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1. Introducere 

Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca (FUMC) a inițiat, în anul 2015, un 

proiect de promovare a patrimoniului cultural și natural al regiunii sud-vestice a județului Sălaj, 

o zonă cu multe valori culturale și cu o vastă biodiversitate. Această regiune este una dintre 

cele mai interesante zone din România datorită caracterului multietnic, multireligios, existenței 

monumentelor istorice în aproape fiecare sat, dar și biodiversității datorată persistenței 

tehnicilor de management tradițional al peisajului.  

În cadrul proiectului, FUMC și-a propus elaborarea unor propuneri pentru înființarea 

unor noi arii naturale protejate la nivel local, județean, în vederea ocrotirii patrimoniului 

natural, a biodiversității regiunii sud-vestice a Sălajului. 

 

Titlul proiectului: Cultură și natură în Transilvania: trecut și viitor, PA16/RO12-SGS10.  

Schema de granturi: Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, 

PA16/RO12, finanțată prin Grant SEE.  

Parteneri: Muzeul Universității din Bergen (Universitetsmuseet i Bergen, Norvegia), 

Asociația Nordică de Film Antropologic (Norsk Antropologisk Film Forening, Norvegia). 

 

 

1.1. Caracterizarea zonei 

Zona țintă a proiectului este situată în Transilvania, în partea vestică a județului Sălaj. 

Regiunea cuprinde 8 comune, care au în componență 32 de sate și are o suprafață de 46.087 

hectare ce reprezintă 11.9% din teritoriul județului Sălaj. Din punct de vedere geografic județul 

Sălaj este situat între Munții Apuseni și partea nordică a Carpaților Orientali numită și 

Platforma Someșeană. Acest lucru face ca relieful județului să fie predominant deluros. 
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Zona de munte a județului este alcătuită din două ramificații ale Munților Apuseni, 

Munții Plopișului și Meseșului, care ocupă o suprafață restrânsă. Cele mai mari altitudini din 

județ sunt Vârful Măgura (915 m), din Munții Plopiș, și Vârful Măgura Priei (997 m), din 

Munții Meseș. Râul Crasna străbate partea estică a zonei, iar râul Barcău, care izvorăște din 

Munții Plopiș, străbate zona în direcția nord și nord-vest.  

Arealul poate fi împărțit în șase unități majore de relief: în partea nordică se află 

Dealurile Vulturului, în partea estică Depresiunea Șimleului și Piemontul Șimleului, iar în 

partea centrală sunt situate Colinele Halmășdului și Depresiunea Barcăului. În regiune pot fi 

regăsite 13 tipuri de habitate (CORINE Land Cover 2000), dintre care, în cel mai mare procent, 

apar terenuri arabile neirigate (27,43%), păduri foioase (25,35%) și pășuni (16,63%). 

Județul Sălaj este influențat, din punct de vedere climatic, de masele de aer din vest, 

încadrându-se în spectrul de climă temperat continentală moderată. Circulația maselor de aer 

și relieful creează diferențieri climatice între estul și vestul județului. Temperaturile medii 

anuale sunt între 8° C și 9°C, cu valori mai scăzute în zonele mai înalte ale munților Plopiș și 

Meseș, și mai ridicate în zonele joase ale văilor Barcăului și Crasnei. Precipitațiile medii anuale 

se diminuează de la vest spre est și dinspre zonele înalte spre zone mai joase. Mediile anuale 

de precipitație la nivel județean sunt între 600–800 l/m2. 
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Fig. 1. Localizarea zonei 
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2. Patrimoniul natural al regiunii 

2.1. Aspecte generale 

Partea vestică a regiunii Sălajului, aria din sudul Șimleului Silvaniei, care se întinde de 

la satul Crasna până la Porț, reprezintă un spațiu divers, în care modul de utilizare tradițională 

a resurselor naturale este viu și astăzi. Acest fapt face posibilă nu numai supraviețuirea 

polenizatoarelor în spațiile nearate, pe teritoriul pajiștilor, al pășunilor și în scorburile stejarilor 

bătrâni, ci și asigură condiții optime de viață pentru numeroase specii de animale și plante. 

