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PROGRAM 
 
01 Octombrie (vineri) 
 
10:00 – 19:00 Sosirea participanților, cazare 

19:00 – 23:00 Cină de primire și prezentări 

 
02 Octombrie (sâmbătă) 
 
05:00  Începerea Maratonului Ornitologic de 24 de ore  
19:00 – 21:00 Cina 
 
03 Octombrie (duminică) 
 
05:00 Încheierea Maratonului Ornitologic de 24 de ore 

10:00 – 11:00 Anunțarea câștigătorilor, evaluarea întrunirii, premierea câștigătorilor.  

11:00 – 12:00 Închiderea concursului  
 
 
Efortul comun de limitare a răspândirii SARS-CoV-2 și legislația ne obligă să condiționăm participarea 
de respectarea următoarelor reguli: 
(1)(...) este permisă participarea (...) numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații: 
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare; 
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore; 
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; 
d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-
2. 
(3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) prin prezentarea 
documentelor pe suport hârtie sau în format electronic. 
 
 

În cazul observării unor specii rare sau chiar a unor eventuale specii noi pentru fauna țării, 
vă rugăm să anunțați imediat evaluatorii prin telefon, sms sau WhatsApp: Ciprian Fântână (Cipi): 
0744501704, Emanuel Baltag (Manu): 0726249309. Speciile care trebuie raportate au denumirile 
științifice notate cu caractere îngroșate în lista de mai jos. De asemenea trebuiesc raportate și speciile rare 
care nu apar în lista de mai jos (unde nu au fost incluse specii foarte rare sau care nu sunt specifice 
sezonului) 
Totodată, pe durata evenimentului, dacă aveți întrebări, adresați-vă cu încredere organizatorilor!   



Regulamentul Maratonului Ornitologic 
 

1. Echipele de concurs vor fi formate din 2-4 persoane, iar intrarea în concurs se va face după 

înregistrarea la Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea, a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași (denumită în continuare Stațiune de Cercetare). Se consideră echipă participantă doar 

echipa care a fost înscrisă la punctul de înregistrare a concurenților.  

2. Maratonul ornitologic de 24 de ore va începe în data de 02 octombrie 2021, la ora 05.00 AM și 

se va încheia în data de 03 octombrie 2021 la ora 05.00 AM. Echipele participante trebuie să fie prezente 

în incinta Stațiunii de Cercetare la ora începerii concursului, precum și la ora încheierii acestuia, 

moment în care se vor închide listele de observații. 

3. Observațiile din cadrul Maratonului Ornitologic 2021 se vor colecta cu ajutorul aplicației 

Ornitodata. Aplicația va fi configurată, pentru fiecare echipă în parte și datele vor fi colectate într-o 

secțiune specială. Pentru Maratonul Ornitologic Agigea 2021, suprafața de concurs va fi un poligon 

desemnat de către organizatori, care va condiționa localizarea observațiilor; sunt acceptate ca valide doar 

observațiile efectuate în interiorul poligonului. În aplicație se vor trece doar acele specii ce au fost 

identificate cu certitudine. Datele pot fi colectate de către oricare din membrii echipei. Taxonii identificați 

până la nivel de gen (de ex. Phylloscopus sp.) nu vor fi luați în considerare. De asemenea, nu se vor lua în 

considerare mai multe subspecii ale aceleiași specii.  

În cazul în care echipa întâmpină dificultăți tehnice cu utilizarea aplicației și niciunul dintre 

membri nu poate utiliza Ornitodata, observațiile pot fi colectate și pe fișa de observații (fiecare echipă de 

concurs va primi o fișă de observații în care se vor nota speciile identificate.) 

4. Concursul are două secțiuni: 

a. Avansați 

b. Începători 

Fiecare echipă se va înscrie doar la una din aceste secțiuni. Organizatorii își rezervă dreptul de a 

transfera orice echipă de la o secțiune la alta în cazul în care se consideră că aceasta s-a încadrat greșit. 

