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Sumar 

Monitorizarea populaţiilor de fluturi este un mijloc important de măsurare a 

schimbărilor de mediu cât şi a stării habitatelor din punct de vedere al 

biodiversităţii. Este de asemenea o cale utilă cum ambii, ecologiştii profesionişti 

şi voluntarii, pot contribui la conservarea fluturilor şi a biodiversităţii. Acest 

manual descrie cum să fie concepută monitorizarea fluturilor, efectuarea 

numărătorilor şi raportarea acestora. 

 
1) Fluturi pot fi monitorizaţi de oricine care 

dispune de timp (o oră pe săptămână este 

suficientă) şi este familiarizat cu speciile 

de fluturi în locaţia unde urmează să se 

efectueze numărătorile.  

2) Fluturii sunt număraţi de-a lunguri unor 

rute stabilite, denumite transecte, care 

sunt divizate în secţiuni mai mici. Este 

important, ca transectele să nu fie prea 

întinse şi să fie apropiate de domiciliul D-

vs.; pentru a fi uşoară repetarea lor. 

Detaliile rutei să fie fixate scriptic astfel ca 

în viitor să poată fi urmărite de alţi 

raportori. 

3) Fluturii să fie număraţi pe întreaga durată 

a sezonului fluturilor în condiţii de vreme 

favorabilă care întrunesc unele criterii 

minime. Numărătorile în mod ideal să fie 

efectuate săptămânal sau cel puţin o data 

la fiecare două sau trei săptămâni.  

4) Transectul se parcurge în pas rar, 

constant, şi se numără toţi fluturii într-o 

“cutie” imaginară de 2.5m de ambele părţi 

şi 5m în faţa şi deasupra D-vs.  

5) Lucraţi în securitate! Exploraţi aria 

înaintea stabilirii transectului D-vs., pentru 

a identifica orice risc şi asiguraţi-vă de 

permisiunea proprietarului terenului. 

Anunţaţi pe cineva und mergeţi, ora la 

care estimaţi să vă întoarceţi, şi ce să facă 

în caz că întârziaţi. Purtaţi un telefon 

mobil, luaţi apă cu D-vs.şi îmbrăcăminte 

de protecţie la intemperii. Atenţie la 

căpuşe. 

6) Există unele specii pentru care numărarea 

ouălor sau a larvelor în locuri definite este 

mai eficientă decât numărarea adulţilor în 

transecte. Pentru astfel de specii un loc se 

compune dintr-un petec de habitat care 

poate fi numărat în 30-60 de minute. 

Puteţi avea mai mult decât un asemenea 

loc pentru a acoperi zone mai întinse sau 

arii de reproducere. Asiguraţi ca locurile să 

fie înregistrate pe o hartă şi să fie descrise 

detaliat pentru a putea fi repetate. 

7) Dacă ţara D-vs.are o schemă naţională de 

monitorizare, contactaţi coordonatorul 

înaintea stabilirii unui transect şi asiguraţi 

furnizarea datelor în formatul lor cerut. 

Dacă ţara D-vs.nu are o schemă formală, 

vă sfătuim să intoduceţi datele D-vs.în 

websitul online “Butterfly Monitoring 

Recording webpage” care poate fi accesat 

începând de la sfârşitul anului 2012 via 

www.bc-europe.eu. Datele D-vs.pot fi 

utilizate pentru a dezvolta indicatori 

europeni largi şi pot fi accesibile oricăror 

scheme naţionale viitoare. 

8) Este posibil ca datele Dvs.să fie analizate 

chiar dacă nu faceţi parte dintr-o schemă. 

Metode adecvate pot fi găsite în secţiune 

referitoare a prezentului raport. 

http://www.bc-europe.eu/
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Introducere 

Monitorizarea fluturilor face posibilă evaluarea tendinţelor populaţiilor de 

fluturi. Aceasta ne permite urmărirea schimbărilor de populaţie la scară locală 

pecum şi la scară regională, naţională sau chiar europeană. Aceste tendinţe pot 

fi utilizate drept indicatori de biodiversitate şi schimbări de mediu. 

Monitorizarea este bazată pe o metodă standard care poate fi utilizată pe teren. 

Acest ghid vă explică cum puteţi participa.  

