
Dealurile Clujului Est



Dealurile Clujului Est

Harta sitului Dealurile Clujului Est

Ce este?

- sit Natura 2000 (Sit de Importanță Comunitară, ROSCI0295), în 

baza Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011

- arie naturală protejată 



Urmărește traseul fluturașului lăsând paginile să se succeadă cu 
 repeziciune, de la început până la sfârșit

Include Rezevațiile Fânațele Clujuluifoto: László Rákosy

Unde este localizat?

- se suprapune parțial cu următoarele Unități  

Administrativ Teritoriale: Borşa, Vultureni, Chinteni, 

Dăbâca, Bonţida, Apahida,  

Cluj-Napoca, Jucu şi Panticeu (jud. Cluj)

- ocupă o suprafață de 18889,6 ha



Cu ce scop a fost propus? 

Pentru a conserva specii de animale şi plante rare, în strânsă 

legătură cu dezvoltarea comunităţilor locale.

Dealurile Clujului Est

foto: Andrei Crișan

Spre exemplu: cosirea fânețelor, după data de 25 august, 

manual sau cu ajutorul motocositoarelor de mici dimensi-

uni, favorizează dezvoltarea fluturilor Maculinea (în ima-

gine, Vasile Rus, com. Dăbâca).



Dealurile Clujului Est este singurul loc unde pot fi 

găsite toate speciile europene de fluturi Maculinea. 

foto: David Jutzeler

Albăstrelul argintiu al furnicilor 

(Maculinea  teleius) dorsal



Dealurile Clujului Est

Prin implementarea acestui proiect dorim: 

- să contribuim substanţial la conservarea diversităţii 

biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi 

faună sălbatică,
- să promovăm valorile naturale,

- să încurajăm practicile agricole tradiţionale şi mana- 

gementul durabil al pajiştilor şi fâneţelor,

- să sprijinim reglementarea din punct de vedere al 

protecţiei mediului pentru activităţile economice cu po-

tenţial impact asupra biodiversităţii,

- să încurajăm dezvoltarea unui turism durabil,

- să oferim locuitorilor mai multe informaţii despre sit şi 

despre reţeaua ecologică europeană Natura 2000.

Necesitatatea conservării biodiversităţii în Dealurile Clujului 

Est este motivul pentru care, Societatea Lepidopterologică 

Română (beneficiar) şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj 

(partener) implementează proiectul  „Elaborarea planului de 

management integrat pentru situl de importanţă comunitară  

ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”.



Peisaj mozaicat în Dealurile Clujului Est 

(com. Dăbâca), unde alternează fânețe co-

site cu suprafețe necosite și tufărișuri (în 

special păducel, porumbar și măceș).

foto: Andrei Crișan



despre Natura 2000

În siturile NATURA 2000 NU sunt INTERZISE activităţile 

umane de gospodărire a resurselor naturale. Pentru ca acti- 

vităţile economice să se desfăşoare în acord cu menţinerea şi 

protejarea naturii şi a mediului este necesar, ca pentru fiecare 

zonă protejată să fie elaborat un PLAN DE MANAGEMENT. 

În siturile NATURA 2000 sunt permise activităţi agricole 

tradiţionale cum ar fi: cultivarea şi obţinerea produselor ecolo-

gice (legume, fructe, produse lactate, carne, sucuri de fructe, 

dulcețuri) sau vânătoarea şi pescuitul. Şi exploatarea terenur-

ilor agricole este permisă, însă fără a periclita habitatele nat-

urale şi speciile de plante şi animale de interes comunitar. 

NATURA 2000 poate oferi comunităţilor locale oportunităţi de 

dezvoltare economică durabilă, atât prin posibilitatea atragerii 

de fonduri europene cât şi printr-un management economic 

eficient, în beneficiul oamenilor şi al naturii. 



