Anexa nr. 1
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit__________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _______ha, din care gol alpin __________ ha şi pădure _____ha.
Nr. înregistrare ....................
FIŞA DE OBSERVAŢIE TIP 1.0
CAPRĂ NEAGRĂ
NR.__
(nr. echipei de observatori)
ACŢIUNEA* ____________________
1. Data observaţiei: ziua _______, luna ________________, anul________________
2. Denumirea şi lungimea traseului parcurs_______________________________________
________________________________________________________________________________
3. Denumirea golului alpin sau a bazinului forestier:________________________________
________________________________________________________________________________
4. Starea timpului:___________________________________________________________
5. Tip de habitat: ___________________________________________________________
6. Rezultatul acțiunii: capre negre observate:
Adulți
Juvenili
Iezi
(peste 3 ani)
(1-3 ani)
Nr.
(sub 1
Ora
Punctul
ex.
ex.
crt.
an)
ex.
Masculi Femele
0
1
2
3
4
5
6

TOTAL
7. Alte observaţii (alt vânat observat ş.a.)________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Observaţiile s-au realizat de către:
Nume, prenume
Locul de muncă

Funcția

Notă: * se completează cu : I - DE PRIMĂVARĂ sau cu a II-a - DE TOAMNĂ

Semnătura

Anexa nr. 2
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit__________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _______ha, din care gol alpin __________ ha şi pădure _____ha.
Nr. înregistrare ....................
AVIZAT
____________________
(conducător executiv al gestionarului)

CENTRALIZATORUL TIP 1.1
CAPRĂ NEAGRĂ
ACŢIUNEA* ____________________

Nr.
crt.

Fișa de observație
Nr. ____

Total capre negre
observate/fișă (ex)
(col 3+4+5+6)

0

1

2

Adulți
(peste 3 ani)
ex.
Masculi
Femele
3
4

Juvenili
(1-3 ani)
ex.

TOTAL

Întocmit (reprezentanții gestionarului):
Responsabil acțiune
__________________
Paznic de vânătoare
___________________
Notă: * se completează cu : I - DE PRIMĂVARĂ sau cu a II-a - DE TOAMNĂ

5

Iezi
(sub 1
an)
ex.
6

Anexa nr. 3
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit __________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _____________ ha, din care pădure __________ ha.
FIŞA DE OBSERVAŢIE TIP 2.0
SPECIA* _________________
NR.__
(nr. echipei de observatori)
ACŢIUNEA DE TOAMNĂ – LA BONCĂNIT
1. Data observaţiei: anul _________, luna_________, ziua _______.
2. Intensitatea boncănitului ( puternică, mijlocie, slabă) ___________
3. Denumirea şi descrierea locului de boncănit, unde se efectuează observaţia:
________________________________________________________________________________
altitudine: medie_____________m; maximă_____________m; minimă____________m
expoziţia:________________________________________________________________________
4. Denumirea bazinetului forestier (la munte) sau a trupului de pădure (la deal şi
câmpie)_________________________________________________________________________
5. Suprafaţa (în ha.) a bazinetului sau a trupului de pădure_____________________
6. Starea timpului (în perioada efectuării observaţiilor)________________________
________________________________________________________________________________
7. Efective observate
Dimineaţa
Seara
Structura pe sexe şi vârste a animalelor observate
- orele - orele A. Total exemplare observate (a+b+c)
Total masculi:
masculi 1 până la 3 ani (inclusiv)
a.
masculi de la 3 până la 10 ani (inclusiv)
masculi peste 10 ani
din care:
Total femele:
Juninci
b.
exemplare mature
exemplare bătrâne
c. Viţei sub 1 an (ambele sexe)
B. Cerbi identificaţi în acelaşi loc de boncănit, în afara orelor
când s-au făcut observaţiile şi necuprinşi la punctul A (pe sexe şi
vârste)
Alte specii de vânat observate
(număr pe specii)
8. Observaţiile s-au realizat de către:
Nume, prenume
Locul de muncă

Funcția

Semnătura

NOTĂ: *) Fișa va fi întocmită separat pentru fiecare specie în parte (cerb comun sau cerb lopătar).

Anexa nr. 4
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit __________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _____________ ha, din care pădure __________ ha.

