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INTRODUCERE 
 

   Din cele mai stravechi timpuri, omul a fost culegător, vânător şi pescar. Supravieţuirea speciei umane 
a fost condiţionată în epoca primitivă de abilitatea de a-şi asigura în permanenţă hrana necesară. Peştele a fost şi 
este o componentă importantă în alimentaţia omului. 
           Pescuitul este o practică veche, care datează cel puţin din Paleoliticul Superior, perioadă care a început cu 
aproximativ 40.000 de ani în urmă. Caracteristicile arheologice şi numeroasele picturi rupestre demonstrează că 
alimentele pe mare au fost importante pentru supravieţuire şi consumate în cantităţi semnificative.   

Piscicultura, ca activitate de creştere a peştelui, efectuată conştient, planificat şi cu multă răspundere, se 
deosebeşte de pescuit prin crearea unor condiţii care satisfac pretenţiile alimentare ale oamenilor, condiţii în care 
anumite specii de peşti să se simtă bine, să crească, să se înmulţească, pentru ca în ultimă instanţă să se obţină 
produse comestibile (carne de peşte, icre etc.) ANTONESCU C. (1957). 

 
PARTEA  I- A 
CAPITOLUL I 

DIRECTII   SI  ORIENTARI    IN  ACVACULTURA  SI  PI SCICULTURA 
 

Capitolul 1. prezinta un scurt istoric al al pisciculturii, din timpuri stravechi pana in zilele noastre, 
totodata fiind  prezentatata si importanta  atat  sociala cat si economica a salmonidelor. 

Conform unor statistici mondiale, în vederea protejării sănătăţii, ar fi oportun să se consume anual 25 kg 
de peşte, cel puţin în două zile pe saptămână (O.M.S. - 995/1998). 

 În ultimul timp se constată că preferinţele consumatorului s-au schimbat radical, astăzi omul preferă 
consumul de peşte în stare proaspătă, urmat de cel în stare congelată şi apoi cel conservat prin sărăre şi afumare, 
reducând semnificativ consumul peştelui sub formă de conserve, care utilizează numeroşi conservanţi 

În majoritatea tărilor dezvoltate sau pe punctul de a înţelege pe deplin beneficiile consumului de carne 
de peşte, se  constată o preocupare deosebită în creşterea şi dezvoltarea  activităţii de producere şi dezvoltare 
piscicolă,  sau de import. 

Directiile, orientarile si performantele de crestere in cresterea si amelirarea  salmonidelor  reprezinta o 
importanta  deosebita, in ceea ce priveşte viitorul salmoniculturii.    

 
CAPITOLUL II 

CARACTERIZARE  FAMILIA  SALMONIDAE 
 

O latura importanta o reprezinta, caracterizarea  familiei Salmonidae, si in special a  pastravului  indigen 
(Salmo trutta fario), apoi  este  prezentata o expunere succinta  a  speciile de pesti  din apele  reci. Sunt 
prezentate date cu privire la  filogenia  si  incadrarea  taxonomica,  ecoluţie, răspandire, coloratie, felul de viaţă, 
hrană, ritm de crestere, biologia reproductiei, precum  si anatomia  interna si externa a  salmonidelor.  

Totodata sunt prezentaţi şi o serie de peşti secundari ai apelor de munte nu lipsiti de importanţă in viata 
acvatica de munte (BUD I., ST. DIACONESCU, M. MUDURE (2004). 

Un alt aspect important analizat il reprezinta si prezentarea bolilor intalnite la salmonide,  boli provocate  
atat de ciuperci cat si de protozoare. 

CAPITOLUL III 
FACTORI LIMITATIVI  ŞI  RELA ŢII  ÎN VIA ŢA  SALMONIDELOR 

 
Astăzi, producţia de peşte din ţara noastră este într-o continuă expansiune, în timp ce parametri fizico-

chimici ai apei se degradează tot mai mult, iar menţinerea lor în limite rezonabile este tot mai dificilă, având în 
vedere ritmul de dezvoltare, precum şi noile cercetări ale industriei la nivel european şi mondial. 
Condiţiile de viaţă ale peştilor se îndepărtează tot mai mult de cele naturale, tehnologiile sunt din ce în ce mai 
sofisticate, aspecte care-şi pun pregnant amprenta asupra sănătăţii, viabilităţii şi puterii de apărare a acestora. 
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Amenajarea şi valorificarea apelor de munte este o sarcină dificil ă şi complexă, în condiţiile în care 
intervin un mare număr de factori de care trebuie să se ţină seama. De aceea, cunoaşterea lor este o condiţie 
absolut necesară pentru realizarea acestui obiectiv la nivelul exigenţelor actuale. In tehnologiile de exploatare a 
speciilor de peşti apar o serie de factori limitativi, cu repercusiuni directe asupra stării fiziologice, a sănătăţii, 
viabilităţii şi respectiv asupra producţiei. 