Turmă de oi și capre la păscut în 

Sekeliște (com. Borșa)

foto: Inge Paulini



despre populatia sitului Dealurile Clujului Est

Caracteristici populație (rezultate obținute în urma 

aplicării a 600 de chestionare în toate localitățile din sit și 

vecinătatea acestuia)

- În cadrul sitului Dealurile Clujului Est și vecinătățile sale 

imediate locuiesc aproximativ 6000 de persoane,

- Populaţia din acest areal deţine în medie 1,56 ha teren din 

categoria “păşune, fâneaţă, pârloagă”,

- 30% din persoanele participante la sondaj au aplicat pentru 

programe finanţate prin APIA pentru păşuni şi fânețe,

- Mai mult de jumătate din persoanele participante la sondaj 

sunt dispuse să participe la activităţi de voluntariat sau la 

întâlniri şi discuţii ce vizează protejarea mediului,

- Doar 6% din persoanele participante la sondaj iau în calcul 

posibilitatea de a-şi muta domiciliul în viitor,

- Cei mai mulți dintre locuitori nu cunosc care sunt speciile 

protejate în cadrul sitului Dealurile Clujului Est.

Locuitori din Luna de Jos, în 

Fânațul Sătesc (com. Dăbâca).



- vesel - indiferent - trist

foto: Inge Paulini

Populația pe grupe de vârstă (%)



Activități tradiționale în Dealurile 

Clujului Est (Finaia, com. Borșa)

Ați auzit vreodată de rețeaua europeană “Natura 2000”? (%)

Pentru dvs. cât de importantă este protejarea mediului? (%)

despre populatia sitului Dealurile Clujului Est



Ați fi de acord ca în aria naturală protejată să se dezvolte 

exploatații agricole de tip industrial (cu suprafețe întinse 

de teren arabil)? (%)

foto: Andrei Crișan

Ați fi de acord cu interzicerea unor activități care vă aduc 

venit (vă permit să trăiți în momentul de față) cu scopul de 

a proteja mediul? (%)



despre habitatele sitului Dealurile Clujului Est

Dealurile Clujului Est este RECUNOSCUT şi pentru prezența 

următoarelor habitate (de interes comunitar)*:

- Tufărişuri cu păducel și porumbar, 

- Pajişti stepice, 
- Pajişti şi mlaştini sărăturate, 

- Pajişti cu Coada Vulpii și Sorbestrea 

 (Alopecurus pratensis și Sanguisorba officinalis), 

- Pajişti cu Iarbă albastră (Molinia caerulea),

- Păduri de stejar şi carpen.

Pajiște cu Molinia, în Sekeliște, com. Borșa

*conform Anexei 3 la Ordinul MMP nr. 2387/2011
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Pădurile de stejar și carpen ocupă peste 80% din 

suprafaţa pădurilor din situl Natura 2000 Dealurile 

Clujului Est. În imagine, pădure la est de Dealul 

Mare, comuna Vultureni.

Localizarea exactă a acestor habitate (Harta distribuției 

habitatelor, în sistem GIS) va fi realizată de către experți 

botaniști, în cadrul proiectului „Elaborarea planului 

de management integrat pentru situl de importanţă 

comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”. 
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foto: László Rákosy

foto: László Rákosy
Tufărișuri în Dealurile Clujului Est.

Tufele de păducel și porumbar constituie un 

habitat ideal pentru unele specii de interes 

comunitar (ex. Eriogaster catax).

Eriogaster catax

despre habitatele sitului Dealurile Clujului Est



Pajişti stepice, la Fânațele Clujului 

(Cluj-Napoca).

foto: László Rákosy

foto: Csaba Vizauer Pajişti cu Sorbestrea.



*conform Anexei 3 la Ordinul MMP nr. 2387/2011

despre speciile sitului Dealurile Clujului Est

Dealurile Clujului Est este RECUNOSCUT şi pentru 

prezența următoarelor specii (de interes comunitar)*:

- mamifere: Șoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis), Lili-

acul-mare-cu-nas-potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum),

- amfibieni şi reptile: Vipera de fâneață (Vipera ursinii rakosi-

ensis), Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), 

Tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), 

Tritonul cu creastă (Triturus cristatus), Buhaiul de baltă cu 

burta roșie (Bombina bombina), Țestoasa de baltă (Emys 

orbicularis),
- nevertebrate:  Fluturele de foc al măcrișului (Lycaena dis-

par), Cucullia mixta, Callimorpha quadripunctaria, Catopta 

thrips, Litera L (Nymphalis vaualbum), Albăstrelul transil-

van (Pseudophilotes bavius hungarica), Albilița de pădure 

(Leptidea morsei), Albăstrelul ciocolatiu al furnicilor (Maculinea 

nausithous), Albăstrelul argintiu al furnicilor (Maculinea tele-

ius), Croitorul marmorat (Pilemia tigrina), 

- plante: Târtanul (Crambe tataria), Capul șarpelui (Echium 

russicum), Gălbinarea (Serratula lycopifolia), Stânjenelul (Iris 

aphylla ssp. hungarica), Dediței (Pulsatilla patens).