AVIZAT
____________________
(conducător executiv al gestionarului)

CENTRALIZATORUL TIP 2.1
SPECIA* _________________
ACŢIUNEA DE TOAMNĂ – LA BONCĂNIT

Nr.
crt.

Fișa de
observație
nr. ......

0

1

Denumirea
locurilor de
boncănit
2

Cerbii observaţi în locurile de boncănit
din care:
din care:
Total
Total
Total
cerbi masculi
femele
1-3
3-10 10 ani
bătrâ
col.
col.
col.
juninci mature
ani
ani
şi
ne
4+8+12 5+6+7
9+10+11
peste
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TOTAL
NOTĂ: *) Centralizatorul va fi întocmit separat pentru fiecare specie în parte (cerb comun sau cerb lopătar).
Întocmit (reprezentanții gestionarului):
Responsabil acțiune
__________________

Paznic de vânătoare
___________________

Cerbi
identificaţi
în raza
Viţei
sub 1 locurilor
de
an
boncănit
12
13

Alte obs.

14

Anexa nr. 5
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit __________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _____________ ha, din care pădure __________ ha.
FIŞA DE OBSERVAŢIE TIP 2.2
SPECIA* _________________
NR.__
(nr. echipei de observatori)
ACŢIUNEA DE IARNĂ – LA CÂRD

1-3 ani

4-10 ani

peste 10 ani

2

peste 10 ani

1

4-10 ani

0

1-3 ani

1. Data observaţiei: anul _________, luna_________, ziua _______.
2. Denumirea şi descrierea traseului parcurs:______________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Suprafaţa observată: ______ha.
4. Altitudinea: _____m.
5. Denumirea bazinetului forestier în care s-au efectuat observaţiile: ___________________
________________________________________________________________________________
6. Nr. şi denumirea U.P.-ului din care face parte: _________________________________
7. Starea timpului: __________________________________________________________
8. Grosimea stratului de zăpadă: ______cm.
9. Efective observate:
din care:
masculi
femele
Mărimea
Starea de
Nr.
tineret
Denumirea locului
cârdului
sănătate
crt.
sub 1
(buc.)
(vigoarea sp.)
an
3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL
10. Alte specii de vânat:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Observaţiile s-au realizat de către:
Nume, prenume
Locul de muncă
Funcția
Semnătura

NOTĂ: *) Fișa va fi întocmită separat pentru fiecare specie (cerb comun, cerb lopătar, căprior)

Anexa nr. 6
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit __________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _____________ ha, din care pădure __________ ha.
AVIZAT
____________________
(conducător executiv al gestionarului)

CENTRALIZATORUL TIP 2.3
SPECIA* _________________
ACŢIUNEA DE IARNĂ – LA CÂRD
Exemplare observate
Nr.
crt.

Zona de iernat, U.P., u.a.,
denumire

Total

masculi
1-3 4-10 peste
ani
ani 10 ani

tineret
femele
sub 1
1-3 4-10 peste
an
ani
ani 10 ani

TOTAL
NOTĂ: *) Fișa va fi întocmită separat pentru fiecare specie (cerb comun, cerb lopătar, căprior)

Întocmit (reprezentanții gestionarului):
Responsabil acțiune

Paznic de vânătoare

__________________

___________________

Anexa nr. 7
la Instrucțiuni
Judeţul ________________
Fondul cinegetic nr.____, denumit __________________, gestionat de _______________________
Suprafaţa _____________ ha, din care pădure __________ ha.

FIŞA DE OBSERVAŢII TIP 3.0 NR._____
pentru mistreţ la locurile de hrănire sau pe traseele parcurse

Nr.
crt.

Data

Exemplare observate
Locul de hrănire
masculi
Femele
sau traseul
parcurs U.P., u.a., >1 an 1-2 peste 2 >1 1-2 peste 2
denumire
ani
ani
an
ani
ani

Observaţii

Total
Media
Obsevator
Notă:
Observaţiile se vor face pe locuri de hrănire și/sau pe traseele parcurse la diferite date.