Depistarea la timp a factorilor limitativi în creşterea peştilor reprezintă o chestiune de maximă 
importanţă, care se poate solda cu economii semnificative, după cum nedepistarea acestora la timp sau deloc, 
poate conduce la pierderi ridicate a populaţiei unui bazin. 

Principalii factori limitativi în dezvoltarea vieţii salmonicole pot fi  grupaţi după cum urmează: 
         � factori naturali, în primul rând viiturile din perioada de vară, dar să nu uitam şi de sezonul rece, când 
uneori, datorită îngheţului, peştii sunt prinşi în blocurile de gheaţă; 
         �   factori sociali, care presupun o atenţie sporită în primul rând din partea celor care sunt direct implicaţi, 
sau chiar au atribuţii de serviciu, în dezvoltarea şi protejarea fondului piscicol montan;      
         � factori de natură patologică, care se referă la principalele boli contagioase şi parazitare; 

Apele de munte, în care vieţuiesc unii dintre cei mai frumoşi peşti, care au avut şi vor avea pentru om 
întotdeauna un farmec aparte, inconfundabil, atractiv, incitant şi lini ştitor, au un pitoresc aparte, sunt mai 
sălbatice, mai tumultuoase şi mai tainice 

Cu toate calităţile şi frumuseţile apelor de munte şi a traseelor străbătute de acestea, în foarte multe zone, 
sau doar pe anumite tronsoane, aceste calităţi au dispărut, iar flora şi fauna sunt aproape inexistente. Cauzele 
care au condus la această situaţie tristă sunt  multe, având diverse forme şi caracteristici. 

 
CAPITOLUL IV 

CADRUL LEGISLATIV  AL  DESF ĂŞURĂRII  TEZEI  DE CERCETARE 
 

Menţinerea echilibrului ecologic la nivelul planetei Terra reprezintă una dintre problemele prioritare ale 
contemporaneităţii. Astăzi, prognozele privind eventualele cataclisme ecologice care pot surveni în urma 
presiunii ascendente a factorului antropogen asupra mediului natural, acordă prioritate preocupărilor pentru 
protecţia mediului natural în ansamblul problemelor globale ale omenirii.  

Pădurea constituie cel mai important factor de stabilitate şi echilibru în natură, o resursă regenerabilă de 
prim rang. De-a lungul timpului, pădurile ţării au fost permanent agresate şi sacrificate pentru rezolvarea unor 
crize politice, economice sau de altă natură. 

În acest context, pădurile influenţează favorabil condiţiile climaterice, atmosfera, regimul hidrologic al 
apelor, protejează solul de erozine şi servesc ca mediu de viaţă pentru regnul animal. 

În contextul reformei judiciareşti de drept, legislaţia penală a cunoscut transformări substanţiale impuse 
de noile realităţi sociale şi economice, precum şi de tendinţa de a alinia legislaţia românească la principiile şi 
normele de drept internaţional aplicate în Uniunea Europeană.   

La elaborarea tezei s-a avut în vedere abordarea în toate valenţele sale a problematicii privind expresia 
juridică în fondul activ al legislaţiei în vigoare, ca şi tendinţele care se manifestă în relaţia dintre legislaţia veche-
o parte aflată încă în acţiune şi noile principii şi norme care se afirmă cu tot mai multă vigoare. 

În acest sens la elaborarea tezei s-a avut în vedere atăt  prevederile Codului silvic, Legea 46/19.03.2008, 
O.U.  23/05.03.2008, H.G. 229/16.03.2009 cat şi Legea  311 /28.06.2004. 100. www.moficial.ro 
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PARTEA A II-A  
CAPITOLUL V.  CERCET ĂRI  PROPRII 

MOTIVA ŢIA CERCETĂRILOR, SCOPUL ŞI OBIECTIVELE URM ĂRITE 
 
Frumuseţile  şi calităţile apelor  montane  şi a  zonelor  pe  care acestea le străbat,  au  suferit  în ultimii 

cincizeci de ani  modificări  substanţiale,  care au  condus la   dispariţia  sau  reducerea  drastică a florei şi  
faunei   acvatice şi  terestre, situaţie   tristă  şi inexplicabilă,  în contextul  în care cuceririle  ştiinţei au ajuns la 
nivele inimaginabile. 

Sub  influenţa  antropică  excesivă a omului, apele  montane  şi  în special   cele  caracteristice   zonelor  
de creştere  şi  reproducere  a  salmonidelor,  s-au modificat  radical, iar  pe  porţiuni  întinse  flora  şi  fauna  
acvatică lipsesc aproape în totalitate. 