Iris/Stânjenel 
(Iris aphylla ssp. 
hungarica) în 
Fânațul Domnesc 
(com. Dăbâca). 
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Distribuţia exactă şi estimarea mărimii efectivelor 

populaţionale ale acestor specii va fi realizată 

de către experți biologi, în cadrul proiectului 

„Elaborarea planului de management integrat 

pentru situl de importanţă comunitară 

ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est”. 

Capul șarpelui (Echium 

russicum) într-o pășune 

comunală din Borșa.
foto: Inge Paulini
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foto: Sabin Bădărău

foto: Sabin Bădărău

Gălbinarea (Serratula lycopifolia) 

este o specie foarte rară în flora 

României şi a Uniunii Europene.

despre speciile sitului Dealurile Clujului Est

Târtan/Hodolean, (Crambe tataria) 

în vecinătatea municipiului Cluj-Napoca.



foto: Sabin Bădărău

Târtan/Hodolean, (Crambe tataria) 

în vecinătatea municipiului Cluj-Napoca.

foto: Ioan Ghira
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despre speciile sitului Dealurile Clujului Est

Dediței (Pulsatilla patens). 

Această specie a devenit 

tot mai rară, dispărând sau 

diminuându-se îngrijorător în 

multe areale.
foto: Sabin Bădărău

Şoarecele săritor de stepă (Sicista subtilis) 

este un rozător de talie mică (12-16 cm, din care 

mai mult de jumătate coada). Are o culoare gal-

ben-brună cu spic cenuşiu, cu o dungă neagră 

în lungul spinării şi două dungi închise pe flan-

curi. Este o specie cu activitate nocturnă și se 

hrăneşte în principal cu plante verzi și cu insecte. 
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foto: Barti Levente

Liliacul-mare-cu-nas-potcoavă (Rhinolophus 

ferrumequinum) are o  lungime de 57-71 mm, an-

vergura aripilor de 350-400 mm, iar greutatea de 

17-34 g. Este o specie de liliac întâlnit de obicei în 

zone carstice, dar poate fi găsit și în clădiri, tunele, 

mine abandonate etc. Unele exemplare pot trăi 

până la 30 de ani.



Tritonul comun transilvănean 

(Triturus vulgaris ampelensis) este 

o specie cu o distribuție geografică 

largă. Este întâlnit de-a lungul unor 

văi umede, coridoarele verzi fiind e- 

senţiale pentru dispersia populaţiilor. 

Această specie petrece majoritatea 

timpului pe uscat. Hibernează de 

obicei în copaci putrezi, în crăpături 

şi ascunzători din sol în general în 

grupuri. Se întoarce în apă pentru re-

producere primăvara. 

Vipera de fâneaţă (Vipera ursinii 

rakosiensis) trăiește în pajişti cu ierburi 

înalte situate pe suprafeţe plane şi 

în apropierea unor zone umede. Se 

hrănește în special cu lăcuste şi gre- 

ieri și se ascunde de prădători în galerii 

de rozătoare. Este atacată de păsări 

de pradă, de berze, de fazani şi de 

unele mamifere. Veninul ei este foarte 

slab, având asupra omului efectul unei 

înţepături de bondar, în nici un caz nu 

este letală.

foto: Ioan Ghira

foto: Ioan Ghira

despre speciile sitului Dealurile Clujului Est



Ţestoasă de baltă (Emys orbicularis) trăieşte în 

mod obişnuit în ape stătătoare de dimensiuni mai 

mari (ex.: lacurile sau iazurile de peşte). Preferă lo-

curile însorite din apropierea malurilor, fiind foarte 

sensibilă la schimbările de temperatură. Ziua stă 

adesea pe mal la soare, iar noaptea vânează sub 

apă peşti, râme, insecte acvatice etc. Poate trăi 

peste 100 de ani. 