Această regiune deluroasă a reușit să conserve numeroase valori naturale, probabil datorită 

caracterului care îngreunează reamenajarea completă a spațiului de către oameni. Valorile 

naturale antemenționate sunt considerate rare sau chiar au dispărut în zonele din vestul regiunii. 

Pentru localnicii din Nușfalău, bâzâitul rădașcăi în zbor reprezintă un element obișnuit al unei 

seri de vară în timp ce, pentru un vizitator sosit din Vest, poate să însemne un element exotic 

la care poate lua parte doar prin intermediul televizorului. 

Trei arii protejate sunt cunoscute în această regiune a Sălajului: Pădurea Lapiș (zonă de 

protecție naturală de importanță județeană, aflată la sud de Nușfalău), Mlaștina cu turbă (din 

vecinătatea satului Iaz, respectiv, la granița dintre județul Sălaj, Cluj, Bihor) și Muntele Șes 

(parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000). 

În zonă putem observa o varietate de specii de păsări, de exemplu: barza albă (Ciconia 

ciconia), o specie de pasăre considerată comună la noi, însă, altminteri, protejată foarte strict; 

prigoarea (Merops apiaster), o specie considerată cu adevărat exotică datorită culorilor sale 

splendide; nagâțul (Vanellus vanellus), care preferă spațiile cu apă – precum și multe alte specii 

de păsări prădătoare și cântătoare.  

Pâraiele din Munții Plopișului adăpostesc o specie pe cale de dispariție atât în țară, cât 

și în Europa: racul de ponoare (Austropotamobius torrentium). Pădurile de stejari oferă habitate 

pentru rădașcă (Lucanus cervus) și pentru croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo). 
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Existența ultimelor două specii de gândaci de dimensiuni mari este importantă și din 

perspectiva faptului că larvele lor trăiesc exclusiv în stejarii bătrâni, astfel încât prezența lor 

denotă și o componență sănătoasă a pădurii, inclusiv din punctul de vedere al vârstei copacilor. 

Un alt element care reflectă starea pozitivă a naturii din zonă este prezența izvorașului 

cu burta galbenă (Bombina variegata), o specie de broască protejată în întreaga Europa, dat 

fiind faptul că aceasta trăiește exclusiv în apele temporare, rezultate în urma exploatării de 

nivel mediu, de tip tradițional, a naturii dintr-o anumită zonă – de exemplu, bălțile din zonele 

în care pasc turmele. Acoperirea cu beton a drumurilor, utilizarea tot mai puțin frecventă a 

căruțelor și intensificarea traficului din cauza folosirii tractoarelor, limitarea spațiului de 

mișcare a turmelor la aria fermelor și drenajul bălților temporare pot să contribuie însă la 

scăderea numărului sau chiar la dispariția completă a membrilor acestei specii de broaște de 

dimensiuni mici, cu burta colorată în galben și negru.  

Mlaștina de la Iaz este cunoscută deoarece constituie mediul de dezvoltare pentru roua 

cerului (Drosera rotundifolia), o minusculă plantă-relicvă, așa zis insectivoră, provenită din 

era glaciară. 

Pășunile cu stejari seculari din această regiune își datorează existența și supraviețuirea 

pășunatului de tip tradițional, în cadrul căruia copacii au oferit și continuă să ofere protecție 

împotriva razelor soarelui, vântului și ploii atât pentru vaci, oi și bivoli, cât și pentru păstori. 

Astăzi, toate aceste pășuni cu stejari păstrează o importanță enormă în ceea ce privește ocrotirea 

biodiversității din zonă, datorită faptului că acești copaci oferă adăpost pentru rădaște, pentru 

croitorii mari ai stejarului și pentru numeroasele specii de păsări care își construiesc cuibul 

printre ramurile lor. 

Stejarii aceștia reprezintă un element al peisajului cu care localnicii se pot mândri pe 

bună dreptate, datorită caracterului unic și frumuseții lor și care pot exercita un efect de atracție 

și asupra turiștilor interesați de frumusețile naturii. Pe lângă pășunile cu copaci, lacul de 

acumulare de la Vârșolt, în apropiere de satul Crasna, are o importanță deosebită. Acest lac 
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artificial dispune de o varietate de păsări acvatice care merită să fie protejate, la fel ca alte 

specii. 

