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I. Informaţii generale despre practica de teren  
 

 

Titlul disciplinei: Practica de teren de Botanică şi Zoologie nevertebrate 
Codul:  

Numărul de credite:  
Disciplină obligatorie la specializarea Ecologie şi Biochimie 

Locul de desfăşurare: Sala de curs „Amfiteatrul de zoologie Emil Racoviţă”, 
Fânațele Clujului, pd. Făget, pd. Hoia, Centrul Beliş, Poiana Stampei, Grădina 
Zmeilor, Stufărișurile de la Sic, Vatra Dornei, Cheile Turzii, Centrul de Conferinţe 

Arcalia, cu mentiunea că în funcție de numărul de studenți se va decide exact unde 
se vor face deplasările. 

  
II. Informaţii despre titularul de practică  

Nume: Irina Goia 

Titlul ştiinţific: şef lucr. dr. 
Adresă e-mail: igoia@grbot.ubbcluj.ro  

Nume: Teodor Lucian 
Titlul ştiinţific: şef lucr. dr. 
 

III. Descrierea disciplinei [obiectivele cursului/disciplinei, conţinutul acestuia, 
competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei, metodele utilizate în cadrul 

predării, al seminarului sau al lucrărilor practice]. 
 

Obiective 

Scopul disciplinei este formarea unei concepţii sistemice privind organizarea 
lumii vegetale şi animale la nivel suprapopulaţional, identificarea speciilor de alge, 

muşchi, licheni şi nevertebrate pe teren şi în laborator, evidenţierea relaţiilor dintre 
acestea şi factorii ecologici, mai ales prin integrarea speciilor identificate în structura 
habitatelor în care se regăsesc. La finele practicii, studentul trebuie să fie capabil să 

recunoască principalele tipuri de habitate şi să specifice ce specii de plante inferioare 
şi nevertebrate se pot întâlni în acestea, să identifice relaţiile dintre plante şi mediu şi 

să integreze aceste cunoştinţe în domeniile eco-protective. O deplasare la munte va 
permite cunoasterea structurii pădurilor de conifere, fag, a pajiştilor și 
înmlăştinirilor, a stâncăriilor calcaroase. În zona de deal vor fi observate structura 

pădurilor de foioase a tufărişuirilor, a păşunilor şi fâneţelor, a buruienişurilor.  
 

 Metodele utilizate sunt de tipul expunerilor, aplicaţiilor pe teren, identificărilor. 
Sistemul de lucru este pe semigrupe, fiecare student fiind obligat să realizeze în 



final, o prezentare în care să abordeze ecologic un grup de plante inferioare sau 
nevertebrate, şi să poată face o prezentare generală a aspectelor evidenţiate în cursul 

practicii de teren.  
 

IV. Bibliografia obligatorie  
 

Pârvu, M., 1999, Atlas micologic, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

Pârvu, M., 2003, Botanică sistematică I, Ed. Gloria, Cluj-Napoca. 

Roger Phillips, R., 2003, Der große Naturführer Pilze. Über 900 heimische 

Pilzarten, Verlagsgruppe Weltbild, Augsburg.  

Smith, A. J. E., 1987, The Moss Flora of Britain and Ireland, Cambridge Univ. 

Press, Cambridge. 

Speta, E., Rákosy L., 2010, Wildpflanzen Siebenbürgens. 

 
V. Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei 

Se utilizează determinatoare, calculatorul, lupe, microscop, GPS 

 
VI. Planificarea/Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare  

 
Ziua Tematică Cuvinte cheie Locul 

desfăşurării 

Obligaţiile studenţilor  

 

1 Prezentarea activităţilor ce se 

vor desfăşura, distribuirea 

materialelor specifice de lucru 

pe teren, prezentarea 

regulamentului de practică şi 

semnarea protecţiei muncii. (2 

ore) 

Regulament, activităţi, 

cerinţe 

Amfiteatrul de 

zoologie “Emil 

Racoviţă” 

Luarea la cunoştinţă a 

aspectelor prezentate si 

notarea lor în caietele de 

practică  

2 Deplasare Cluj - Cheile Turzii 

(sau pd. Făget, pd. Hoia, 

Centrul Beliş, Poiana Stampei, 

Grădina Zmeilor, Stufărișurile 

de la Sic, Vatra Dornei), 

prezentarea pe autocar a 

tipurilor de arii protejate, 

istoricului şi importanţei 

rezervaţiei Cheile Turzii 

Studiul structurii comunităţilor 

de stâncării calcaroase din 

Cheile Turzii (12 ore) 

 