Poluarea   apelor,   exploatările   forestiere   brutale şi neraţionale,  deversarea   apelor reziduale,  a  
rumeguşului,  a  produselor   metabolice  de  la  animale, intersectarea drumurilor  forestiere,   construirea  unor  
baraje, dezgolirea  versanţilor,  sunt  tot atâtea  cauze care  au   lăsat pâraiele fără nici  o  protecţie,  debitele  s-au  
modificat, calitatea  apei  a  scazut  drastic,  iar condiţiile  de viaţă s-au înrăutăţit  până la  valori care fac  
imposibilă  viaţa  salmonicolă  

Având în  vedere  această  situaţie alarmantă,  am considerat   necesar  să  ne aducem  o modestă  
contribuţie la  îmbunătăţirea  bazei   trofice,   concomitent  cu  reducerea  factorilor  limitativi,  în  vederea  
creerii  unor   condiţii  favorabile pentru refacerea  faunei piscicole în  zona de referinţă. 

Paraul  Salasele  pe care  s-au  desfasurat  principalele  cercetari, este  situat  in judetul Cluj, fiind unul 
dintre  afluentii  paraului  Iara  care la  randul  lui este  afluent  stanga  al raului  Aries. 
             Cercetarile s-au desfasurat in paralel cu alte doua cursuri de apa  montane martor situate  in  acelesi  
areal  atat  din  punct de  vedere al altitudinii  cat   si  a celorlalte  conditii  mediale si exterioare, Ierta si Huza.  
            Toate  cele trei cursuri de apa montane se situeaza terorial in arealul comunei Baisoara, judetul Cluj si se 
varsa in Valea Ierii, care ulterior se varsa in raul Aries in apropierea localitatii  Buru. 
 

       
                          Salasele                                                                                          Ierta   
                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                          
     Huza                                                                                                                                
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OBIECTIVELE  CERCET ĂRII  
 

In  urma   investigaţiilor efectuate privind starea  naturală a pârâului Sălăşele,  a factorilor   care   
au condus  la   situaţia  actuală,   am considerat  necesar  să  avem în vedere următoarele  obiective  
punctuale : 
  1. Reabilitarea  pârâului Sălăşele  prin  efectuarea  unor  amenajări  caracteristice apelor  
montane, în  vederea  sporirii  productivităţii  piscicole; 

2. Imbunătăţirea parametrilor mediali (oxigen şi temperatură) prin amenajările efectuate,  în  
vederea  refacerii şi îmbunătăţirii condiţiilor pentru dezvoltarea florei şi  faunei  piscicole  din acest  
curs  de apă; 

3. Popularea celor trei  cursuri  de  apă  cu păstrăv indigen  şi  urmărirea  creşterii şi  dezvoltării  
acestora, comparativ, pentru a cuantifica efectele amenajărilor efectuate; 

4. Stabilirea  impactului  amenajărilor efectuate asupra  confortului şi performanţelor de creştere 
la păstrăv, comparativ  cu populaţia din cursurile neamenajate  luate în studiu; 

6. Urmărirea dinamicii de creştere a păstrăvilor în  funcţie de starea  celor  trei   cursuri de apă, 
experimental şi martor; 

7. Stabilirea diferenţelor şi semnificaţiei acestor rezultate pe parcursul  experimentului,  sub  
raportul acumulărilor de masă  corporală  totală  şi  medie  zilnică; 

8. Analiza,  sub  raport  economic,  a  amenajărilor efectuate  pe cursul de  apă Sălăşele; 
9. Elaborarea unui proiect de refacere a  apelor degradate din zona montană;  

           10. Stabilirea concluziilor  şi recomandărilor  care  se  desprind  în  urma  cercetărilor efectuate. 
 

CAPITOLUL VI.  CARACTERIZAREA   FIZICO-CHIMIC Ă A   APEI   PE   PÂRÂUL   
SĂLĂŞELE ŞI  PÂRÂURILE  MARTOR  

 
 

Avand  in vedere  faptul ca apa este  cel  mai importamt mediu de viata  a  organismelor  
acvatice,   iar  pestii  sunt  in  totalitate   dependenti de  calitatea apei  in care traiesc,  intelegerea   si 
cunoasterea  calitatii   apei   din   punct   de   vedere    fizico-chimic   este  cruciala  pentru  bunastarea  
pestilor,  apa  fiind in permanenta  factorul  limitativ in cresterea,  dezvoltarea   si  inmultirea  lor. 
   Deoarece  apa   influenteaza   puternic   structura   si   functiile   diferitelor   organisme am  
analizat caracteristicile parametrilor fizico-chimici  a  calitatii apei   de la nivelul  celor  trei cursuri  
montane  luate in   studiu pe tot parcursul anului.  
   In acest sens, am prelevat probe de apa din cele trei cursuri montane cu respectarea normelor 
  privind  prelevarea probelor, conservarea, transportul,  pastrarea si  analiza  detaliata  a  apei, iar 
analiza s-a  facut  in  laborator  autorizat, S.C. Compania de Apa Somes S.A, prin Laborator Analize 
Ape Statia De Tratare, cu sediul in localitatea : Somesul Rece, FN, comuna Gilau, judetul Cluj. 
   Analizand   in   ansamblu   insusirile  fizico-chimice   ale  celor  trei   cursuri  de  apa  montane 
constatam    ca  valorile   principalelor  parametrii   mediali  se  situeaza   intre   limitele   admise  
pentru   viata    salmonidelor    prezentate  de  diversi  autori, desii cantitatea de oxigen dizolvata in apa 
se regaseste la limita inferioara  a  valorilor necesare salmonidelor;  