Anexa nr. 8
la Instrucțiuni

CENTRALIZATORUL TIP 3.1
al fişelor de observaţie la mistreţ la locurile de hrănire sau pe traseele parcurse
pe F.C.__________________________
Exemplare observate
Locul de hrănire
Nr.
sau traseul parcurs
crt.
U.P., u.a., denumire

Total
<1
an

masculi
1-2
peste 2
ani
ani

<1
an

femele
1-2 ani peste 2
ani

Total
Gestionar
Responsabil acțiune

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

Anexa nr. 9
la Instrucțiuni

Judeţul________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea______________________________
Gestionat de___________________________
Data_________________suprafaţa/bandă de probă nr.___________________
FIŞE INDIVIDUALĂ TIP 4.0
de înregistrare nr. ........... a vânatului
Vânat observat
căprior

Observator
M

F

iepure
sub 1
an

fazan
M

F

Potâr

-

-

nichi

-

Observaţii

Total
Semnătura
Notă:
Fiecare exemplar observat se punctează la respectiva categorie: exemplu

= 5 ex.

Anexa nr. 10
la Instrucțiuni

Judeţul________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea______________________________
Gestionat de___________________________
Starea vremii____________________________, suprafaţa de probă nr._______________
FIŞE DE OBSERVAŢIE TIP 4.1
centralizată nr. .....pentru acţiunile de estimare a vânatului mic pe suprafaţa de probă
Nr.

Specii observate
Supr.
Data

probă
nr.

Tip de
vegetaţie

Supr.

căprior

fazan
sub 1

ha

M

F

an

iepure

crt.

pot
ârn

M F

ich

-

-

-

e

Total suprafaţă
de probă
Gestionar
Notă:
Exemplarele preluate din fişele individuale se trec sub formă punctată, totalul se redă în cifre.

Anexa nr. 11
la Instrucțiuni
CENTRALIZATORUL TIP 4.2
al fişelor de observaţie pe suprafeţe/benzi de probă pentru vânatul mic
pe F.C.________________________
S total_________ha, din care_______ha pădure,_______ha arabil,______ha neproductiv_______
Nr.

Supr.

crt.

probă
nr.

Supr.

Tip de

Specii observate

vegetaţie
ha

căprior
M

F

iepure
sub

fazan
M

pot

-

-

-

F

1 an

Total I

Total
II

Total
F.C.
Gestionar
Notă:
Suprafeţele de probă se vor trece în ordine numerică (alfabetică); la “Total I” se va înregistra
totalul suprafeţelor pe un anumit tip de vegetaţie, de exemplu câmp (arabil) cultivat agricol, iar la
“Total II” suprafeţele cu pădure, iar la “Total III” cele mixte.
Cu datele din acest centralizator se vor calcula efectivele pe categorii de terenuri, cu formula
Ef.c = (Sc : Sp) x n, în care:
Ef.c = efectivul calculat pe o anumită categorie de teren, în bucăţi.
Sc = suprafaţa totală a categoriei respective pe fondul de vânătoare, în ha.
Sp = suprafaţa de probă din aceeaşi categorie, în ha.
n = numărul de exemplare găsite pe suprafeţele de probă, luate din aceeaşi categorie.
Formula se aplică pentru fiecare specie.

Anexa nr. 12
la Instrucțiuni
Judeţul________________________
Judeţul _________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea_____________________________
Gestionat de___________________________
PROCES – VERBAL 4.3
de estimare a vânatului pe suprafeţe de probă
1. Data evaluării (ziua, luna, anul) _____________________________________________
2. Ora începerii___________________; ora terminării______________________
3.

Starea timpului (temperatură, nebulozitate etc.)_________________________________

________________________________________________________________________________
4. Starea terenului (îngheţat, uscat, desfundat) ___________________________________
________________________________________________________________________________
5. Suprafaţa fondului cinegetic, pe natura de folosinţă (în ha.) – total____________, din
care: pădure____________ha., arabil, fâneaţă, vie etc._________________ha. şi neproductivă
(aşezări omeneşti, bălţi, lacuri) _____________________ha.
6. Participanţi: delegat din partea gestionarului___________________________________
________________________________________________________________________________
7. S-au stabilit, măsurat pe teren şi pichetat un număr de___________________________
suprafeţe de probă, reprezentând___________________% din suprafaţa fondului (________% din
suprafaţa pădurii şi __________% din teren arabil).
8. Rezultatul estimării vânatului pe suprafeţe de probă:
Nr. şi
Nr.

denumirea

Supr.

crt.

suprafaţei

ha.

de probă

Categ.
de
biotop

Specia de vânat numărat
Căpriori
Fazani
sub
Iepuri
M. F. 1 M. F.
an

Potârnichi Mistreţi

Alte
specii

Total
8.S-au mai găsit resturi de vânat mort___________________________________________
________________________________________________________________________________
Gestionar
Responsabil evaluare

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

Anexa nr. 13
la Instrucțiuni

Judeţul_____________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea_________________________
Gestionat de___________________________
FIŞA DE OBSERVAŢII TIP 5.0. Nr. ___________.
la vizuină pentru vulpe / câine enot

Nr.
crt.