5. În cazul păsărilor observate:  

a. dacă sunt observate speciile din tabel, marcate cu litere îngroșate (specii rare la nivel național), 

sau alte specii care nu figurează în tabel, observatorul trebuie să anunțe imediat organizatorii! Pentru 

aceste specii sunt necesare fotografii doveditoare sau descrieri amănunțite care sa probeze specia 

observată. 



b. pentru ca o specie să poată fi trecută pe listă, aceasta trebuie să fie observată de minim 2 

persoane, suficient de bine pentru a o recunoaște cu siguranță. În cazul în care o specie anume este 

observată doar de către un membru al echipei, aceasta nu poate fi trecută pe listă.  

c. în cazul echipelor formate din 3 sau 4 persoane, 95% din totalul speciilor observate de echipă 

trebuie să fie văzut de către toți membrii acesteia iar celelalte 5% de către minimum două persoane ale 

echipei. Rugăm ca speciile care au fost văzute doar de către o parte a echipei să fie marcate cu steluță. În 

cazul în care, pe durata concursului, aceste specii sunt observate şi de către ceilalți membrii ai echipei, 

steluța se șterge. 

6. În cazul păsărilor auzite: 

a. dacă sunt auzite speciile din tabel, marcate cu litere îngroșate (specii rare la nivel național), sau 

alte specii care nu figurează în tabel, observatorul trebuie să anunțe imediat organizatorii! Pentru aceste 

specii sunt necesare înregistrări doveditoare care sa probeze specia observată. 

b. indiferent de numărul persoanelor dintr-o echipă, speciile auzite trebuie să fie auzite de către 

toți membrii echipei. La sfârșitul concursului însă, procentul speciilor doar auzite (nu și văzute) nu trebuie 

să depășească 5% din totalul speciilor înregistrate de către echipa respectivă. 

7. În cazul în care auzim o specie, dar în același timp o și vedem, se va trece în categoria celor 

văzute. La fel se va proceda și în cazul în care prima dată doar auzim specia respectivă, iar mai apoi, pe 

parcursul concursului, o și vedem. În acest caz va fi scoasă din categoria ”auzite”.  

8. Observațiile din cadrul concursului se pot face cu ochiul liber, binoclul sau luneta, folosind orice 

mijloc de deplasare terestră. Nu este permisă deplasarea cu ajutorul ambarcațiunilor. 

9. Observațiile pot fi efectuate doar în perimetrul desemnat de organizatori. Acesta este bine marcat 

pe harta pusă la dispoziția participanților. Înregistrarea speciilor de păsări din afara perimetrului desemnat 

nu este permisă.  

10. În cazul întâlnirii a două (sau mai multe) echipe, timpul petrecut împreună nu poate să 

depășească 10 minute. Așadar, observațiile comune de durată, comasarea grupurilor nu este admisă. 

Totodată, separarea membrilor aparținând aceluiași grup nu este admisă. Este interzisă dezinformarea altor 

echipe, însă îndrumarea lor nu este obligatorie. 

11. Introducerea pe teren și folosirea echipamentelor acustice (MP3, casetofon, CD player etc.), 

redarea vocii și atragerea păsărilor este interzisă. “Pâşpâitul”, baterea moderată din palmă, atragerea 

păsărilor prin fluierat, sunt admise. 



12. Utilizarea reflectoarelor sau a lanternelor tari pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate 

slabă este interzisă. Utilizarea moderată a lanternelor mici sau a celor de buzunar (ex. în scop de orientare) 

este permisă, însă luminarea luciurilor de apă sau a păsărilor de pe apă este interzisă! În timpul serii/nopții, 

la căutarea păsărilor răpitoare de noapte, utilizarea lanternelor cu capacitate de iluminare moderată este 

admisă. 

13. Folosirea echipamentelor (plase, capcane etc.) care vizează capturarea păsărilor nu este 

permisă. De asemenea, înregistrarea speciilor capturate în cadrul Stației de Inelare de la Agigea sau în 

cadrul altor stații, centre sau tabere de inelare este interzisă. 

14. Tăierea, ruperea sau distrugerea de orice fel a vegetației este strict interzisă! Totodată, se 

interzice și deranjarea de orice fel a altor specii de animale. 

15. Orice abatere de la regulile de mai sus atrage după sine excluderea echipei din concurs!  

  



 
Informații utile 

 
A Locul desfășurării evenimentelor:  
 
Cazare 
 
Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea,  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
 
Cazarea se face în camere de 2,3 sau 4 paturi, cu grup sanitar comun, pe hol. Un loc în cameră costă 35 
de lei de persoană adultă pe noapte și 25 de lei de elev/student/pensionar pe noapte, iar plata se face online 
sau la sediile BRD în felul următor: 
Contul: RO68BRDE240SV89534452400 – beneficiar UAIC 
Apoi se completează trei coduri: 
a) 10 (reprezintă luna) 
b) 5008 (marca stațiunii) 
c) 01 (faptul ca este cazare) 
 Cei ce se vor caza în incinta stațiunii sunt rugați să aibă cu ei prosoape și produse de îngrijire 
personală. 
 