 

Insectele sunt cu distanţă grupul cel mai 

numeros în specii de animale, reprezentând 

peste 50% a biodiversităţii terestre. Contrar 

multor alte grupe de insecte, fluturii sunt bine 

documentaţi, uşor de recunoscut şi populari. 

Fluturii utilizează peisajul la o scară fină şi 

reacţionează rapid la schimbări în exploatarea 

terenului, şi la procese precum intensificare 

sau abandonare a terenului. O populaţie 

sustenabilă de fluturi se bazează pe o reţea de 

habitate de reproducere distribuite în peisaj. 

Aceasta face fluturii în special vulnerabili la 

fragmentarea habitatelor. În plus, mulţi fluturi 

sunt extrem de sensibili la schimbări climatice 

şi au fost utilizaţi în modele de prognozare a 

impactului schimbărilor climatice asupra 

faunei. Toate acestea fac din fluturi unul 

dintre cele mai bune grupe de specii pentru 

monitorizarea schimbărilor biodiversităţii. 

 

Fluturii au fost număraţi în cadrul unor 

scheme de monitorizare încă din 1976. Există 

scheme bine organizate active în Europa în 

multe ţări, din Finlanda în nord până în Spania 

în sud. Chiar dacă nu există o schemă formală 

pentru o regiune sau ţară, transecte 

individuale sau mici grupuri de transecte sunt 

totuşi foarte valoroase, ambele ca descriptori 

locali de schimbări în diversitatea fluturilor cât 

şi contribuind la programe la scară europeană 

unde fluturii sunt utilizaţi drept indicatori. 

Aceşti indicatori răspund rapid la schimbări ale 

mediului şi sunt utili pentru urmărirea 

schimbărilor în biodiversitatea europeană.  

  

Fluturii pot fi monitorizaţi de oricine care 

dispune de timp şi este familiarizat cu speciile 

de fluturi în locaţia unde urmează să se 

efectueze numărătorile. Puteţi efectua 

numărătorile în cadrul unei echipe. 

este mai distractiv de a împărtăşi experienţe 

despre ce aţi văzut şi vă puteţi completa 

reciproc în decursul vacanţelor. 

 

Acest manual descrie cum să fie conceput un 

transect pentru fluturi, când şi cum să fie 

numărat şi cum să fie prelucrate datele. 

Aceasta va ajuta la conservarea fluturilor, dar 

înainte de toate este o mare plăcere şi o cale 

bună de a învăţa despre fluturii locali.
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Transectul 

 

Schimbări în numărul fluturilor sunt identificate mai ales prin numărări regulate 

pe rute fixe, cunoscute drept transecte. Aceste transecte liniare s-au dovedit a fi 

o cale uşoară şi efectivă de a monitoriza diversitatea şi abundenţa fluturilor. În 

unele cazuri transecte punctuale pot fi utilizate când habitatele sunt dificil de 

parcurs (ca de expl. terenuri umede). În acest capitol descriem cum se selectează 

şi se descrie un astfel de transect. 

 

Transecte multi-specii 
Pe scurt, o rută fixă (transect) este stabilită 

într-o locaţie şi fluturii sunt înregistraţi de-a 

lungul rutei pe bază regulată în condiţii 

rezonabile de vreme timp de câţiva ani. Chiar 

dacă unele transecte sunt stabilite aleatoriu 

sau după o reţea a unei scheme, majoritatea 

lor este aleasă de persoana care urmează să 

efectueze numărătorile.  

 

Câteva reguli generale de alegere a 

transectelor: 

  Rute de transect sunt alese pentru a 

monitoriza un tip particular de habitat sau 

de exploatare a terenului (sau activitate 

de management) într-o locaţie. Aceasta 

înseamnă că este cel mai bine de a 

restricţiona transectul la un singur tip de 

habitat sau de exploatare a terenului. 

Dacă doriţi să comparaţi diferite habitate 

sau activităţi de management, este mai 

bine să creaţi mai multe transecte mici, 

decât unul singur mare.   

 Oricum, de asemenea este practic de a 

diviza un transect în secţiuni mai mici. 