Toti   ceilalti   parametrii   chimici  ai  apei  s-au   situat   la   valori   care   se  incadreaza   intre 
 limitele admise pentru  salmonicultura, in schimb flora si  fauna acvatica este  saraca, incadrandu-se   
in  ape  de  categoria  a -III-a  de  productivitate  salmonicola. 
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            CAPITOLUL VII  IMBUNATATIREA CONDITIILOR  DE VIATA  PENTRU 
SALMONIDE  PE TRONSONUL   SALASELE 

 
In    vederea   reconstructiei   ecologice   a  cursurilor   montane  si in consens   cu   Directiva  

88  EC  din  anul  2006  privind  starea  de  sanatate  a   molustelor  si  pestilor  din   bazinele  naturale, 
ne-am  propus   sa   efectuam   unele  amenajari  specifice  astfel   incat  viata   si  conditiile  asigurate  
pentru salmonide   sa   revina  la  starea  lor  naturala. 
  Cauzele care  au  dus   la  degradarea   foarte  pronuntata  a apelor  montane,  uneori   cu 
pierderi  ireversibile sunt  in  primul  rand determinate  de  erorile  umane, de   actiunile  irationale  ale  
omului, din  cauza   respectului  tot   mai    redus   fata  de natura, dintre aceste amintim :  Poluarea   
apelor, braconajul, exploatarile forestiere brutale si nerationale, deversarea apelor reziduale,  a  
rumegusului, a  produselor metabolice de la animale, a intersectarii drumurilor forestiere, a  construirii  
unor baraje, a  dezgolirii versantilor  sunt  tot atatea cauze care  au  lasat  paraiele intr-o stare jalnica 
fara  nici  o  protectie,  debitele  s-au  modificat, calitatea  apei  a  scazut  drastic  iar conditiile  de viata  
pentru  salmonide s-au inrautatit  pana la  valori care fac  imposibila  viata. 

Din    păcate,   ele    sunt    supuse   permanent   unor   presiuni  directe  şi  indirecte   care au  
condus  la  degradarea  lor   vertiginoasă,   astfel  că  multe  au   devenit  ape  sărace, “fără viaţă” . 

 Cauzele care au determinat degradarea foarte pronunţată a apelor montane, uneori  cu   pierderi  
ireversibile, sunt în primul  rând  determinate  de   erorile   umane,  de  acţiunile  iraţionale  ale  omului,  
de respectul tot mai redus al acestuia faţă  de natură, faţă de bogăţia  şi  frumuseţea a  tot   ce  este  viu. 

Tinand  cont de particularitatile   paraului Salasele  si a  faptului  ca  pe acest  curs  in trecut  a 
existat o fauna piscicola  foarte valoroasa  am  ales sa incercam redresarea acestui  curs  prin efectuarea 
unor amenajari intr-o prima etapa si imbunatatirea conditiilor de viata si bunastarea  pestilor. 

Avand in vedere  faptul   ca   acest   parau   are  in  general  debitul  redus, albia  cu  o  latime   
nu  prea mare,o adancime mica a apei si cu malurile joase si tinand cont de tipurile de amenajari care se 
preteaza la astfel  de conditii  am ales  urmatoarele variante  de  amenajare cu ; cascade  simple, 
cascade podite(lemn) si din  piatra, scobituri  in  mal, iar pentru  a consolida  stabilitatea  malurilor am  
plantat exemplare de  arini si  salcie care  vor  oferi   in   momentul  in care   se  vor dezvolta pe langa  
consolidarea  malurilor si  umbra  necesara   in   special in  lunile calduroase de  peste  vara. 

 
NECESARUL DE  MATERIALE  DESTINATE  AMENAJARILOR 

 
 Pentru  punerea  in  practica  a proiectului  propus  am  achizitionat materialul  lemnos  necesar 

amenajarilor de la  Ocolul  Silvic  Turda din cadrul  Directiei  Silvice  Cluj – Napoca, iar prelucrarea 
bustenilor si  debitarea  acestora  la dimensiunile  necesare s-a  realizat la  o  instalatie de  prelucrare a 
materialului din zona. 

