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Contact: Societatea Lepidopterologică Română, str. Republicii, nr. 48, cod 400015, Cluj-Napoca,  jud. Cluj, 
tel./fax: 0264 591483, e-mail: contact@lepidoptera.ro, www.lepidoptera.ro
Foto copertă față: animale domestice pe Dealul Poieni (com. Vultureni, jud. Cluj), foto: Natalia Timuș. 

Planul de Management și Regulamentul sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est și ale Rezervațiilor 
Naturale Fânațele Clujului ”La Copârșaie” și Fânațele Clujului ”La Craiu” au fost aprobate prin Ordinul 
MMAP nr. 1208/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1048bis/27.XII.2016.

Harta sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est

Material informativ realizat de Societatea Lepidopterologică Română în cadrul proiectului: ”Educație 
ecologică și ghid de ecoturism în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est”. Proiect finanţat cu fonduri 
europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR): Sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, Măsura M2/6B 
”Valorificarea patrimoniului local și consolidarea identității locale”. Valoarea totală a proiectului: 
29.774,45 Euro (finanțare publică prin PNDR 29.774,45 Euro, cofinanțare privată a beneficiarului 0 Euro).
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României.

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

  Beneficiar:  

  Valoarea totală eligibilă a proiectului:

din care, 
finanţare publică prin PNDR:
cofinanţarea privată a beneficiarului: 

Autoritatea Contractantă:
AGENȚIA PENTRU 
FINANȚAREA 
INVESTIȚIILOR RURALE

PROGRAMUL NAŢIONAL
DE DEZVOLTARE RURALĂ

Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR): 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Ruraledin cadrul

Uniunea Europeană

Împreună creştem satul românesc.  www.afir.info

Proiect finanţat
prin L E A D E R

 Demarare:  Finalizare:

 Proiectant: Executant:

Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale 

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait 
nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
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Ce este? Arie naturală protejată/sit Natura 2000 în baza Ord. MMP 2387/2011, 
respectiv Ord. MMAP 46/2016. Include rezervațiile naturale ”Fânațele Clujului”.

Ce suprafață ocupă? 19622,88 ha

Unde este localizat? Se suprapune parțial cu următoarele unități administrativ-
teritoriale: Cluj-Napoca, Apahida, Bonțida, Borșa, Chinteni, Dăbâca, Jucu, 
Panticeu și Vultureni.

Pentru ce a fost declarat? Care sunt obiectivele de conservare ale sitului 
Natura 2000 ROSCI0295 Dealurile Clujului de Est? 

Conform Formularului Standard, situl a fost declarat pentru următoarele:
Specii de nevertebrate: Maculinea nausithous, M. teleius, Catopta thrips, 
Cucullia mixta, Eriogaster catax, Isophya stysi, Leptidea morsei, Lycaena dispar, 
Nymphalis vaualbum*, Pilemia tigrina, Pseudophilotes bavius, Callimorpha 
quadripunctaria*; 
Speci de mamifere: Rhinolophus ferrumequinum, Sicista subtilis, Lutra lutra;
Specii de amfibieni/reptile: Triturus cristatus, T. vulgaris ampelensis, Bombina 
bombina, B. variegata, Emys orbicularis, Vipera ursinii rakosiensis*;
Specii de plante: Crambe tataria, Echium russicum, Serratula lycopifolia*,  
Iris aphylla ssp. hungarica, Pulsatilla patens.
Habitate de pajiște: 6240*, 6410, 6510, 1530*; 
Habitate de tufărișuri: 40A0*; 
Habitate de pădure: 91M0, 91Y0, 91E0.
*specii/habitate de interes comunitar prioritare

2. Doar în zona sitului Natura 2000 Dealurile Clujului de Est pot fi găsite toate 
cele patru specii europene, emblematice, aparținând genului Maculinea, 
cunoscuți de localnici ca ”albăstreii furnicilor”.

Prin ce se evidențiază?
1. Numărul de specii de plante vas-
culare înregistrate pe unele fânațe 
din situl Dealurile Clujului de Est 
depășește 95/10mp, făcându-le astfel 
cele mai bogate în specii de plante 
din lume. Excepționala bogăție de 
specii, se datorează în special utilizării 
tradiționale a terenurilor, cum ar fi: 
cositul manual sau cu utilaje ușoare, 
folosirea îngrășămintelor naturale, 
pășunatul cu un număr adecvat de 
animale, în afara sezonului de iarnă.

3. Peisajele culturale 
din situl Dealurile Clu-
jului de Est sunt un 
rezultat al activităților 
umane tradiționale.
Structura mozaicată a 
terenurilor (parcele mici 
utilizate în mod diferit) 
a favorizat menținerea 
unui număr mare de 
specii rare, protejate pe 
plan european.

Cu ce scop a fost propus? 

Pentru a conserva specii 
de animale şi plante rare, 
în strânsă legătură cu 
dezvoltarea comunităţilor 
locale.

Habitat protejat, cu Molinia caerulea, în Dăbâca

Prin măsura de agro-mediu 
6: ”Pajişti importante pentru 
fluturi (Maculinea spp.)”, 
propusă de SLR, fermierii 
din 26 de comune din 
judeţul Cluj şi Suceava pot 
primi până la 410 Euro/ha 
dacă respectă măsurile din 
pachet.  
În perioada 2012-2018, 
peste 5 milioane de euro au 
fost plătiți fermierilor pentru 
protecția fluturilor.

foto: Andrei Crișan

Utilizare tradițională a terenurilor în Borșa-Cătun (Dealurile Clujului Est)

Albăstrelul argintiu al 
furnicilor

Maculinea teleius

Albăstrelul ciocolatiu al 
furnicilor

Maculinea nausithous

Albăstrelul mare al 
cimbrișorului

Maculinea arion

Albăstrelul comun de 
gențiană

Maculinea alcon

Harta obiectivelor de conservare 
poate fi descărcată de pe site-ul: 
www.lepidoptera.ro

Sus: Întâlnire de informare a factorilor interesați din 
zona rezervațiilor Fânațele Clujului ”La Copârșaie”.
Stânga: Femelă de Maculinea teleius depune ouă 
pe o inflorescență a plantei gazdă (Sanguisorba 
officinalis). Fluturele este marcat cu o cariocă 
specială pentru un studiu de evaluare a mărimii și 
dinamicii populației din sit.
Jos: Voluntară din Germania cosind în Luna de Jos.
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