Aceasta uşurează formarea unei vederi de 

ansamblu, procesarea datelor, şi oferă 

posibilităţi suplimentare de analizare a 

rezultatelor. În unele din schemele mai 

ample (de ex. Germania şi Tările de Jos) 

secţiunile în cadrul unui transect au o 

lungime fixă de 50m, dar în altele este la 

latitudinea executantului (de ex. scheme 

din Regatul Unit şi Irlanda). Orice alegeţi, 

aveţi grijă să cunoaşteţi lungimea exactă a 

fiecărui transect. Aceasta se poate realiza 

prin introducerea transectului în Google 

Maps şi măsurarea fiecărei secţiuni. 

 Nu alegeţi transectul prea lung.  Un 

transect de 1 km ia aprox. 45-60 minute 

pentru numărare în timp de vară. Din 

acest motiv lungimea  transectului  total în 

unele ţări este restricţionat la  1000m (20 

de secţiuni de câte 50m). Dacă locaţia este 

mare şi doriţi să identificaţi mai multe 

tipuri de habitat, este mai bine să-l divizaţi 

în mai multe transecte mai scu
Example of a transect on a 
calcareous grassland. 
 
 Anthocharis cardamines 

   
  

Exemplu al unui transect divizat în 
11 secţiuni. 
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 Este mai practic dacă transectul este 

aproape de serviciul sau domiciliul D-vs. 

Cu cât transectul este numărat mai 

frecvent, cu atât datele rezultate sunt mai 

concludente. Un transect la distanţă mai 

mare poate fi combinat mai greu cu 

serviciul, familia şi obligaţii sociale. Dacă 

un transect poate fi numărat în timpul 

unei pauze de masă sau a unei plimbări cu 

câinele, şansa de a fi numărat timp de mai 

mulţi ani creşte considerabil. 

 Asiguraţi ca transectul şi diferite secţiuni 

să poată fi recunoscute de altcineva. 

Aceasta este convenabil şi pentru D-vs., că 

nu trebuie să fiţi atent tot timpul la faptul, 

în care secţiunea vă aflaţi. Încercaţi să vă 

ţineţi de poteci existente şi utilizaţi puncte 

de reper precum stâlpi, arbori 

proeminenţi sau garduri drept puncte de 

plecare pentru secţiuni noi. Dacă este 

posibil, marcaţi punctele iniţiale şi finale 

ale fiecărei secţiuni pe hărţi detaliate şi cu 

GPS (de asemenea accesibil pe smart 

phone-uri moderne).  

 Introduceţi transectul într-o hartă google 

map prin crearea hărţii D-vs. personale 

adăugând linii separate pentru fiecare 

secţiune. Aceasta oferă de asemenea 

posibilitatea de a măsura lungimea exactă 

a fiecărei secţiuni şi a transectului 

complet. Harta poate fi împărtăşită, de ex. 

unui coordonator. 

 

 

Transect specii individuale 
Unele specii rare există în locaţii lăturalnice 

care sunt îndepărtate şi greu de atins. Oricum, 

aceste specii pot avea o valoare înaltă de 

conservare şi poeae fi dificil de numărat 

transecte de-a lungul întregului sezon al 

fluturilor. În astfel de cazuri poate fi mai bine 

de a crea un transect de specie individuală, 

care este numărat doar pe perioada de 

activitate a speciei rare de fluturi. Trei vizite în 

decursul perioadei active pot fi suficiente. 

Numai o specie este înregistrată în astfel de 

locaţii, transectul poate fi deci numărat de 

către personal relative neexperimentat. Atâta 

timp cât specia-ţintă poate fi deosebită de 

toate celelalte specii, un astfel de transect 

poate fi luat în considerare. Celelalte reguli 

pentru transecte liniare să fie aplicate. 

Lycaena hippothoe 
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Numărătorile 

 

Principalul obiectiv al monitorizării fluturilor este de a colecta date pentru a 

compara schimbări în mărimea populaţiilor (abundenţă) în locaţie de la an la an. 

din acest motiv numărătorile de transect pot fi efectuate numai în condiţii 

meteorologice şi ore ale zilei stabilite. Pentru transecte puntuale condiţiile 

diferă faţă de cele liniare. 