Tritonul cu creastă (Triturus cristatus) prezintă 

cerinţe stricte în ce priveşte calitatea apei, mai 

ales în stadiul larvar. Tritonul cu creastă pare a fi o 

specie în declin.

foto: Ioan Ghira

foto: Ioan Ghira



Buhaiul de baltă cu burta galbenă 

(Bombina variegata) foloseşte di-

verse tipuri de habitate acvatice, in-

cluzând lacuri, bălţi, mlaştini, izvoare 

etc. Preferă bălţile temporare, putân-

du-se reproduce în orice ochi de 

apă. E cea mai des întâlnită specie 

de amfibian, utilizând cea mai largă 

gamă de habitate. 

foto: Ioan Ghira
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Buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina) îl întâl-

nim în bălţi şi lacuri permanente cu apă dulce, de-a lungul văilor 

pâraielor. În Europa, buhaiul de baltă cu burta roşie e într-un 

declin semnificativ, mai ales în vestul arealului său de distribuție.

foto: Ioan Ghira fo
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despre speciile sitului Dealurile Clujului Est



Croitorul marmorat 

(Pilemia tigrina). Larvele acestei 

specii se dezvoltă în tulpina plantei 
Anchusa barrelieri.

foto: Cosmin Manci

foto: László Rákosy

Catopta thrips. Specia a fost găsită în habitate 

naturale şi în habitate parţial antropizate, bogate 

în Artemisia. Larvele acestei specii se dezvoltă în 

interiorul rădăcinilor de Artemisia. 



foto: László Ronkay

foto: László Rákosy

foto: László Rákosy

Albăstrelul transilvan (Pseudophilotes bavius 

hungarica). Larvele sunt monofage hrănindu-se 

doar pe inflorescenţe de Salvia nutans.

Cucullia mixta este 
o specie stepică, ca-
racteristică pajiştilor 
cu Artemisia.

despre speciile sitului Dealurile Clujului Est



Albilița de pădure (Leptidea morsei). Specia 

trăieşte în liziere de păduri, tufărişuri, fâneţe, 

pajişti. Este uşor de confundat cu specia 

comună Leptidea sinapis.

Euplagia quadripunctaria. Specia se întâlneşte în 

zona pădurilor de foioase. Preferă lizierele pădurilor, 

poienile, desişurile de arbuşti, povârnişurile cu 

vegetaţie abundentă etc. 
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foto: László Rákosy

Fluturele de foc al măcrișului 

(Lycaena dispar) trăieşte în fâneţe 

umede, fâneţe mlăştinoase, mlaştini, 

malurile lacurilor, zone inundabile etc.

foto: Natalia Timuș
Pentru larvele de Maculinea 

este crucial să fie găsite şi 

adoptate de anumite furnici 

(specifice pentru fiecare specie), 

în furnicarul cărora le este 

Albăstrelul ciocolatiu al furnicilor

(Maculinea nausithous)

despre speciile sitului Dealurile Clujului Est



asigurată supravieţuirea pe timp 

de iarnă. Maculinea nausithous 

utilizează aceeaşi plantă gazdă 

ca şi Maculinea teleius, și anume 

Sanguisorba officinalis.

Litera L (Nymphalis vau-album) trăieşte 

în păduri de luncă, văile râurilor, păduri 

mlăştinoase, liziere de păduri, sălcii etc.

Femelă de Albăstrel argintiu al 

furnicilor (Maculinea  teleius), marcată 

(pentru evaluarea mărimii populației), 

depune ouă pe o inflorescență de 

Sanguisorba officinalis.

foto: Natalia Timuș

foto: László Rákosy



Pentru mai multe informații despre proiect și/sau aria naturală 

protejată ROSCI0295 Dealurile Clujului Est, accesează site-ul 

www.lepidoptera.ro sau scanează QR-codul din stânga paginii 

cu un smartphone.

Foto copertă față: utilizare tradițională a terenurilor în

Dealurile Clujului Est (foto: Gheorghe Roșian)

Foto copertă spate: cosirea și curățarea unei fânețe din Dealurile 

Clujului Est cu un utilaj modern, robust, cu o greutate sub 400 

kg, conform cerințelor Pachetului 6 de agro-mediu ”Pajiști 

importante pentru fluturi (Maculinea sp.)” (foto: László Rákosy)
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www.lepidoptera.ro
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