Conform calculelor  facute  printr-o  evaluare  cantitativa  a   materialului lemnos,  folosit   
pentru aceste  amenajari,   am   utilizat    urmatoarele cantitati :12, 255  mc  de bustean specia molid; 
8,504  mc cherestea clasa C si D precum  si  30 kg de piroane si caiele. 
             Dintre ustensile si utilajele  utilizate  la  diferite  operatiuni   pentru   amenajarile    preconizate  
au fost urmatoarele : Motofierastrau mecanic,  tip Husqvarna; Banzic orizontal, tarnacoape,  rangi  din  
fier, baros, cabluri  de  otel, icuri  metalice  si lopeti, securi,  ciocane, caiele si piroane, etc. 
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Zona de provenienta a materialului  lemons                  Material lemnos necesar amenajarilor 

   
                         Motofierastrau mecanic                                        Banzic orizontal                                              

 
CASCADE   SIMPLE 

 
Tinand cont  de  particularitatile  albiei,  in zonele cu  malurile  joase  si  latimea   albiei  pana la 

7 m, am ales acet tip de amenajari, pe anumite portiuni din  curs, tipul de cascade simple, care  sunt 
constructii  mai  facile de executat,  avand  un  cost  destul  de  scazut. 

 In acest sens, am  utilizat busteni cu  lungimi  de 5-7 m, in  functie  de latimea albiei  si  cu  
diametrul de 30-40 cm, care au  fost  sectionati la  dimeniunile  necesare conform    latimei  albiei 

Am asezat busteanul perpendicular  pe  cursul  de  apa si l-am incastrat  cu cele doua  capete  la  
nivelul malurilor, in  prealabil  am  efectuat  sapaturi  pe ambele maluri,de asa maniera incat  sa se 
aseze pe vatra  bazinului si sa confere suficienta rezistenta la forta  apei. 

Capetele  busteanului,  pe cca 1,7-2 m a fost incastrat in mal  fiind  fixat  pe cele doua  parti cu 
bolovani  si  tarusi  batuti  cu barosul  pana  la 0, 8-1,2 m in adancimea  malurilor. Acolo unde  am 
constatat  prezenta unor arbori pe malul  paraului, busteanul a  fost amplasat cu unul sau ambele  capete  
in  spatele    unui  arbore  crescut natural, iar   celalalt   capat  consolidat in spatele unor bolovani sau 
stanci  care sa confere rezistenta la viiturile putenice. 
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In anumite situatii am fost nevoiti  sa depozitam in spatele  busteanului mai multe  legaturi de 
nuiele  si mai mult  pietris si bolovani, cu rezultate  si  mai bune, astfel incat  in  aval de bustean  s-a 
acumulat  o cantitate mai  mare de  apa, o  crestere a  adancimii apei si  implicit oxigenare  mai  buna 
precum si  pentru  un adapost mai  sigur. 

Pe  lungimea  tronsonului de 3 km al  paraului  in functie  de  particularitatile   acesteia   am  
efectuat 10  cascade   simple   la   o  distanta  de  alte  amenajari  de  cca 100-200m,   acestea   fiind 
intercalate  cu celalalte  tipuri  de  amenajari efectuate. 
        In imaginile  urmatoare  este redata o locatie, inainte si dupa realizarea cascadei simple. 
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Cascadă simplă dupa o ploaie torenţiala 
 
 

7.4. CASACADE PODITE 
 

Cascadele   podite   sunt   amenajări     ale     cursurilor   montane    care     crează     cele   mai   
eficiente   şi   mai    bune   condiţii      pentru   confortul       salmonidelor. Sunt mult   mai   complexe   
decât   cascadele   simple,    executarea lor presupune    utilizarea    unor    cantităţi  mult   mai   mari   
de   material lemnos, sunt mai costisitoare, timpul de realizare este mult mai mare, dar prezintă 
avantajul că sunt mai   trainice  şi  crează   cele   mai   bune   condiţii   pentru  adăpostul,  dezvoltarea   
şi  reproducerea   păstrăvilor. 
             Cascadele  podite au  rolul  de a îmbunătăţi   conţinutul  apei curgătoare în   oxigen  şi   implicit  
crearea  condiţiilor adecvate  pentru   speciile de peşti  sau   organismele  ce constituie   baza     trofică   
naturală  a   populaţiei piscicole,  fiind  considerate  amenajările cele mai  eficiente şi  mai  dorite pe 
cursurile de  apă  de  munte. 
            In   alegerea  locului unde    vor   fi   amenajate    astfel   de   construcţii    hidrotehnice     
trebuie să   ţinem   cont     de  configuraţia     terenului,  debitul   apei,    viteza   de     deplasare, 
înălţimea  malurilor, etc. 
            Modul de derulare a  operatiunilor  pentru   amenajarea   unei cascade  podite  am   efectuat   
urmatoarele   activitaţi  dupa   cum   urmează : 
               �  Am procedat  la  alegerea  locatiei, tinand cont de cateva   elemente  stationale importante,  
cum   ar fi : procedat    la   alegerea    locaţiei,  deoarece   aceasta     trebuie     să   aibă    câteva   
elemente    staţionale   importante,     cum   ar fi : să existe    pe părţile   laterale    ale   albiei     stânci   
sau    bolovani    suficient  de   bine   ancorate  care    să   reziste    unei    eventuale   viituri;   pe   cel    
puţin     unul    din   malurile   albiei  să     existe   vegetaţie   forestieră (păstrăvul   agrează   zonele   
umbrite şi    adăpostite     ale    albiei  pârâului );        
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          �  Am  ales  un  bustean  cu  diametru(30-40 cm)  si  lungime(5-7 m)  in  functie   latime   albiei, 
l-am  asezat  transversal  pe cursul  apei  si  l-am  ancorat  asemanator  cu  procedeele  aplicate  in  
cazul cascadelor simple, sa   aiba  stabilitate cat  mai   buna; 
          �  In   spatele   acestuia,  la o distanţă   cuprinsă  între 1,5-2,5 m,   în    funcţie de   conformaţia   
albiei,   am   încastrat   alt   buştean,  cu   diametrul   cuprins   între  25-40 cm, procedând   identic  ca şi 
la încastrarea  celui  din  aval. Acesta  este   necesar  în  vederea  realizării   unei   stabilităţi  cât  mai   
bune a cascadei  podite,  care în timpul   viiturilor este  supusă  unor curenţi  foarte  puternici. 
               