 

2.2. Arii protejate existente în regiune 

În zonă se află două rezervații naturale: Pădurea Lapiș și Mlaștina de la Iaz, iar partea 

vestică a regiunii se suprapune cu Situl Natura 2000, Muntele Șes (ROSCI0322). 

 

2.2.1. Pădurea Lapiș 

Rezervația naturală Pădurea Lapiș este situată la limita vestică a județului Sălaj, pe 

teritoriul comunei Nușfalău și Ip, având o suprafață de 430,4 hectare. Din punct de vedere 

geografic, pădurea Lapiș se întinde pe dealurile piemontane aflate în lunca râului Barcău. Flora 

pădurii este alcătuită din arbori și arbuști, cu specii ca: stejarul brumăriu (Quercus 

pedunculiflora), teiul pucios (Tilia cordata), gorunul (Quercus petrea), stejarul comun 

(Quercus robur), frasinul (Fraxinus excelsior), cerul (Quercus cerris), gârnița (Quercus 

frainetto), cireșul (Prunusavium), salcâmul alb (Robinia pseudoacacia), pinul negru (Pinus 

nigra), pinul de pădure (Pinus sylvestris), socul roșu (Sambucus racemosa), socul negru 

(Sambucus nigra), alunul (Corylus avellana), lemnul câinelui (Ligustrum vulgare), sângerul 

(Cornussanguinea), cornul (Cornus mas), clocotișul (Staphylea pinata), tulichina 

(Daphnemezereum), păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), murul 

(Rubus fruticosus), măceș (Rosa canina), afin (Vaccinum myrtillus), zmeură (Rubus idaeus).  

Fauna e reprezentată de specii de păsări ca: pițigoiul mare (Parus major), grangurul 

(Oriolus oriolus), fazanul (Phasianus colchicus), ciocănitoarea neagră (Drycopus martius), 

ciocănitoarea pestriță mică (Dendrocopos minor), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos 

medius), florintele (Carduelis chloris), fâsa de pădure (Anthus trivialis), ciușul (Otusscops), 

pițigoiul albastru (Cyanistes caeruleus), corbul (Corvus corax), presura galbenă (Emberiza 

citrinella), sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio) sau șoimul rândunelelor (Falco subbuteo). Un 

alt element alt faunei sunt speciile de mamifere: cerbul (Cervus elaphus), cerbul lopătar (Dama 
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dama), căprioara (Capreolus capreolus), jderul de copac (Martes martes), hârciogul (Cricetus 

cricetus), vulpea (Vulpes vulpes), mistrețul (Sus scrofa) sau pisica sălbatică (Felis silvestris). 

 

2.2.2. Mlaștina de la Iaz 

Rezervația naturală Mlaștina de Iaz este situată pe teritoriul comunei Plopiș, lângă satul 

Iaz, și se întinde pe o suprafață de 10 hectare. Din punctul de vedere a florei, aici pot fi găsite 

cinci specii de Sphagnum: Sphagnum nemoreum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum 

amblyphyllum, Sphagnum recurvum ssp. angustifolium și Sphagnum subsecundum. Fauna 

protejată de interes comunitar e reprezentată prin două specii listate în Anexa II, rădașca 

(Lucanus cervus) și buhaiul de baltă cu burtă galbenă (Bombina variegata), iar dintre păsări se 

remarcă speciile ca barza albă (Ciconia ciconia), sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), 

codobatura albă (Motacilla alba), măcăleandrul (Erithacus rubecula) și sticlete (Carduelis 

carduelis). 

 

2.2.3. Muntele Șes 

Situl Natura 2000, Muntele Șes (ROSCI0322) este situat pe teritoriul județelor Bihor, 

Cluj și Sălaj. În județul Sălaj Muntele Șes se află în partea nord-vestică a județului pe teritoriile 

comunelor Halmășd, Marca, Plopiș, Sâg și Valcău de Jos. Habitatul e reprezentat în cel mai 

mare procent de păduri de fag, de carpen și de stejar. Speciile de mamifere care figurează în 

anexa II sunt: râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus) și liliacul comun mare (Myotis myotis). 

Speciile de amfibieni și reptile care figurează în anexa II sunt buhaiul de baltă cu burtă 

galbenă(Bombina variegata) și tritonul cu creastă (Triturus cristatus). 
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Fig. 2. Localizarea sitului Natura 2000 Muntele Șes (ROSCI0322). 