Bioindicatori, plante 

inferioare calcifile, 

nevertebrate, alge, 

calitatea apei, 

simbioze 

(sau pd. Făget, 

pd. Hoia, 

Centrul Beliş, 

Poiana Stampei, 

Grădina 

Zmeilor, 

Stufărișurile de 

la  Sic, Vatra 

Dornei), 

- asimilarea cunoştinţelor 

prin participare interactivă  

- completarea caietelor de 

practică  

3 Deplasarea la Beliş, cazarea 

studenţilor, prezentarea 

centrului, deplasare în pădurile 

din zonă (6 ore) 

Dupamiaza se va realiza 

conservarea materialului 

Specii muşchi, 

licheni, ciuperci din 

pădurile din zonă , 

specii epixilice, 

tericole, corticole, 

saprolignicole,  

Beliş sau 

Arcalia  

- asimilarea cunoştinţelor 

prin participare interactivă  

- completarea caietelor de 

practică  



colectat şi identificarea 

speciilor (4 ore) 

impactul ecologic 

4 Deplasare în mlaştinile 

oligotrofe şi eutrofe. sau 

vegetației de luncă  din zona (4 

ore) 

Dupamiaza se va realiza 

conservarea materialului 

colectat şi identificarea 

speciilor (4 ore) 

fizionomie, aspect, 

categorii cenotice de 

specii, bogăţie 

floristică  

Beliş sau 

Arcalia  

- asimilarea cunoştinţelor 

prin participare interactivă  

- completarea caietelor de 

practică  

5 Deplasare în pajiştile din 

localitate (4 ore) 

Dupamiaza se va realiza 

conservarea materialului 

colectat şi identificarea 

speciilor (4 ore) 

Structura pajiştilor, 

specii de nevertebrate, 

muşchi, ciuperci din 

pajişti, corelarea 

aspectelor de 

biodiversitate  cu 

modul de folosinţă al 

pajiştilor  

Beliş sau 

Arcalia  

- asimilarea cunoştinţelor 

prin participare interactivă  

- completarea caietelor de 

practică  

6 Deplasare în zonele 

ruderalizate din jurul localității 

(4 ore) 

Dupamiaza se va realiza 

conservarea materialului 

colectat şi identificarea 

speciilor (4 ore) 

Păşuni, fâneţe, plante 

inferioare, 

nevertebrate 

Beliş sau 

Arcalia  

- asimilarea cunoştinţelor 

prin participare ineractivă  

- completarea caietelor de 

practică  

7 Evaluarea studenţilor (7 ore) colocviu Beliş sau 

Arcalia  

Prezentarea cunoştinţelor 

asimilate şi a  caietelor de 

practică  

8 Predarea materialelor de 

practică.  (1 oră) 

colocviu  Cluj Napoca  Predarea materialelor de 

practică şi a  dosarelor din 

proiect 

 
 

VII. Modul de evaluare  
Evaluarea cuprinde două componente: evaluarea teoretică, pe baza unei 

discuţii, pe baza activităţii în cadrul acţiunilor desfăşurate, inclusiv a calităţii 

caietului de teren şi a unui referat. prezentare întocmită de fiecare student. 
 

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale  
Prezenţa este obligatorie la cel puţin 80% din şedinţele de lucrări practice. În 

situaţii de incapacitate de deplasare pe teren se vor atribui sarcini alternative. 
 

IX.   Bibliografia opţională  

• Ciocârlan V., 2009, Flora ilustrata a Romaniei editia a III-a 

(Pteridophyta et Spermatophyta), Ed. Ceres 

• Crişan Al., Mureşan D. (1999). Clasa Insecte. Manual de Entomologie 

generală, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca.  

• Crişan A. 2004, 2012. Zoologia nevertebratelor. Presa universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 



• Dettner K., Peters W (Hrsg.) (1999). Lehrbuch der Entomologie, Gustav 

Fischer, Stuttgart, Lübeck, Jena, Ulm. 

• Elzinga R. J.  (2004). Fundamentals of Entomology, Prentice Hall, New 

Jersey. 

• Gillot C. (1995). Entomology. 2nd edition. – Plenum Press, New York and 

London. 

• Jacobs W., Renner M. 1998(2002). Biologie und Ökologie der Insekten. 

Ein Taschenlexikon (und CD-Rom). G. Fischer, Stuttgart, Jena, Lübeck, 

Ulm. 

• Kis B., Tomescu N. 1984. Lucrări practice de Zoologia nevertebratelor, 

litografiat la Univ. „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.  

• Sârbu, I., Ștefan, N., Oprea, A., 2013, Plante vasculare din România: 

determinator ilustrat de teren. Ed. Victor B. Victor, București, 1320p. 

• Todor, I.  1986, Mic atlas de plante, Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică; 

 

Cluj-Napoca, 2020-05-07      Sef lucr dr. Teodor 

Lucian 
 

Şef lucr.dr. Irina Goia 
      