Posibilităţi de servire a mesei: 

- La comun – va rugăm contactați organizatorii 
- Corner Pizza, Eforie Nord: http://www.cornerpizza.ro 
- Konak – Restaurant turcesc: http://restaurantistanbulkonak.ro/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informații suplimentare 
 

Recomandăm echiparea corespunzătoare a participanților, dat fiind faptul, că evenimentul este 
organizat în octombrie. Este indicat să avem la noi cizme de cauciuc sau bocanci lungi și impermeabili, 
șapcă, mânuși și haine groase. 
 

http://www.cornerpizza.ro/
http://restaurantistanbulkonak.ro/


Echipa:.............................................................................. 
Lista de specii  

 
Denumire românească Denumire științifică Văzut Auzit Observații 

Lebădă de vară Cygnus olor    
Lebădă de iarnă Cygnus cygnus    
Lebădă mică Cygnus columbianus    
Gâscă de semănătură  Anser fabalis    
Gârliţă mare Anser albifrons    
Gâscă de vară  Anser anser    
Gâsca călugăriţă  Branta leucopsis    
Gâscă cu gât roșu Branta ruficollis    
Gâscă egipteană Alopochen aegyptiacus    
Călifar roşu Tadorna ferruginea    
Călifar alb  Tadorna tadorna    
Raţă fluierătoare Anas penelope    
Raţă pestriţă Anas strepera    
Raţă mică Anas crecca    
Raţă mare Anas platyrhynchos    
Raţă suliţar Anas acuta    
Raţă cârâitoare Anas querquedula    
Raţă lingurar Anas clypeata    
Raţă cu ciuf  Netta rufina    
Raţă cu cap castaniu Aythya ferina    
Raţă roşie  Aythya nyroca    
Raţă moţată  Aythya fuligula    
Raţă cu cap negru  Aythya marila    
Rață cu cap alb Oxyura leucocephala    
Raţă sunătoare Bucephala clangula    
Ferestraş mic Mergellus albellus    
Ferestraş moţat  Mergus serrator    
Ferestraş mare Mergus merganser    
Potârniche Perdix perdix    
Prepeliţă  Coturnix coturnix    
Fazan  Phasianus colchicus    
Cufundar polar Gavia arctica    
Cufundar mic Gavia stellata    
Corcodel mic  Tachybaptus ruficollis    
Corcodel mare  Podiceps cristatus    
Corcodel cu gât roşu  Podiceps grisegena    
Corcodel de iarnă  Podiceps auritus    
Corcodel cu gât negru  Podiceps nigricollis    
Ielcovan Puffinus yelkovan    
Cormoran mare  Phalacrocorax carbo    
Cormoran mic  Phalacrocorax pygmeus    
Cormoran moțat Phalacrocorax aristotelis    
Pelican comun Pelecanus onocrotalus    
Pelican creţ Pelecanus crispus    
Buhai de baltă Botaurus stellaris    
Stârc pitic  Ixobrychus minutus    
Stârc de noapte  Nycticorax nycticorax    
Stârc galben  Ardeola ralloides    
Stârc de cireadă Bubulcus ibis    
Egretă mică  Egretta garzetta    
Egretă mare  Egretta alba    



