FORMULAR G2
INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A
FIŞEI MĂSURĂTORILOR BIOMETRICE ŞI A EVIDENȚEI PRELEVĂRII PROBELOR BIOLOGICE
Fişa Măsurătorilor Biometrice şi a Evidenței Prelevării Probelor Biologice [Formularul G1]
şi Instrucțiunile privind completarea acesteia [Formularul G2] pot fi descărcate şi de la adresa
http//connectcarpathians.ro/recoltare_probe_biologice

Note importante:
Pentru fiecare exemplar recoltat / cadavru găsit, vă rugăm să completați câte o fişă de măsurători şi să
prelevați probe de țesut şi de păr în containerele speciale.
Pentru fiecare animal, înşiruirea de caractere – codurile completate pe fişă şi pe etichetele
containerelor pentru țesut şi păr vor fi unice (nu pot exista două sau mai multe animale cu acelaşi cod).
Pentru fiecare animal se va completa acelaşi cod atât pe fişă cât şi pe etichetele containerelor pentru
țesut şi păr.

Vă rugăm să completați datele din
FIŞA MĂSURĂTORILOR BIOMETRICE ŞI A EVIDENȚEI PRELEVĂRII PROBELOR BIOLOGICE [G1]
în următorul format:

ÎN CÂMPUL 1:

DATE GENERALE

A. Data prelevării probelor, prin înscrierea în câmpurile marcate a datei calendaristice, în ordinea
ZI – LUNA – AN (exemplu: 17 – 09 – 14).
B. Specia, prin încercuirea inițialelor, astfel U – urs, L – lup, P – pisică sălbatică, R – râs.
C. Seria Crotaliului pentru Craniu, prin înscrierea ultimelor 4 cifre din seria crotaliului.
Notă: Pentru exemplarele care nu au fost recoltate în baza unei autorizații (ucidere accidentală,
cadavre găsite), vă rugăm să completați numărului de ordine al exemplarului astfel: XXX1 şi
XXX2 (dacă ați prelevat probe de la două exemplare din aceeaşi specie şi în aceeaşi zi).
D. Sexul exemplarului, prin încercuirea inițialei, astfel M – mascul, F – femelă.
E. Vârsta estimată, prin încercuirea categoriei de vârstă, astfel:
P – pui, cu vârsta estimată sub 2 ani;
T – tineret, cu vârsta estimată între 2 şi 5 ani;
A – adult, vârsta estimată peste 5 ani.
F. Fond Cinegetic, prin înscrierea numărului şi a prescurtării județului (de exemplu: 12 HD).
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Exemplu de completare a Câmpului 1:

Nota importantă:
Înşiruirea de caractere de la pozițiile A, B, C, D, E, F formează codul unic
de identificare al animalului şi va apărea identic pe fişă (atât în CÂMPUL 2 cât şi în CÂMPUL 3),
precum şi pe etichetele containerelor pentru țesut şi păr.

ÎN CÂMPUL 2:

ETICHETA Proba țesut

Vă rugăm să completați câmpurile marcate, folosind aceleaşi coduri selectate în CÂMPUL 1.
Exemplu de completare a Câmpului 2:

Notă importantă: Vă rugăm să notați aceeaşi succesiune de coduri şi pe eticheta containerului în
care introduceți proba de țesut!

ÎN CÂMPUL 3:

ETICHETA Proba de păr

Vă rugăm să completați câmpurile marcate, folosind aceleaşi coduri selectate în CÂMPUL 1.
Acest câmp trebuie să fie identic cu cel de la Câmpul 2.
Exemplu de completare a Câmpului 3:

Notă importantă: Vă rugăm să notați aceeaşi succesiune de coduri şi pe eticheta containerului în
care introduceți probele de păr!
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ÎN CÂMPUL 4:

LOCAȚIA

Vă rugăm completați:
G. Locația GPS unde a fost recoltat / găsit exemplarul, prin înscrierea coordonatelor în câmpurile
alocate.
Exemplu de completare a Câmpului 4:

Dacă locația GPS nu este disponibilă, vă rugăm să notați informațiile care pot ajuta la localizarea cât
mai exactă – cea mai apropiată localitate şi toponime – vârful, valea, etc.

ÎN CÂMPUL 5:

GESTIONAR FC

Vă rugăm să notați denumirea gestionarului Fondului Cinegetic precum şi numele şi telefonul de
contact ale persoanei care a completat fişele şi a prelevat probele biologice.

MĂSURĂTORI BIOMETRICE
Vă rugăm să efectuați măsurătorile biometrice specificate şi să completați tabelul din fişă.
Notă importantă: Pentru realizarea măsurătorilor aveți nevoie de o ruletă, liniar (sau şubler) şi un
cântar adecvat.
Pentru exemplificare, vă rugăm să vă ghidați după schițele de mai jos în care sunt evidențiate
codurile şi modul de efectuare a măsurătorilor.

Pentru efectuarea măsurătorilor din CÂMPUL 6, vă rugăm să folosiți o ruletă sau o bandă gradată
flexibilă.
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Pentru efectuarea măsurătorilor din CÂMPUL 7, vă rugăm să folosiți o ruletă sau un liniar.

Pentru efectuarea măsurătorilor din CÂMPUL 8, vă rugăm să folosiți un liniar sau un şubler.

CÂMPUL 9 – Pentru măsurarea greutății animalului neeviscerat, vă rugăm folosiți un cântar
adecvat.

CÂMPUL 10 / pe VERSO – Vă rugăm să notați orice alte informații relevante, inclusiv situațiile în
care nu au fost prelevate probele biologice.
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