Data

Locul observaţiilor, U.P., u.a.,
denumire

Număr de pui observaţi

Media
Numărul de pui observaţi x 2,5 = numărul de exemplare adulte !!! unde se trec exemplarele
adulte pe fișă

Observator

Notă:
Observaţiile se vor repeta de 2-3 ori pentru fiecare locaţie, făcându-se o medie a numărului de
pui observaţi, fiecare locaţie având propria sa fişă de observaţie.

Anexa nr. 14
la Instrucțiuni

CENTRALIZATORUL TIP 5.1
al fişelor de observaţie la vulpe/câine enot pe F.C.__________________________

Nr.
crt.

Locaţia

Exemplare adulte

Total
Coeficient de corecţie
Total corectat

Gestionar
Responsabil acțiune

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

Notă pentru vulpe: deoarece se consideră că mai există un număr de vizuini neidentificate, că mai
există exemplare de femele care nu s-au împerecheat şi nu ocupă vizuini în teren, numărul total de
exemplare va fi majorat cu un coeficient mediu de corecţie în valoare de 2,0.

Anexa nr. 15
la Instrucțiuni

Judeţul________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea_________________________
Gestionat de___________________________
FIŞA DE OBSERVAŢII TIP 6.0. Nr. ____
la marmotă

Nr.
crt.

Data

Locul observaţiei
Denumirea coloniei
(căldării)

Altitudine

Starea
vremii

Exemplare observate
pui

Total

adulţi

Total

Observator

Notă:
Observaţiile se vor face la toate coloniile sau asupra exemplarelor izolate, consemnând acest
lucru la rubrica “Observaţii”.
Observaţiile se vor repeta de 2-3 ori, în final făcându-se o medie a exemplarelor observate la
diferite date pentru fiecare locaţie.
Prin însumarea acestor valori medii, pe fişa centralizatoare se va obţine efectivul pe întreg
F.C.

Anexa nr. 16
la Instrucțiuni

CENTRALIZATORUL TIP 6.1. al
fişelor de observaţie la marmotă pe F.C.__________________________

Nr.
crt.

Locul observaţiilor
Colonia
(căldarea)

Gestionar
Responsabil acțiune

Exemplare observate
pui

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

adulţi

Anexa nr. 17
la Instrucțiuni

Judeţul_____________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea_________________________
Gestionat de___________________________
FIŞA DE OBSERVAŢII TIP 7.0 Nr._____
la vizuină pentru viezure
Nr.
crt.

Data

Locul observaţiilor, U.P., u.a.,
denumire

Exemplare observate
adulţi
pui

Total
Observator

Notă:
Pe harta fondului cinegetic (la scara 1 : 20 000, sau mai bine 1 : 10 000) se consemnează toate
vizuinele găsite şi locuite. Prin observaţii repetate la fiecare vizuină se poate stabili cu destulă
precizie numărul de exemplare din acele vizuini.
Prin însumarea exemplarelor observate se va obţine numărul total de exemplare la nivel de
fond cinegetic.
Deoarece se consideră că mai există un număr de vizuini neidentificate, numărul total de
exemplare va fi majorat cu un coeficient mediu de corecţie în valoare de 1,5.

Anexa nr. 18
la Instrucțiuni

7.1. Centralizatorul
fişelor de observaţie la viezure pe F.C._____________ _____________

Nr.
crt.

Fișa de observație tip 7.0 nr.......

Exemplare observate
adulţi

Total
Coeficient de corecţie
Total corectat

Gestionar
Responsabil acțiune

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

pui

Anexa nr. 19
la Instrucțiuni

Judeţul_____________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea_________________________
Gestionat de___________________________
FIŞA DE OBSERVAŢII TIP 8.0. Nr. ___________.
pentru bizam

Nr.
crt.

