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Ținutul
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albastru 
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în concediu

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 poți să vezi 
în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est? 
What can you see in the Natura 2000 Site “Eastern Cluj Hills”?

Capul șarpelui
Echium russicum 

Red-flowered viper’s grass

foto: Inge Paulini
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Ținutul fluturelui albastru
Societatea Lepidopterologică Română (SLR) s-a implicat activ în 

procedura de desemnare a brandului microregiunii aflată la nord de 
municipiul Cluj-Napoca (teritoriul GAL Someș-Transilvan). Folosind 
argumentul unicității fluturilor albaștri din genul Maculinea, SLR a reușit 
să convingă factorii de decizie să aleagă un nume care să facă referire 
la aceste insecte. Pentru cei care nu știu, doar în zona sitului Natura 
2000 Dealurile Clujului de Est pot fi găsite toate cele 4 specii europene, 
emblematice, de fluturi albaștri, aparținând genului Maculinea (teleius, 
nausithous, arion, alcon).

În final brand-ul se numește: ”Ținutul fluturelui albastru”, iar sloganul 
este: ”Un loc de trăit pe Valea Someșului Mic”.

Varză tătărească
Crambe tataria

Gălbinarea
Serratula lycopifolia

Iris 
Iris aphylla ssp. hungarica

Iris

foto: Andrei Crișan

foto: Andrei Crișan foto: Sabin Bădărău

Liliac-mare-cu-nas-potcoavă
Rhinolophus ferrumequinum

Greater horseshoe bat

Pisica sălbatică
Felis silvestris

Wildcat

foto: Attila Sándorfoto: László Rákosy

Buhaiul de baltă cu burta galbenă
Bombina variegata
Yellow-bellied toad

foto: Ioan Ghira

foto: Ioan Ghira

Broasca roșie de pădure
Rana dalmatina

Agile frog

foto: Andrei Crișan

Vipera de fâneață
Vipera ursinii rakosiensis

Meadow Viper

foto: Octavian Coroiu

Gușterul
Lacerta viridis
Green lizard

Fluturele de foc al măcrișului 
Lycaena dispar 
Large copper

Apollo negru
Parnassius mnemosyne

Clouded Apollo

Albăstrelul mare al cimbrișorului
Maculinea arion

Large blue

Fluturele urs dungat
Callimorpha quadripunctaria

Jersey tiger

foto: László Rákosy

foto: László Rákosy

foto: László Rákosy

foto: László Rákosy

foto: Adrian Ruicănescu

Croitorul marmorat
Pilemia tigrina

Rădașcă
Lucanus cervus

Stag beetle

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României.

Salamandra
Salamandra salamandra

Fire salamander

foto: László Rákosy

Brotăcel
Hyla arborea

European tree frog

foto: Ioan Ghira

Fluturele zebră
Neptis sappho
Common glider

foto: László Rákosy

Gălbiorul de stepă
Colias chrysotheme

Lesser clouded yellow

foto: Martin Gascoigne-Pees

foto: László Rákosy

Țesătorul porumbarului
Eriogaster catax
Eastern Eggar

Sfredelitorul pelinului
Paracossulus thrips

foto: László Rákosy foto: László Rákosy

foto: Adrian Ruicănescu

Lăcustă de munte
Odontopodisma rubripes

Cosaș transilvan
Pholidoptera transsylvanica

foto: László Rákosyfoto: Ionuț Iorgu

foto: Andrei Crișan



Barza albă (Ciconia ciconia) 
se hrănește nu doar cu broaște 
ci chiar și cu șerpi și mamifere 
mici. The white stork eats not 

only frogs but also snakes and 
small mammals.

Nu e felie de tort ci tuf vulcanic, o rocă utilizată 
în mod tradițional pentru construcții. 

It’s not a cake, but volcanic tuff, 
used as building material.

foto: Nicolae Romulus Dărămuș

foto: Andrei Crișan

foto: László Rákosy

foto: Andrei Crișan

foto: Nicolae Romulus Dărămuș

Sfrânciocul roșiatic (Lanius 
collurio) are uneori obiceiul să 

își păstreze prada pentru
mai târziu, înțepând-o în spini. 
Red-backed shrike prey items 
are often impaled on thorns in 

order to store food for periods of 
bad weather.