Stârc cenuşiu  Ardea cinerea    
Stârc roşu  Ardea purpurea    
Barză neagră  Ciconia nigra    
Barză albă  Ciconia ciconia    
Ţigănuş  Plegadis falcinellus    
Lopătar  Platalea leucorodia    
Flamingo Phoenicopterus roseus    
Gaie neagră  Milvus migrans    
Gaie roşie  Milvus milvus    
Codalb  Haliaeetus albicilla    
Şerpar  Circaetus gallicus    
Erete de stuf  Circus aeruginosus    
Erete vânăt  Circus cyaneus    
Erete alb Circus macrourus    
Erete sur Circus pygargus    
Uliu porumbar  Accipiter gentilis    
Uliu păsărar  Accipiter nisus    
Şorecar comun  Buteo buteo    
Şorecar mare  Buteo rufinus    
Şorecar încălţat Buteo lagopus    
Acvilă ţipătoare mare Aquila clanga    
Acvilă de câmp  Aquila heliaca    
Acvilă de munte  Aquila chrysaetos    
Acvilă mică  Aquila pennata    
Uligan pescar Pandion haliaetus    
Vânturel roşu  Falco tinnunculus    
Vânturel de seară Falco vespertinus    
Şoimul rândunelelor Falco subbuteo    
Şoim de iarnă Falco columbarius    
Şoim dunărean Falco cherrug    
Şoim călător Falco peregrinus    
Cârstel de baltă  Rallus aquaticus    
Cresteţ pestriţ  Porzana porzana    
Cresteţ mic Porzana parva    
Găinuşă de baltă Gallinula chloropus    
Lişiţă  Fulica atra    
Cocor   Grus grus    
Dropie Otis tarda    
Spârcaci Tetrax tetrax    
Scoicar  Haematopus ostralegus    
Piciorong  Himantopus himantopus    
Ciocîntors  Recurvirostra avosetta    
Prundăraş gulerat mic  Charadrius dubius    
Prundăraş gulerat mare Charadrius hiaticula    
Prundăraș de sărătură Charadrius alexandrinus    
Ploier auriu  Pluvialis apricaria    
Ploier argintiu  Pluvialis squatarola    
Nagâţ  Vanellus vanellus    
Fugaci mare  Calidris canutus    
Nisipar Calidris alba    
Fugaci mic  Calidris minuta    
Fugaci roşcat  Calidris ferruginea    
Fugaci de ţărm Calidris alpina    
Fugaci pitic Calidris temminckii    
Fugaci pătat Calidris melanotos    



Bătăuş Philomachus pugnax    
Becaţină mică  Lymnocryptes minimus    
Becaţină comună  Gallinago gallinago    
Becaţină mare  Gallinago media    
Sitar de pădure Scolopax rusticola    
Sitar de mal   Limosa limosa    
Sitar de mal nordic Limosa lapponica    
Culic mare  Numenius arquata    
Culic mic Numenius phaeopus    
Fluierar negru Tringa erythropus    
Fluierar cu picioare roşii Tringa totanus    
Fluierar de lac  Tringa stagnatilis    
Fluierar cu picioare verzi Tringa nebularia    
Fluierar de zăvoi  Tringa ochropus    
Fluierar de mlaştină  Tringa glareola    
Fluierar de munte  Actitis hypoleucos    
Fluierar sur Xenus cinereus    
Notatiţă cu cioc lat Phalaropus fulicarius    
Notatiță  Phalaropus lobatus    
Lup de mare mic Stercorarius parasiticus    
Pescăruş asiatic Larus ichthyaetus    
Pescăruş cu cap negru  Ichthyaetus  melanocephalus    
Pescăruş mic  Hydrocoloeus minutus    
Pescăruş râzător  Chroicocephalus ridibundus    
Pescăruș rozalb Chroicocephalus genei    
Pescăruş sur  Larus canus    
Pescăruş negricios  Larus fuscus    
Pescăruș negru Larus marinus    
Pescăruș cu picioare 
galbene  Larus michahellis 

   

Pescăruş pontic  Larus cachinnans    
Pescăruş cu trei degete Rissa tridactyla    
Pescăriţă mare  Hydroprogne caspia    
Chiră de mare  Sterna sandvicensis    
Chiră de baltă  Sterna hirundo    
Chirighiţă cu obraz alb   Chlidonias hybridus    
Chirighiţă neagră Chlidonias niger    
Chirighiţă cu aripi albe Chlidonias leucopterus    
Porumbel de casă  Columba livia f. domestica    
Porumbel de scorbură  Columba oenas    
Porumbel gulerat  Columba palumbus    
Guguştiuc  Streptopelia decaocto    
Turturică Streptopelia turtur    
Cuc  Cuculus canorus    
Strigă  Tyto alba    
Ciuş  Otus scops    
Cucuvea  Athene noctua    
Huhurez mic  Strix aluco    
Ciuf de pădure Asio otus    
Ciuf de câmp  Asio flammeus    
Pescăraş albastru  Alcedo atthis    
Pupăză  Upupa epops    
Ghionoaie sură  Picus canus    
Ghionoaie verde  Picus viridis    
Ciocănitoare neagră  Dryocopus martius    



Ciocănitoare pestriţă 
mare  Dendrocopos major 

   

Ciocănitoare de grădini Dendrocopos syriacus    
Ciocănitoare de stejar Dendrocopos medius    
Ciocănitoare pestriţă 
mică Dendrocopos minor 

   

