei arbore.
12. … - Carpinetum, pădure de stejar cu carpen.

1. Un fel de adăpost folosit de diferite animale, de 
exemplu vidra.

2. Lucanus … Rădașca.
3. Activitatea care distruge mlaștinile.
4. Pasăre mică, strălucitoare, sedentară.
5. Mamifer mic, zburător.
6. Plantă acvatică cu fl ori galbene.
7. … kessleri, Porcușorul de nisip.
8. Moluște acvatică.

Rebus

Scrie răspunsul corect în fi ecare rând. Dacă nu ai greșit la nici 
unul, în coloana marcată vei găsi numele unei specii în limba 
română– la primul rebus – și o denumire științifi că – la al 
doilea.
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talpă pliabilă
talpă pliabilă aabi bilălăi bilă

   2. Februarie – Ziua Internațională a Zonelor Umede

   15. Martie – 15. Aprilie Luna pădurii
   21. Martie – Ziua Mondială a Pădurilor
   22. Martie – Ziua Mondială a Apei

   1. Aprilie – Ziua Păsărilor
   22. Aprilie – Ziua Pământului
   24. Aprilie – Ziua Mondială a Protecției Animalelor de Laborator
   10. Mai – Ziua Păsărilor și Arborilor
   15. Mai – Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă
   22. Mai – Ziua Mondială a Biodiversității
   24. Mai – Ziua Mondială a Parcurilor Naționale
   24. Mai – Ziua Europeană a Păsărilor

   5. Iunie – Ziua Mondială a Mediului
   8. Iunie – Ziua Mondială a Oceanelor
   17. Iunie – Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertifi cării
   21. Iunie – Ziua Soarelui
   29. Iunie – Ziua Internațională a Dunării

   11. Iulie – Ziua Mondială a Populației

   9.  August – Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a 
Parcurilor 

   16. Septembrie – Ziua Internațională de Protecție a Stratului 
de Ozon

   16-22. Septembrie – Săptămâna Mobilității Europene
   22. Septembrie – Ziua Mondială Fără Mașini
   23. Septembrie – Ziua Mondială a Curățeniei
   25. Septembrie – Ziua Internațională a Mediului Marin
   26. Septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați

   1. Octombrie – Ziua Mondială a Habitatului
   4. Octombrie – Ziua Mondială a Animalelor
   8. Octombrie  – Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor 

Naturale
   31. Octombrie – Ziua Internațională a Mării Negre

   8. Noiembrie – Ziua Internațională a Zonelor Urbane
   29. Decembrie – Ziua Internațională a Biodiversității

Zile semnifi cative în protecția naturii
Orar

LuniMarțiMiercuriJoiVineri

1

2

3

4

5

6



Cuprins

Lumea miracolelor    1
Ce fel de arii protejate există?    2
Zonele și localitățile aferente    4
Superstiții și obiceuri dăunătoare     5
Miracolele lumii viețuitoarelor    5

Lumea apelor    6
Floră    6
Faună    7
Otilia Cazimir: De pe-o „bună-dimineaţă”    10
Lupta desenelor    10
Balázs Imre József: Căminul vidrei    11
Tema cu hărți    12
Tema cu habitate    13

Lumea mlaștinilor și bălților    14
Floră    14
Faună    15
Lupta desenelor    17
Tema cu habitate    18

Lumea pădurilor de foioase din zona dealurilor    19
Floră    19
Faună    20
Elena Farago: Fluturii    21
Tema cu hărți    23
Tema cu habitate    24

Lumea pajiștilor seminaturale    25
Floră    25
Faună    25
Lupta desenelor    26
Tema cu hărți    27
Tema cu habitate    28

Câteva idei pentru drumeție    29
Rebus    30
Orar    31
Zile semnifi cative în protecția naturii    31

Asociația „Apáthy István Egyesület”
str. Șoimului 24/A. 
400486 Cluj-Napoca
România
apathyistvan.egyesulet@gmail.com

Răspunsuri

Lupta desenelor: 

desen 1.: Brosca țestoasă cu tâmple roșii;

desen 2.: Țestoasă de baltă; 

desen 3.: Clopoțel; desen 4.: Ciucuraș; 

desen 5: Cosașul lui Stys; desen 6: Cosașul verde. 

Speciile protejate apar pe desenele 2, 4 și 5.

Rebus 1.: Zvârluga

Rebus 2.: Isophya stysi
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