 

 

Transecte liniare 
 Încercaţi să număraţi în timpul întregului 

sezon de activitate a fluturilor. Cea mai 

bună dată de început şi de sfârşit depinde 

de unde în Europa trăiţi. Aceasta 

înseamnă, că transectele la joasă 

altitudine din Europa de sud încep în 

martie sau chiar februarie, pe când 

transecte în tări nordice sau la altitudini 

mari nu încep înainte de mai sau chiar 

iunie.  

 Încercaţi să număraţi cât de des posibil, în 

mod ideal săptămânal. Dacă există goluri 

de trei sau mai multe săptămâni, poate fi 

dificil de a genera o măsurare acurată a 

abundenţei fluturilor din datele existente. 

Dacă o dată în fiecare săptămână nu este 

posibil, stabili-ţi-vă un obiectiv mai realist 

de o dată la două săptămâni. 

 Transectele de specii individuale trebuie 

numărate numai în peroada de activitate a 

speciei-ţintă, şi pentru unele specii doar 

trei săptămâni reprezintă tot necesarul.  

Este important de a acoperi perioada 

principală de activitate, astfel experienţă 

sau ajutor local pot fi foarte utile.
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Condiţii 
Pentru numărarea fluturilor adulţi este 

necesar, ca condiţiile meteorologice să fie 

potrivite pentru activitatea fluturilor: 

 Fluturii sunt cei mai active între 3,5 ore 

înainte şi 3.5 ore după ce soarele este în 

punctul său cel mai înalt. Cel mai bun 

moment pentru numărători depinde de 

unde vă aflaţi în fusul D-vs. orar. În 

Regatul Unit numărătorile se fac cel mai 

bine între orele 9.30h şi 16.30h ora de 

vară, în Ţările de Jos între 10.00h şi 

17.00h, mai la est în fusul orar central-

european între 9.30h şi 16.30h va fi ideal, 

iar în estul Poloniei între 9.00h şi 16.00h. 

În condiţii caniculare aceste ore pot fi 

extinse cu câte o oră la ambele capete.  

 Număraţi numai dacă temperature aerului 

este de cel puţin 13oC. 

 Între 13 şi 17oC este important să fie soare 

cu înnorare de maxim 50%. 

 Dacă temperatura este de 18oC sau mai 

ridicată este de asemenea permisă 

numărarea cu un grad de înnorare mai 

ridicat. 

 Vântul să aibă o viteză sub 5 pe scara 

Beaufort (adică vânt tăricel), care există, 

când crengile de mărime medie se mişcă şi 

arbori tineri înfrunzite încep să se clatine. 

În consecinţă: număraţi doar pe vreme 

frumoasă şi plăcută! 

 

Cum să se numere 
 Parcurgeţi transectul cu pas rar, constant. 

 Număraţi toţi fluturii după specii într-un 

spaţiu imaginar de 2.5m în fiecare parte şi 

5m înainte şi deasupra D-vs. (vezi în 

dreapta). 

 Vă puteţi opri (de.ex. pentru a identifica 

un fluture), dar nu număraţi staţionar, sau 

când vă uitaţi înapoi. 

 Notaţi numărul fluturilor per specie pe un 

bloc-notes sau utilizaţi un reportofon (de 

asemenea un app pe multe smartphone-

uri). 

 

Ce se numără 
 Număraţi toţi fluturii cu excepţia 

transectelor de specii individuale (unde 

număraţi numai o singură specie) sau în 

punctele pentru ouă sau larve. 

 Notaţi-le per secţiune. 

 

Lucraţi în securitate! 
 Exploraţi aria înainte de stabilirea 

transectului, pentru a identifica toate 

riscurile. 

 Asiguraţi-vă că aveţi permisiunea 

proprietarului terenului. 

 Anunţaţi pe cineva unde mergeţi, în cât 

timp preconizaţi să vă întoarceţi, şi ce să 

facă în caz că întârziaţi. 

 Purtaţi un telefon mobil. 

 Luaţi apă cu D-vs. şi haine de protecţie la 

intemperii. 

 Atenţie la căpuşe, deoarece pot provoca 

boli. 
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Înaintarea numărătorilor D-vs. 