Capîntortură Jynx torquilla    
Ciocârlan Galerida cristata    
Ciocârlie de pădure Lullula arborea    
Ciocârlie de câmp Alauda arvensis    
Ciocârlie de Bărăgan Melanocorypha calandra    
Ciocârlie de stol Calandrella brachydactyla    
Lăstun de mal  Riparia riparia    
Rândunică  Hirundo rustica    
Rândunică roșcată Hirundo daurica    
Lăstun de casă  Delichon urbicum    
Fâsă de pădure  Anthus trivialis    
Fâsă de luncă  Anthus pratensis    
Fâsă roșiatică  Anthus cervinus    
Fâsă de munte  Anthus spinoletta    
Fâsă de câmp Anthus campestris    
Codobatură galbenă  Motacilla flava    
Codobatură de munte  Motacilla cinerea    
Codobatură albă  Motacilla alba    
Ochiuboului  Troglodytes troglodytes    
Brumăriţă de pădure Prunella modularis    
Măcăleandru  Erithacus rubecula    
Privighetoare de zăvoi  Luscinia luscinia    
Privighetoare roşcată  Luscinia megarhynchos    
Guşă vânătă Luscinia svecica    
Codroş de munte  Phoenicurus ochruros    
Codroş de pădure  Phoenicurus phoenicurus    
Mărăcinar mare Saxicola rubetra    
Mărăcinar negru  Saxicola torquata    
Pietrar sur Oenanthe oenanthe    
Pietrar răsăritean Oenanthe isabelinna    
Mierlă gulerată  Turdus torquatus    
Mierlă Turdus merula    
Cocoşar Turdus pilaris    
Sturz cântător  Turdus philomelos    
Sturzul viilor Turdus iliacus    
Sturz de vâsc  Turdus viscivorus    
Greluşel de stuf  Locustella luscinioides    
Privighetoare de baltă  Acrocephalus melanopogon    

Lăcar mic  Acrocephalus 
schoenobaenus 

   

Lăcar de stuf  Acrocephalus scirpaceus    
Lăcar mare  Acrocephalus arundinaceus    
Frunzăriţă galbenă  Hippolais icterina    
Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla    
Silvie de zăvoi  Sylvia borin    
Silvie porumbacă  Sylvia nisoria    
Silvie mică  Sylvia curruca    
Silvie de câmp  Sylvia communis    
Pitulice sfârâitoare  Phylloscopus sibilatrix    



Pitulice mică  Phylloscopus collybita    
Pitulice fluierătoare  Phylloscopus trochilus    
Auşel cu cap galben Regulus regulus    
Auşel sprâncenat Regulus ignicapilla    
Muscar sur  Muscicapa striata    
Muscar mic  Ficedula parva    
Muscar gulerat  Ficedula albicollis    
Muscar negru  Ficedula hypoleuca    
Piţigoi de stuf Panurus biarmicus    
Piţigoi codat  Aegithalos caudatus    
Piţigoi de brădet  Periparus ater    
Piţigoi albastru  Cyanistes caeruleus    
Piţigoi mare  Parus major    
Ţiclean  Sitta europaea    
Cojoaică de pădure  Certhia familiaris    
Cojoaică cu degete scurte Certhia brachydactyla    
Boicuş  Remiz pendulinus    
Grangur  Oriolus oriolus    
Sfrâncioc roşiatic  Lanius collurio    
Sfrâncioc mare Lanius excubitor    
Gaiţă  Garrulus glandarius    
Coţofană  Pica pica    
Stăncuţă  Corvus monedula    
Cioară de semănătură Corvus frugilegus    
Cioară grivă  Corvus cornix    
Corb  Corvus corax    
Graur  Sturnus vulgaris    
Vrabie de casă  Passer domesticus    
Vrabie de câmp  Passer montanus    
Vrabie negricioasă Passer hispaniolensis    
Cinteză Fringilla coelebs    
Cinteză de iarnă  Fringilla montifringilla    
Cănăraş  Serinus serinus    
Florinte Carduelis chloris    
Sticlete Carduelis carduelis    
Scatiu  Carduelis spinus    
Cânepar Carduelis cannabina    
Forfecuţă   Loxia curvirostra    
Mugurar  Pyrrhula pyrrhula    

Botgros Coccothraustes 
coccothraustes 

   

Presură galbenă Emberiza citrinella    
Presură de stuf  Emberiza schoeniclus    
Presură sură  Miliaria calandra    
Alte specii: 
 
     

 
 
 

 
   

 
     

 
     

 
     

     



 
 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

Mențiuni speciale: 
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Perimetrul de observații 

Maraton Ornitologic Agigea 2019 


