Categorie

Dată

Document nr.

Comitetul de Rarităţi din România (CRR)
FORMULAR PENTRU OBSERVAŢII REFERITOARE LA
SPECII RARE
Pentru Comitetul de Rarităţi din România:

Specia (Subspecia):

Observator:

Vârsta/Penaj/Sex:

Alţi observatori:

Număr exemplar(e):

Numele celui care a depistat pasărea şi celui care a
determinat prima oară:

Locul observării (zona exactă/toponima, localitatea, judeţul):

Data observaţiei (prima şi ultima):

Formular completat:

□ Acasă
Durata observaţiei:

□

Pe teren

Tipul binoclului sau lunetei utilizate:

Distanţa de la pasărea observată:
Observaţia:

□ de teren
□ capturat

Material doveditor:

□ exemplar găsit mort
□ alte*

□ fotografie □ pene sau alte părţi colectate
□ înregistrare sonoră □ film □ alte*

Condiţii meteo:
(vânt, precipitaţie, ceaţă, nebulozitate, etc.)

Unde sunt păstrate materialele doveditoare:
(în cazul exemplarelor găsite moarte)

Vizibilitate:

□ muzeu □ colecţie personală
□ pe imagine □ nu s-au păstrat

□ bună □ medie □ slabă
Habitat (scurtă descriere/caracterizare a

Dacă observaţia sau imaginile au fost publicate

biotopului):

(când, unde: revistă, pagină de internet, etc.):

Vă rugăm să anexaţi explicaţii detaliate la următoarele întrebări:

-

Circumstanţele observaţiei, specii asemănătoare prezente la locul observaţiei,
impresia generală despre pasăre, talia în comparaţie cu alte specii din jur.

-

Descrierea cât mai detaliată a diferitelor părţi corporale ale păsării, a
comportamentului, vocii etc., conform notiţelor efectuate în timpul observaţiei sau
imediat după acesta.

-

Schiţă sau desen despre pasărea/păsările observate (de preferat, pe cât se poate şi în
cazul în care există şi fotografii sau filme doveditoare!).

-

În cazul exemplarelor capturate vă rugăm să anexaţi şi măsurătorile biometrice
(aripă, coadă, cioc, tars etc.) şi dacă există, şi schiţa de năpârlire.

-

Care au fost speciile cu care s-ar fi putut confunda (dacă este cazul) şi cum au fost
excluse aceste eventuale confuzii.

-

Dacă sunteţi familiarizaţi cu specia şi aveţi experienţe anterioare.

-

Ce documentaţie sau literatură de specialitate (determinator, internet etc.) aţi
consultat şi aţi utilizat pe durata observaţiei, imediat după sau mai târziu.

-

Există vreun dubiu sau îndoială referitoare la identificarea certă şi exactă? Este
cineva dintre observatori care nu este convins în totalitate ca determinarea a fost
corectă?

* - Vă rugăm specificaţi
Vă rugăm să menţionaţi perosana de contact al observaţiei
(nume şi prenume, adresă poştală, adresă e-mail, număr telefon)

Documentarea (descrierea detaliată, desen):