Fig.76. Situaţia premergătoare  realizării cascadei podite 

Fig. 77.  Modalitatea de dislocare  şi degajare a blocurilor masive de piatră din albia râului  
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     Fig.78. Stabilirea locului de amplasare al buşteanului / Deciding the location of the log 
 
         �  După  fixarea   celor doi   buşteni  de   susţinere  am   trecut   la   instalarea  podelei pe  cei  
doi   buşteni,  folosind  piroane  de    dimensiuni   relativ   mari (120-220 mm) pentru  a  avea  siguranţa 
că la o  eventuală   viitură podeaua nu se desprinde şi nu se distruge 
 

 
Fig.  82. Moment din realizarea cascadei podite /Moment of realization waterfalls flooring 
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       In   partea   de   aval   a   cascadei    podite,    bilele   si    cheresteaua   depasesc  busteanul  cu   cca  
40-60 cm, realiznd astfel in aval un adapost   excelent  precum  si  un loc din  care pastravul iese  la  
“vanatoare”  de   hrana(fiind cunoscut ca un mare rapitor). 
      Urmarea   realizarii   cascadei  podite   in   partea   de  aval  a  acesteaia,   se realizeaza o  panta 
  cuprinsa  inte  50-70 -90 cm,  cu apa  mai adanca, se realizeaza o mai   buna  oxigenare  a  apei. 
 In  zona  din amonte  cu ajutorul a doua bile din lemn am incercat sa  orientez directia  de deplasare  a  
 apei  pe  cat  posibil  spre  partea  centrala  a  cascadei. 
       Am  avut in vedere  ca  latimea   cascadei   sa  fie  egala cu  latimea  albiei  astfel ca  apa  sa  nu  se 
strecoare pe partile laterale, deasemenea  inaltime  cascadei sa  nu depaseasca  inaltimea de 90 cm  
astfel  ca pastravii  să   poată  urca in  amonte  in perioada  boiştei,   ţinanad   cont   de  faptul că  
 pastravul  poate  depasi  obstacole de  pana  la 1 m  inaltime. 
      Totodata  inainte ca, cascada sa fie terminata,  pentru o etanseizare intre scandurile care constituie 
 asazi-sa  podea, aceste goluri dintre  bile se  inchid  cu  muschi,  pietris si  bolovanis de dimensiuni 
  nu prea mari. 
        In  aval,  bilele şi  cheresteaua depăşesc  buşteanul cu cca 40-60 cm, realizând  astfel  un  adăpost    
excelent,  precum şi   un   loc de  “vânătoare”  a   hranei pentru  păstrăvi  Urmarea   realizării   cascadei  
podite,  în  aval   se realizează o  pantă   cuprinsă  între  50-70-90 cm,  considerată  optimă  atât   pentru   
realizarea    unei    cât   mai   bune  oxigenări   a  apei,   cât  şi  pentru  a   nu  împiedica deplasarea 
păstrăvilor în amonte în   perioada   de   reproducere. In  zona  din amonte,  cu ajutorul a două bile din 
lemn am încercat să orientez direcţia  de deplasare a apei pe cât  posibil spre partea centrală a cascadei.  