 

2.3. Specii și habitate relevante din punctul de vedere al ocrotirii naturii 

Flora din Munții Plopiș (Muntele Șes), din partea vestică a zonei, a fost examinată 

temeinic de către Gheorghe Coldea între anii 1970–80 (Coldea & Miclăuș, 1975; Coldea, 1970, 

1971a, 1971b, 1972, 1973, 1979, 1981, 1984). În lucrarea sa de doctorat este prezentată o listă 

cu speciile care se pot găsi în Munții Plopiș și sunt rare în Transilvania. Acestea sunt 

următoarele: Syringa josikaea, Rhynchospora alba, Trifolium angustifolium, Ceterah 

officinarum, Amaranthus deflexus, Ophrys sphegodes, Ophrys oesrtifera v oesterifera ssp. 

cornuta, Asplenium adiantum-nigrum, Aristolochia pallida, Rumex palustris, Biscutella 

levigata, Saxifraga bulbifera, Waldsteinia geoides, Genista germanica heteracantha, Cytisus 
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ratisbonensis, C. austriacus, C. albus var. pallidus, Lathyrus versicolor, Euphorbia villosa, 

Rhamnus saxatilis ssp. tinctoria, Bupleurum tenuissimum, Scutellaria hastifolia, Asperula 

rivalis, Galium parisiense trichocarpum, Galium tenuissimum, Asyneuma canescens, Crepis 

capillaris, Bromus erectus var. villosum, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Carex depauperata, 

Allium falvum, Iris pseudocyperus, Limodorum abortivum, Epipogium aphyllum, Orchis 

purpurea, Anacamptis pyramidalis, Quercus pubescens. 

Date referitoare la nevertebrate găsim în formularul standard al Sitului Natura 2000, 

Muntele Șes. Astfel, următoarele specii enumerate în anexa II au fost găsite în zonă: rădașca 

(Lucanus cervus), racul de ponoare (Austropotamobius torrentium), carabul (Carabus 

variolosus), croitorul alpin (Rosalia alpina) și cosașul lui Stys (Isophya stysi). Pe de altă parte, 

după efectuarea evaluării la Mlaștina de la Iaz (Grec, 2008), următoarele insecte au fost 

identificate: Trichodes apiarius, Meligethes subsubrugosus, Meligethes coracinus, Meligethes 

atramentarius, Cyphon variabilis, Crysolina diversipes, Crysolina polita, Phyllotreta 

diademata, Longitarsus holsaticus, Longitarsus nigrofasciatus, Altica oleracea, Crepidocera 

transversa, Ceutherrhynchus floralis, Ceutherrhynchus poliinaris, Ceutherrhynchus erysini. 

Două specii interesante se întâlnesc în număr mare: rădașca (Lucanus cervus) și croitorul mare 

al stejarului (Cerambyx cerdo), care sunt și specii din Natura 2000. 

Pe baza datelor din literatura de specialitate au fost identificate 17 specii de pești în  

râul Barcău (Harka, 1998; Nagy, 2007), pe porțiunea care parcurge arealul. Dintre aceste specii 

merită amintită prezența cârei (Sabanejewia aurata) și a porcușorului de nisip (Gobio 

albipinnatus) care sunt specii de importanță comunitară. A mai fost identificat și chișcarul 

carpatic (Eudontomyzon danfordi). 

Despre amfibieni și reptile se găsesc date pe întreg teritoriul național (Cogǎlniceanu, 

Rozylowicz, et al., 2013; Cogǎlniceanu, Székely, et al., 2013) și date referitoare la Transilvania 

(Covaciu-Marcov et. al., 2010; Ghira et al., 2002). Pe baza acestor date, este identificată 

existența următoarelor specii de amfibieni și reptile: salamandra (Salamandra salamandra), 

tritonul cu creastă (Triturus cristatus), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), 
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buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina), broasca râioasă verde (Bufotes viridis), 

broasca râioasă brună (Bufo bufo), brotăcelul de copac (Hyla arborea), broasca roșie de munte 

(Rana temporaria), broasca roșie de pădure (Rana dalmatina), gușterul (Lacerta viridis), 

șopârla de câmp (Lacerta agilis), năpârca (Anguis fragilis), șarpele de casă (Natrixnatrix), 

șarpele de apă (Natrix tessellata), șarpele de alun (Coronella austriaca), șarpele lui Esculap 

(Zamenis longissimus). 