Data

Locul observaţiilor

Număr de pui observaţi

Media

Observator

Notă:
Observaţiile se vor repeta de 2-3 ori pentru fiecare locaţie, făcându-se o medie a numărului de
pui observaţi, fiecare locaţie având propria sa fişă de observaţie.

Anexa nr. 20
la Instrucțiuni

CENTRALIZATORUL TIP 8.1
al fişelor de observaţie la bizam pe F.C.__________________________

Nr.
crt.

Locaţia

Exemplare adulte

Total
Coeficient de corecţie
Total corectat

Gestionar
Responsabil acțiune

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

Anexa nr. 21
la Instrucțiuni
Judeţul________________________________
Fondul cinegetic nr.____, denumirea__________________,gestionat de_____________
Suprafaţa _____________ha., din care __________ ha. pădure

FIŞA DE OBSERVAŢIE TIP 9.0 NR.________
la cocoş de munte / cocoş de mesteacăn
1. Data observaţiei: anul _________, luna_________, ziua _______, orele________
2. Intensitatea rotitului: puternică, mijlocie, slabă.
3. Denumirea

şi

descrierea

locului

de

rotit,

unde

se

efectuează

observaţia_______________________________________________________________________
4. Altitudinea_______________________m.; expoziţia_______________________
5. Denumirea bazinetului forestier________________________________________
6. Nr. şi denumirea U.P. din care face parte_________________________________
________________________________________________________________________________
7. Suprafaţa (în ha.) a bazinetului sau a trupului de pădure_____________________
8. Starea timpului (în perioada efectuării observaţiilor)________________________
9. Efectivele observate:_______________cocoşi
_______________găini
10. Alte observaţii (alt vânat observat etc.) __________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Observaţiile s-au efectuat de:__________________________________________
locul de muncă:__________________________funcţia:___________________________________
Observator

Anexa nr. 22
la Instrucțiuni

CENTRALIZATORUL TIP 9.1
cu privire la efectivele totale de cocoş de munte
estimate prin observaţii în perioada rotitului, în anul _____________

Fondul de vânătoare
0

I.

Denumirea locului de rotit
1

Nr.
fişă
2

Exemplare observate
Masculi

Femele

3

4

10 %

20 %

Total estimat

Pierderi estimate în perioada aprilie - martie

II. Total efectiv estimat (fără sporul natural)

Gestionar
Responsabil acțiune
__________________

Reprezentant GF.
Paznic de vânătoare
____________________________

Anexa nr. 23
la Instrucțiuni

Judeţul____________________________
Fondul cinegetic nr.________ denumirea_________________________
Gestionat de___________________________
FIŞA DE OBSERVAŢII TIP 10.0 nr. _______
la fazani / potârnichi / ieruncă în perioada de împerechere / la puncte de hrănire

Nr.
crt.

Data

Locul observaţiilor, U.P.,
u.a., denumire

Număr de
exemplare
(cocoşi)
ascultate

Număr de
exemplare
observate
(masculi +
femele) la
puncte de
hrănire
M.
F.

Observaţii

Total
Observator
Notă: Fişa se întocmeşte separat pentru fazani, potârnichi şi ieruncă.

Anexa nr. 24

la Instrucțiuni

Centralizatorul tip 10.1
al fişelor de observaţie la fazani / potârnichi / ieruncă în perioada de împerechere sau punctele de
hrănire pe F.C.__________________________

Nr. crt.

Număr de cocoşi
ascultaţi

Număr de exemplare observate la
punctele de hrănire
Masculi

Observaţii

Femele

Total
Coeficient de
corecţie
Total corectat
Gestionar
Responsabil acțiune

Reprezentant GF
Paznic de vânătoare

Notă:
Cele două metode se completează reciproc. Este de preferat de a da o mai mare pondere
rezultatelor obţinute prin observaţii la punctele de hrănire, unde se va putea vedea şi raportul între
sexe, starea de sănătate etc.
Centralizatorul se întocmeşte separat pentru fazan, potârniche şi ieruncă numărul total
rezultat pe fondul cinegetic va fi majorat cu circa 1,3 în cazul fazanului şi 1,1 în cazul potârnichii
pentru a putea cuprinde şi exemplarele ce nu frecventează respectivele hrănitori.