Fig.85. Cascada podită după finisare/ Cascada flooring after finishing 
Înainte  de a fi terminată  cascada,  pentru   o bună  etanşeizare între scândurile care   constituie   

aşa-zisa   podea,  golurile  dintre   bile se  închid cu muşchi,  pietriş  şi   bolovăniş  de dimensiuni  nu 
prea mari.Pe malurile  dezgolite  de  vegetatie  am  incercat   sa   consolidam  stabilitatea acestora   prin  
plantarea  de  arini si   salcie   care  vor  oferi   in   momentul  in  care  se  vor dezvolta umbra  necesara   
in  special   in  lunile  calduroase  de  peste  vara. 
            Pe langa  cele  10  cascade  simple realizate, am  efectuat  un  numar 16 cascade podite,  acestea 
din  urma, constituind   cele mai eficace  amenajari   pe  cursul   unui    parau   montan. 
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Pe lângă  amenajarea cascadelor   podite  am   efectuat   şi  o igienizare  a  albiei pârâului  pe  

toată  lungimea   cursului  luat în  studiu, pentru îmbunătăţirea  condiţiilor de  viaţă  ale păstrăvilor şi 
celorlalte  organisme acvatice.Pe  malurile dezgolite de vegetaţie am încercat să consolidăm stabilitatea 
acestora prin    plantarea de arini, care atunci când se vor dezvolta vor oferi umbra necesară, în  special 
în lunile  călduroase de vară. 
 In imaginile  următoare sunt redate câteva dintre cascadele podite realizate de-a lungul acestui tronson: 

 
Fig.86. Cascada podită, locaţia nr.3 

 
Fig. 87.  Cascada podită, locaţia nr.4 
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  Fig.89 Cascadă podită, locaţia nr.7 

 
         Fig.92 Două cascade podite consecutive( 1si 2) 
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7.5. CASCADE   SAU  PRAGURI  DIN PIATRĂ 
 

          Pentru  imbunatatirea parametrilor mediali ai cursului  de apa Salasele, pe portiunile unde  panta 
 albiei  este  foarte  mare,  cascadele  podite  si   cele  simple sunt  mai  putin  eficiente, mai  ales  ca  
apa  transporta,  in  cursul  ei,  mult pietris si nisip, am   considerat ca  ar fi  util  sa  amenajam  praguri 
  sau  baraje  din pietre bine  incastrate  in  mal. 
         Tinanad   cont  de  configuratia  albiei,  a  malurilor dar in mod special a prezentei  bolovanilor si 
 stancilor  in albie  sau in   malul   cursului  de apa  ne-am propus sa     amenajam   si   cateva  praguri 
 din  piatra  sau  baraje  de   piatra  acestea  fiind  mai  usor  de realizat si nu au  solicitat  investitie 
mare, decat  forta de  munca. Pentru realizarea acestor  amenajari  am  folosit  urmatoarele ustensile: 
tarnacop, baros,rangi de  fier, lopeti,  icuri   metalice  si  din  piatra. 
         Prima operatiune  dupa alegerea locatiei  a  fost pregatirea fundatiei  cascadei  cu bolovani de 
dimenisuni  mai  mari  pe  mal(cca 50-70 cm)  si stanci  cat  mai mari (cca70-90cm ) sa fie cat mai  
rezistente  in  cazul unei  viituri, dupa care deasupra am  asezat  pietre si  pietris pentru a  creea acea  
bulboana  cat mai inalta, si  un  ascunzis cat mai bun pentru solmonide. 
 

 
     Fig.109   Modul  de  asezarea   a  bolovanilor  si a pietrelor   
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        Fig.111  Cascadă din piatr ă, locaţia nr.5 
         Acest tip  de  amenajări  a  contribuit  la  formarea  unor  zone  mai  bune de  adăpost  pentru  
peşti  şi  la o  igienizare  mai  bună a  apei  de  pe cursul Sălăşele. 

7.6. SCOBITURA  IN  MAL  
          Având   în   vedere  efectele  viiturilor  din  anii   2003, 2005 şi 2007,  care   au   decimat 
efectivele   de   păstrăv   şi    aşa    reduse   din  cauza   acţiunilor  antropice,   am   considerat oportun   
ca  pe  lângă amenajările  prezentate   anterior,   să    efectuăm  şi   o altă  amenajare  simplă, chiar daca 
eficienţa  şi  durata de  funcţionare   este  mai redusă comparativ cu   celelalte variante. 
          Scobitura   în   stâncă,   acolo   unde   se   pretează,   este   mult  mai   eficientă  şi mai trainică,   
dar  presupune  utilizarea    unor  utilaje     specializate şi  performante, de care noi nu am dispus, iar cu 
utilajele din dotare nu   am   reuşit   decât   parţial să executăm această amenajare . 

              Fig. 116 Scobitura în stâncă-prima  locaţie 
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CAPITOLUL VII.  REPOPULAREA   PÂRÂULUI  S ĂLĂŞELE CU PĂSTRĂV 
INDIGEN( Salmo trutta fario)  DUPĂ  CE  AU  FOST  EFECTUATE  AMENAJĂRI 

 
        Dupa terminarea  amenajarilor  efectuate  pe  paraul Salasele  in primavara anului  2008  si pentru 
 a cuantifica nivelul  modificarilor  fizico-chimice  si  biologice pe  cursul  acestei  ape, ne-am  propus 
 sa  repopulam  cu  pastrav indigen si totodata  sa vedem in ce masura amenajarile efectuate au  creat 
 conditiile de viata  si confort   preconizate. 
       Odata realizate  aceste  conditii, pe cursul experimental-Salasele, la inceputul lunii octombrie am 
 trecut  la popularea  celor 3 cursuri de apa, cel experimental si cele 2 martor.  
        Tinand cont de metodele de  populare si  repopulare a apelor montane, respectiv cu reproducatori, 
 puieti  sau  cu icre, dar  avand in  vedere particularitatile  acestor cursuri de  apa am ales  varianta de 
 populare cu  puiet, fiind  dealtfel cea mai raspandita si  eficienta metoda utilizata in prezent. 
       Materialul biologic a fost reprezentat de  puiet  de pastrav indigen de la pastravaria Gilau (fig. 
118), obtinut din  reproducatori  capturati  din  cursurile  montane   naturale ale  judetului Cluj.  