Nălbarul (Aporia crataegi) 
hrănindu-se pe o garofiță 

de câmp (Dianthus 
carthusianorum). Prin anii ‘70 

specia aproape a dispărut 
din Transilvania din cauza 

substanțelor chimice utilizate în 
agricultură. Black-veined White 

feeding on Carthusian pink.

foto: Andrei Crișan

Fructe de pădure, plante medicinale și ciuperci
Dintre ele amintim: păducelul (Crataegus monogyna) (stânga sus), 

porumbarul (Prunus spinosa) (dreapta sus), cătina (Hippophae 
rhamnoides) (stânga jos) și ghebele (Armillaria mellea) (dreapta jos).

Common hawthorn (upper left), Blackthorn (upper right), 
Buckthorn (bottom left) and Honey mushroom (bottom right).

Porcul mistreț (Sus scrofa) 
scurmă pajiștile în căutare de 

bulbi (cei de brândușă 
sunt favoriții lui).

Wild boar search for roots and 
bulbs to feed on.

Șorecarul comun (Buteo 
buteo) ajută la reducerea 
efectivelor de rozătoare.

Common buzzard helps to 
decrease number of rodents.

foto: László Rákosyfoto: Nicolae Romulus Dărămuș foto: Nicolae Romulus Dărămuș

Căprioara (Capreolus capreolus) este una dintre cele mai 
cunoscute și îndrăgite specii din fauna sălbatică locală. 

Mascul/țap (stânga) și femelă (dreapta)
Roe deer is one of the most popular and beloved species of the 

local wild fauna. Male (left) and female (right)

Albăstrei ciocolatii ai furnicilor (Maculinea nausithous). Cel 
din stânga marcat pentru un studiu de evaluare a mărimii și 

dinamicii populației din situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est. 
În perioada 2012-2018, peste 5 milioane de euro au fost plătiți 

fermierilor pentru protecția fluturilor. Dusky large blue. Left - marked 
individual in a scientific study for assessing the size and population 
dynamics in the Natura 2000 Site “Eastern Cluj Hills”. From 2012 
to 2018, over 5 million euros were paid to farmers for Maculinea 

butterflies protection.

foto: Natalia Timuș

Fazanul (Phasanius colchicus) 
nu este o specie nativă în zonă. 

A fost introdus pentru scop 
cinegetic. Common pheasant 
isn’t a native species here. It 
was introduced for hunting.

foto: László Rákosy

Iepurele de câmp (Lepus 
europaeus) este amenințat 
în special de boli și de câinii 

nesupravegheați de la turmele de 
oi. European hare is threatened 

by diseases and sheepdogs.

Krascheninnikovia ceratoides din Vultureni este o plantă extrem 
de rară în Uniunea Europeană, un relict glaciar, cu mare științifică. 
Pamirian winterfat is a very plant in European Union, a glacial relict 

great scientific value.

foto: László Rákosy

Rozătoarele, nu găinile, 
constituie hrana de bază a 

vulpii (Vulpes vulpes).
Red fox eats rodents more often 

than hens.

foto: Andrei Crișan

foto: Andrei Crișan

Senzaționalul ciclu de viață al fluturelui Maculinea teleius, 
cunoscut de localnici ca ”albăstrelul furnicilor”

Amazing lifecycle of Maculinea teleius butterflies

desen: Natalia Timuș

2. Are loc 
împerecherea:

mascul și femelă 
Mating:

male and 
female.

3. Femela depune ouă
doar pe flori de sorbestrea
(Sanguisorba officinalis).

Female lays eggs only on a 
particular host plant (Great 

burnet).

5. Larvele 
sunt găzduite 
doar de furnici 

aparținând 
genului Myrmica. 

Larvele atrag 
furnicile cu 

ajutorul unor 
secreții dulci.

The caterpillars 
attract Myrmica 
ants with their 

sweet secretions.

6. Larvele petrec 
cel puțin 11 luni în 

interiorul furnicarului, 
unde se hrănesc cu 
larve de furnici (98% 
din greutatea larvelor 

mature este obținută în 
furnicar).

The caterpillars may 
stay in the ant nest for 
11 months, where they 

feed on the larvae of the 
ants (98% of the weight 

of mature larvae is 
obtained in the ant nest).

4. Din ou 
eclozează o larvă 
care, după ce se 

hrănește un timp în 
interiorul inflorescenței 

de sorbestrea, 
coboară la sol în 

așteptarea unei furnici 
gazdă. 

Caterpillar hatches 
from the egg. After 
the third instar, the 

caterpillar descends to 
the ground and waits 

for a host ant. 

1. Adultul 
proaspăt emers 
din pupă, este 

gata pentru 
împerechere.

Adult ready to find 
a mate.

foto: László Rákosy

foto: Andrei Crișan foto: Andrei Crișan

foto: Andrei Crișan

foto: Andrei Crișan

foto: Andrei Crișan
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