Am notat prezența a mai mult de 100 de specii de păsări. Dintre cele 10 specii de 

ciocănitoare care se găsesc în România, 9 au fost prezente în această zonă: ciocănitoarea neagră 

(Dryocopus martius), ghionoaia sură (Picus canus), ghionoaia verde (Picus viridis), 

ciocănitoarea pestriță mare (Dendrocopos major), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos 

syriacus), ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea cu spate alb 

(Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea pestriță mică (Dendrocopos minor) și capîntortura 

(Jynx torquilla). Fiecare dintre speciile de sfrâncioci cuibăritoare din țară au fost observate: 

sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor) și sfrânciocul 

mare (Lanius excubitor). Au fost notate cinci specii de răpitoare diurne: uliul păsărar (Accipiter 

nisus), șorecarul comun (Buteo buteo), eretele de stuf (Circus aeruginosus), vânturelul roșu 

(Falco tinnunculus), viesparul (Pernis apivorus) și barza neagră (Ciconia nigra). 

În cea ce privește barza albă (Ciconia ciconia), în 24 dintre cele 41 de localități evaluate 

în total, în proporție de 58.5%, au fost găsite cuiburi de barză. Au fost observate 77 cuiburi de 

berze, dintre care, în 38 cuiburi, s-au semnalat reproduceri de succes, cu un total de 69 de pui. 

În 8 cuiburi au fost semnalate perechi fără pui, un cuib a avut o barză solitară și 30 de cuiburi 

neocupate (goale). Cele mai multe cuiburi de berze au fost observate în localitatea Nușfalău, 

unde au fost numărate 22 de cuiburi.  

În cazul berzelor albe, factorul de pericol cel mai des întâlnit este electrocutarea. Un 

procent semnificativ al berzelor care își construiesc cuiburile pe stâlpi de joasă tensiune, pentru 

a-și învăța puii să zboare, pot suferi foarte ușor electrocutări, care le pot cauza chiar și decesul. 
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Acest factor de risc reprezintă un proces semnificativ al mortalității și în timpul migrației în 

special pentru indivizii de un an (van den Bossche 2002, Horváth 2010).  

Pentru a preveni electrocutarea berzelor este indicată amplasarea suporturilor de cuib 

pe stâlpii de electricitate de joasă tensiune, ce pot înălța chiar cu 1 metru cuibul, crescând astfel 

distanța dintre cuib și instalația electrică. După evaluările din România, în anii 2004-2005  s-a 

constatat că doar 13,55% din cuiburi erau construite pe stâlpi cu suport de cuib (Kósa 2005). 

În cazul cuiburilor observate de noi, mai puțin de jumătate dintre ele (48%) sunt construite pe 

suport de cuib amplasat pe stâlp. Având în vedere datele colectate pe plan național în acel 

moment, acestea pot fi considerate satisfăcătoare. Printre alți factori care periclitează existența 

acestei specii, enumerăm: transformarea, reducerea și pierderea habitatelor de hrănire, 

otrăvirea, perturbarea și îndepărtarea cuiburilor. 

Următoarele specii de mamifere cunoscute în zonă sunt: râsul (Lynxlynx), lupul (Canis 

lupus), liliacul comun mare (Myotis myotis), cerbul (Cervuselaphus), cerbul lopătar (Dama 

dama), căprioara (Capreolus capreolus), jderul de copac (Martes martes), hârciogul (Cricetus 

cricetus), vulpea (Vulpes vulpes), mistrețul (Sus scrofa), pisica sălbatică (Felis silvestris 

silvestris). 
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Fig. 3. Distribuția berzei albe (Ciconia ciconia) în regiune. 

