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AGIGEA - DOBROGEA, 30 septembrie - 2 octombrie 2022 
 

Organizatori:  
 

 
 
 
 

 
 
 

  



 
 

PROGRAM 
 
30 Septembrie (vineri) 
 
10:00 – 19:00 Sosirea participanților, cazare 

19:00 – 23:00 Cină și prezentări 

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

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 prin completarea formularului de înscriere. 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 01 octombrie 2022, la ora 05.00 AM și 

se va încheia în data de 02 octombrie 2022 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 2022 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 2022, 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 doar de unul dintre 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 tabel1 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. 
1

Lista speciilor va fi pusă la dispoziția echipelor înscrise la Maraton vineri seara, cu ocazia întâlnirii tehnice. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQikTVbTyVx_xF3HGuOOl5rAuVFevn-EZyZRYhovgn7wF1Ow/viewform


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:  
 
Cazarea  
 
Stațiunea Biologică Marină „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea,  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
https://statiunea-agigea.uaic.ro/index.php/cazare/ 
 
Plata se face prin transfer bancar 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 (cina) – va rugăm bifați opțiunea în formularul de înscriere 
- 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 aveți cizme de cauciuc sau bocanci lungi și impermeabili, șapcă, 
mănuși și haine groase. 
 

https://statiunea-agigea.uaic.ro/index.php/cazare/
http://www.cornerpizza.ro/
http://restaurantistanbulkonak.ro/


 
Perimetrul de observații 

Maraton Ornitologic Agigea 2022 
 
 

 