 

Este important ca numărătorile să fie accesibile pentru calculaţii de tendinţă şi 

analiză. Combinarea datelor din diferite transecte face posibilă îmbunătăţirea 

calităţii datelor de tendinţă la nivel naţional şi european. 

 

 

Scheme de monitorizare a 

fluturilor 
Dacă vă aflaţi într-o ţară sau regiune unde 

există o schemă de monitorizare a fluturilor 

rugăm a contacta coordonatorul în vederea 

căii optime de înaintare a datelor D-vs. Pentru 

o listă a acestor scheme şi a coordonatorilor 

lor, rugăm accesaţi site-ul www.bc-europe.eu.  

În unele ţări aceasta se face online, în altele 

există un program de calculator sau trebuie să 

vă introduceţi datele într-un fişier Excel sau pe 

hârtie.  

 

Alte ţări 
Dacă efectuaţi transectul D-vs. în locuri unde 

încă nu există schemă de monitorizare a 

fluturilor vă sfătuim să introduceţi datele D-vs. 

online în website-ul “Butterfly Monitoring 

Recording webpage” care poate fi accesat 

începând cu sfârşitul anului 2012 via www.bc-

europe.eu.  Numărătorile D-vs. vor fi utilizate 

pentru indicatori la nivel european, precum 

“European Grassland Butterfly Indicator” şi 

“European Butterfly Climate Change 

Indicator”, operaţi de către “European 

Environment Agency”. În plus, odată cu 

pornirea schemei de monitorizare în ţara sau 

regiunea D-vs. datele D-vs. vor fi accesibile. 

 

Analizarea datelor D-vs. proprii 

Este posibilă analizarea datelor D-vs. chiar 

dacă nu sunteţi parte a unei scheme.  

http://www.bc-europe.eu/
http://www.bc-europe.eu/
http://www.bc-europe.eu/
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Alte posibilităţi 

În unele cazuri habitatul sau speciile nu permit numărători de transect a tuturor 

speciilor. Habitatul ar putea fi prea inaccesibil (de.ex. terenuri umede sau munţi 

abrupţi) sau comportamentul fluturilor îngreunează numărători verosimile.  În 

aceste circumstanţe avem nevoie de alte metode, mai specializate, îndeosebi 

unele care ocupă mai puţin timp (metode ‘efort redus’). În plus, pentru unele 

specii foarte rare dorim o estimare a numărului total prezent. Şi aici avem 

nevoie de metode mai specializate. 

 

În continuare vom aminti sumar unele dintre 

posibilităţi: 

 Numărători punctuale 

În unele cazuri excepţionale este dificil, 

chiar imposibil, de a număra pe transecte 

liniare, de ex. pe unele terenuri umede. În 

astfel de cazuri se pot efectua numărători 

punctuale: punctele accesibile unde s-a 

efectua o numărătoare (frecvent timp de 

5 minute) se marchează 

 Numărători în timp limitat 

Numărătorile în timp limitat reprezintă o 

metodă utilă pentru monitorizarea rapidă 

a unor specii rare, în special acelea, ale 

căror populaţie tind să se "învârtă" în 

situri întinse. Metoda este utilizată în 

Regatul Unit pentru monitorizarea unor 

specii rare care trăiesc în habitate de deal 

exploatate extensiv sau habitate 

împădurite ca  Mellicta athalia şi Argynnis 

adippe.  Se defineşte aria de zbor, se 

patrulează aceasta sistematic şi se 

înregistrează numărul exemplarelor 

observate pe minut efort de căutare.  

Metoda necesită experienţă considerabilă 

în accesarea zonelor de zbor ale fluturilor 

şi acces la datele de transect pentru a 

genera o măsurare utilă a abundenţei  pe 

baza acestor date brute de numărare. 

 Numărători de ouă 

Există câteva specii la care numărarea 

ouălor în locaţii definite este mai eficientă 

decât numărarea adulţilor în transect. 

Exemple tipice sunt Phengaris (Maculinea) 

alcon şi Thecla betulae. Cel din urmă 

poate fi înregistrat mai bine iarna. Pentru 

astfel de specii o locaţie se compune dintr-

un petec de habitat care poate fi numărat 

în 30-60 minute. Puteţi avea mai multe 

asemenea petece pentru a acoperi o arie 

mai largă sau o zonă de reproducere. Este 

esenţial ca aria să fie indicată şi măsurată 

corect şi introdusă într-o hartă Google 

map. 