 

Dintre habitatele identificate se remarcă vegetația de silvostepă eurosiberiană cu 

Quercus spp., pășunile cu arbori bătrâni, un tip de vegetație protejată în țară și periclitată în 

toată Europa. 
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Fig. 4. Distribuția tipului de habitat vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 
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3. Aria naturală protejată Lacul Vârșolț – 

propunere pentru un sit natural nou 

În această regiune sunt două rezervații naturale (Pădurea Lapiș și Mlaștina de la Iaz) și 

un sit Natura 2000 (Muntele Șes ROSCI0322). Pe baza observațiilor recente am propus patru 

alte arii care, în opinia noastră, ar trebui incluse în categoria de zonă protejată – la nivel 

județean sau național. 

 

3.1. Descrierea ariei protejate – localizare și specii, habitate relevante din punct 

de vedere conservativ 

Această arie de 1309 hectare este situată în partea estică a comunei Crasna și cuprinde 

Lacul Vârșolț și zona sud-vestică a lacului până localitatea Crasna (Fig. 5-6). Aria naturală 

propusă se află predominant pe teritoriul comunei Crasna, și o mică parte a acesteia se extinde 

pe teritoriul comunelor Vârșolț și Meseșenii de Jos (Fig. 5-6). 

Motivul principal pentru care propunem această arie, este că Lacul Vârșolț și zonele 

umede cu stufăriș de lângă lac asigură loc pentru constrirea cuibarelor și hrană mai multor 

specii, dintre care amintim: izvorașul cu burta galbenă, șarpele de casă, stârcul pitic, stârcul 

roșu, eretele de stuf, pescărelul albastru, presura de stuf, lăstunul de mal, bătăușul și fluierarul 

de munte (Tabel 1). În partea sudică a zonei am inclus și două petice de pădure unde am 

identificat o colonie de stârci. Astfel, toată aria are o avifaună extrem de bogată care merită 

protejată. 
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Fig. 5. Localizarea Ariei Naturale Protejate Lacul Vârșolț în regiune. 
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Fig. 6. Limitele propuse ale Ariei Naturale Protejate Lacul Vârsolț. 

 



 
 

19 

 
 

Tabel 1. Speciile relevante din punctul de vedere al conservării observate în zona ariei naturale 

protejate propuse cu coordonate geografice. 

Denumire populară Denumire științifică Lat Lon 

Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus 22.91217 47.18052 

Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus 22.90977 47.17877 

Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus 22.90934 47.17874 

Lăcar mare Acrocephalus arundinaceus 22.89689 47.17475 

Fluierar de munte Actitis hypoleucos 22.91669 47.18183 

Fluierar de munte Actitis hypoleucos 22.91652 47.18171 

Ciocârlie de câmp Alauda arvensis 22.90871 47.17396 

Ciocârlie de câmp Alauda arvensis 22.90902 47.17375 

Pescăraș albastru Alcedo atthis 22.90975 47.17876 

Egretă mare Ardea alba 22.91931 47.1806 

Egretă mare Ardea alba 22.89689 47.17476 

Stârc cenușiu Ardea cinerea 22.91593 47.17345 

Stârc cenușiu Ardea cinerea 22.91179 47.17092 

Stârc cenușiu Ardea cinerea 22.92292 47.17109 

Stârc cenușiu Ardea cinerea 22.91254 47.18086 

Stârc cenușiu Ardea cinerea 22.89689 47.17476 

Stârc roșu Ardea purpurea 22.91831 47.18233 

Buhai de baltă cu burtă galbenă Bombina variegata 22.90923 47.17064 

Buhai de baltă cu burtă galbenă Bombina variegata 22.90907 47.17082 

Sticlete Carduelis carduelis 22.90383 47.16618 

Sticlete Carduelis carduelis 22.9125 47.16303 

Sticlete Carduelis carduelis 22.91966 47.18127 

Sticlete Carduelis carduelis 22.8969 47.17475 

Pescăruș râzător Chroicocephalus ridibundus 22.91907 47.18027 

Pescăruș râzător Chroicocephalus ridibundus 22.91259 47.18091 
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Denumire populară Denumire științifică Lat Lon 

