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A II-a Întâlnire Anuală de Monitoring 
 

6 decembrie 2008 
Cluj 

 
Program 

 
 
 
10:00 - Szabó D. Zoltán: Rezultatele programului „Monitorizarea Păsărilor Comune” pe anul 

2008 
10:30 - Domşa Cristi: Posibilităţi de aplicare a tehnicilor GIS în monitoring 
10:45 - Nagy H. Beáta: Recomandări pentru evitarea unor greşeli des întâlnite în completarea 

formularelor de monitoring 
 
11:00 - pauză 
 
11:15 - Kósa Ferenc: Propunere pentru un sistem de monitorizare continuă a populaţiei de berze 

albe din Romania 
11:30 - Pap Péter L.: Studiu comparativ despre variaţia diversităţii păduchilor de pene paraziţi ai 

ordinul Anseriformes 
11:45 - Kovács István: Programul de monitorizare a efectivelor de iernare a păsărilor răpitoare: 

rezultatele primilor doi ani 
12:00 - Ciprian Fântână: Arii de Importanţă Avifaunistică din România şi probleme recente cu 

Uniunea Europeană 
12:15 - Pârvulescu Lucian, Călin Fiat: Timişoara şi păsările ei – proiecte comune cu primăria 

oraşului 
 
12:30 - pauză de masă 
 
14:00 - Szodoray-Parádi Farkas, Szodoray-Parádi Abigél: Programul de monitorizare a 

liliecilor din România 
14:15 - Kovács István: Specii de păsări care pot fi confundate sau neobservate în monitoring 
14:30 - Kelemen A. Márton: Monitorizarea păsărilor răpitoare migratoare peste strâmtoarea 

Bosfor - proiect pilot 2008 
14:45 - Pârvulescu Lucian: Prezentarea bazei de date on-line myNature 
 
15:00 – pauză 
 
15:15 - tragere la sorţi 
15:30 - proiecţie de film şi fotografii 



Informaţii suplimentare: 
 
- Întâlnirea va avea loc în sala SZN (Sala de Zoologia Nevertebratelor), etajul I, clădirea din str. Clinicilor nr. 
5-7 a Facultăţii de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj (coordonate geografice: 
N46.76406, E23.57992). Aici se poate ajunge de la gară cu troleibuzul nr. 9, coborâţi pe calea Moţilor, 
căutaţi Grădina Mikó sau Muzeul Zoologic (care este situat în clădirea facultăţii); sau pe jos din P-ţa Lucian 
Blaga (fosta P-ţa Păcii), mergând pe str. Clinicilor, iar la intersecţia cu str. Haţieganu o luaţi la stânga în sus 
în Grădina Mikó (vezi harta alăturată). În grădină nu se poate intra cu maşina, cea mai sigură posibilitate de 
parcare este în parcarea primăriei (parking suprateran) din P-ţa Lucian Blaga sau eventual pe str. Clinicilor 
(sens unic spre Piaţa Păcii) şi pe str. Haşdeu (de unde se poate coborî pe scări spre clădirea facultăţii). 
 
- Există posibilitatea de a deconta o parte din cheltuielile de călătorie numai pentru elevi şi studenţi care 
participă în program. Îi rugăm pe cei care doresc acest lucru să ne semnaleze aceasta prin e-mail sau telefon. 
Celor care doresc să rămână peste noapte în Cluj le putem oferi ajutor în căutarea şi rezervarea cazării. 
 
- La întâlnire va fi posibilă cumpărarea setului de CD-uri „Cântece de păsări din România”, tricouri ale 
programului, determinator de păsări din România. 
 
- Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe Nagy H. Beáta (e-mail: nagy.beata@gmail.com, 
tel: 0742 485183) sau pe Szabó D. Zoltán (e-mail: szabodz@gmail.com, tel: 0745 590082). 
 
Vă aşteptăm! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programul „Monitorizarea Păsărilor Comune” în 2008 este finanţat de RSPB şi GEF-UNDP, în parteneriat cu EBCC: 
 

                       