 Numărători de larve 

În unele cazuri particulare este mai 

Thecla betulae este o specie la care 
numărarea ouălor pe timp de iarnă este mai 
eficientă decât numărarea adulţilor pe timp 
de vară. 
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verosimil şi mai simplu să se numere 

larvele decât numărarea adulţilor sau 

ouălor. Ca în cazul numărării ouălor 

aceasta implică căutări sistematice ale 

părţilor ocupate ale sitului pentru larve 

sau ţesături larvare, se numără numărul 

acestora de-a lungul unei patrulări 

structurate într-o “cutie” stabilită. 

Numărătorile sunt exprimate drept număr 

per unitate de timp de căutare sau 

lungime transect. Această metodă se 

utilizează pentru larve de Lycaena dispar 

de-a lungul unor şanţuri în Tările de Jos, 

precum şi pentru numărarea ţesăturilor 

larvare de Euphydryas aurinia şi Melitaea 

cinxia în Regatul Unit. Numărători de  

Lycaena dispar se pot efectua în august 

(larve tinere) şi se pot repeta în mai (larve 

mari, aceasta dă şi informaţii asupra ratei 

de supravieţuire hibernale). Numărătorile 

de ţesături larvare Euphydryas aurinia se 

efectuează toamna, după perioada de 

reproducere, pe când numărarea 

cuiburilor de Melitaea cinxia se efectuează 

primăvara înaintea eclozării adulţilor. 

 Numărarea speciilor de coronament 

Specii care trăiesc în coronamentul 

arborilor, precum Apatura iris şi unele 

Theclinae nu se monitorizează eficient în 

transecte sau petece. Aceasta pentru că 

rata de eroare este redusă din cauza 

timpului redus petrecut de indivizi la nivel 

mai jos şi pentru că o mare parte a 

habitatului (coronament închis în pădure 

dincolo de lizieră) este inaccesibilă. Cu 

toate că există unele tentative de 

dezvoltare de metode pentru aceste 

specii, numai petecele pentru ouăle de 

Thecla betulae sunt o alternativă la 

moment. 

 Marcare-eliberare-recapturare 

Metoda marcare-eliberare-recapturare 

(MRR) este o tehnică probată şi testată de 

estimare a abundenţei absolute a 

populaţiilor de fluturi. Metoda presupune 

un efort considerabil de muncă şi necesită 

capturare, manipulare şi marcare a unor 

indivizi de fluturi. Din aceste motive 

metoda MRR nu este o obţiune practică 

pentru monitorizare a populaţiilor de 

fluturi pe scară largă anuală. 

 Numărare la distanţă  

Metodele de numărare la distanţă sunt un 

grup de tehnici utilizate pentru estimarea 

mărimii absolute sau a densităţii 

populaţiilor faunistice care trăiesc în 

habitate deschise. Numărarea la distanţă 

se bazează pe prezumţia că, cu cât privim 

şi înregistrăm la distanţă mai mare, cu atât 

mai puţini indivizi vor fi observaţi, şi că 

această proporţie poate fi descrisă 

matematic printr-o funcţie de detecţie. 

Metoda presupune mai puţin efort decât 

MRR, dar este tehnic mai pretenţioasă şi 

analizarea datelor este complicată. Din 

acest motiv este utilizată în principal 

pentru a înregistra mărimea populaţiei 

unor specii rare în cazuri particulare. 
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Referinţe 
 

Scheme naţionale de monitorizare de fluturi: 

 

Belgia: www.inbo.be/content/page.asp?pid=MON_VL_start 

Finlanda: www.environment.fi/butterflymonitoring  

Franţa: vigienature.mnhn.fr/page/suivi-temporel-des-rhopaloceres-de-france 

Germania: www.tagfalter-monitoring.de  

Irlanda: butterflies.biodiversityireland.ie  

Ţările de Jos: www.vlinderstichting.nl/vlinders.php?id=91  

Suedia: www.lu.se/dagfjarilar 

Elveţia: www.biodiversitymonitoring.ch/en/home.html 

Regatul Unit: www.ukbms.org  
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