Pescăruș râzător Chroicocephalus ridibundus 22.89691 47.17476 

Barză albă Ciconia ciconia 22.91593 47.17345 

Barză albă Ciconia ciconia 22.91932 47.16706 

Barză albă Ciconia ciconia 22.91931 47.1806 

Erete de stuf Circus aeruginosus 22.89691 47.17476 

Porumbel gulerat Columba palumbus 22.9232 47.1699 

Presură galbenă Emberiza citrinella 22.91466 47.1644 

Presură galbenă Emberiza citrinella 22.91859 47.16675 

Presură de stuf Emberiza schoeniclus 22.92318 47.17128 

Presură de stuf Emberiza schoeniclus 22.91147 47.17912 

Vânturel roșu Falco tinnunculus 22.92119 47.17289 

Cinteză Fringilla coelebs 22.90464 47.16683 

Lișiță Fulica atra 22.92173 47.173 

Lișiță Fulica atra 22.91265 47.18098 

Lișiță Fulica atra 22.89689 47.17476 

Gaiță Garrulus glandarius 22.90744 47.17746 

Stârc pitic Ixobrychus minutus 22.91669 47.18183 

Sfrâncioc roșiatic Lanius collurio 22.9091 47.16181 

Sfrâncioc roșiatic Lanius collurio 22.91096 47.16274 

Sfrâncioc roșiatic Lanius collurio 22.9144 47.16433 

Sfrâncioc roșiatic Lanius collurio 22.91487 47.16484 

Sfrâncioc roșiatic Lanius collurio 22.90594 47.1768 

Pescăruș pontic/ cu picioare galbene 

Larus cachinnans / Larus 

michahellis 22.91384 47.18156 

Grelușel de stuf Locustella luscinioides 22.91068 47.17902 

Grelușel de stuf Locustella luscinioides 22.90676 47.1775 

Grelușel de stuf Locustella luscinioides 22.89672 47.17425 
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Denumire populară Denumire științifică Lat Lon 

Prigorie Merops apiaster 22.92099 47.16799 

Prigorie Merops apiaster 22.92093 47.17307 

Codobatură albă Motacilla alba 22.91927 47.17342 

Șarpe de casă Natrix natrix 22.91317 47.16338 

Grangur Oriolus oriolus 22.90446 47.16488 

Pițigoi mare Parus major 22.90491 47.16871 

Pițigoi mare Parus major 22.9045 47.16487 

Vrabie de câmp Passer montanus 22.91892 47.17791 

Vrabie de câmp Passer montanus 22.91127 47.17895 

Cormoran mare Phalacrocorax carbo 22.91669 47.18183 

Cormoran mare Phalacrocorax carbo 22.90408 47.17554 

Bătăuș Philomachus pugnax 22.8969 47.17476 

Pitulice mică Phylloscopus collybita 22.9121 47.18028 

Pitulice mică Phylloscopus collybita 22.90891 47.17875 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.92171 47.17298 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91904 47.17589 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91971 47.1814 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91669 47.18183 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.9155 47.18199 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91537 47.18203 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91506 47.18211 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91259 47.18089 

Corcodel mare Podiceps cristatus 22.91211 47.18025 

Lăstun de mal Riparia riparia 22.91669 47.18184 

Turturică Streptopelia turtur 22.924 47.16908 

Silvie cu cap negru Sylvia atricapilla 22.91076 47.17903 

Silvie de câmp Sylvia communis 22.90447 47.17582 
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Denumire populară Denumire științifică Lat Lon 

Nagâț Vanellus vanellus 22.91931 47.1806 

Nagâț Vanellus vanellus 22.91147 47.17912 

Nagâț Vanellus vanellus 22.89689 47.17476 

 

3.2. Activități de management pentru menținerea ariei naturale protejate și 

măsuri de valorificare a potențialului turistic 

 Toate activitățile umane care nu periclitează biodiversitatea lacului și a împrejurimilor 

pot fi implementate. Pășunatul cu intensitate medie, cositul, pescuitul cu intensitate mică și 

medie poate fi aplicată. Aceste activități ar trebui să țină cont și de perioada și locul de cuibărit 

al anumitori păsări rare, periclitate. 

 Propunem amenajarea unor puncte de observație (turnuri de observație) pentru turiști, 

de unde avifauna lacului se poate observa cu ajutorul binoclului. Totodată amplasarea unor 

panouri informative trilingve (în română, maghiară, engleză) ar ajuta atragerea turiștilor atât 

din țară, cât și din străinătate. Avifauna acestui lac poate fi un punct de atracție pentru turiștii 

străini care se interesează de natură, de păsări. 
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