        Fig.118.  Păstrăvăria Gil ău 
 
         Numarul  necesar  de  puiet pentru populare  s-a stabilit  pe  baza formulei  lui Leger care  tine  
cont de capacitatea  biogenica  a  apei  sau  puterea  de  hranire si  de latimea   medie  a  curentului de  
apa, precum si de utilizarea unor  coeficienti  obtinuti  in urma unor calcule  matematice  si  dependente 
de  varsta materialului  biologic  ce  urmeaza  a  fi populat  sau  repopulat. 
      Avand  in vedere aceste  elemente  conform formulei  lui  Leger:  N=20 B x L; in care, B-
capacitatea  biogenica a apei (20 conform ICAS); L - latimea medie a cursului de apa, rezultand astfel 
un numar de  240  indivizi de/ km tronson de apa, iar dea lungul tronsonului este necesar  un numar de:  
240X3,0 Km=720 indivizi. 
      Tinand cont de urmatoarele  aspecte ; pierderile  care  ar putea  avea loc in timpul popularii, imediat 
dupa populare  precum  si  pe  durata  iernii care urma sa vina, flora  si  fauna  necesara  pentru  hrana  
destul  de  precara,  am considerat oportun sa dublam efectivul obtinut din calcul, astfel am utilizat un  
numar de  1250 indivizi   de  puiet  de pastrav 
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         Celelalte doua  cursuri  de apa, martor(Ierţa si Huza) avand aceleasi caracteristici mediali, o 
comparabilitate  corecta  am folosit acelasi  efectiv  de puiet  de  pastrav  si  pe  celalalte  doua  cursuri   
de  apa  luate  ca  martor. 
         Transportul  puietilor s-a  realizat  cu  hidrobioane  adecvate, aceste hidrobioane  sunt vase cu  o 
 capacitate mai mare, de 500 l, prevazute cu  instalaţie  de  oxigenare  si  orificii   pentru  primenirea 
apei iar  pe durata  transportului  s-a verificat  la  intervale de 15 minute  starea materialului biologic  si  
s-a  inlocuit cate 20 litri de  apa  pentru  a improspata  apa  din hidrobion,  iar  pe durata  a 50 de minute  
cat  a durat   transportul  am  improspatat apa in trei  reprize,  din cele  doua bidoane de cate 60  litri  pe 
care i-am pastrat ca  rezerva  pe  durata  transportului.  
         Datorita  distantei  relativ  scurte dintre  pastravarie si  cele trei cursuri de apa,  deplasarea   s-a  
 facut destul de usor, cat si   intre cele  trei cursuri distanta  fiind  mica  operatiune  s-a desfasurat in 
conditii  excelente. 
        Dupa ce am ajuns cu materialul biologic in  zona de populare,  am pregatit  operatiunea de  lansare  
a  puietilor  pe  cursurile de apa s-a facut  incepand  cu o  egalizare  a  temperaturii  apei din  hidrobion  
cu  cea  din  parau. 
         In  cadrul  activitatii de  repopulare,  de  lansare la  apa a puietilor am procedat in felul urmator: 
      � intr-un recipient  cu capacitatea de 10 litri am  introdus cate 5-10 exemplare de material  biologic 
(puiet de pastrav) si  am procedat la  lansarea  acestora   pe  cursurile de apa, in  noul   mediu  de  viata;   
      � la  fiecare  cascada   podita  am  eliberat  in cate  doua reprize, insemnand  cate 10-15-20  de  
exemplare   la   fiecare  cascada  podita,   simpla  sau  baraj/cascada  din  piatra; 
                                        

       
Fig. 123 Eliberarea puietului la cascada podita nr. 9 
 
      � in continuare  am  ales  locatii    naturale,  cu  cele   mai   propice   conditii   pentru     hrana   si  
adapost,   si   am   eliberat   cate  5-7 bucati   de   puiet; am   luat     în    considerare   situaţia   reala  şi   
configuraţia   paraului  si  in  acelasi   timp  am avut in vedere  aspecte   precum    posibilitatea  de   a   
se  adaposti,  in   apropierea  unor   bolovani  mai   mari,  stanci   sau    locatii   care   sa   le   permita   
un   adapost  si  confort   necesar  şi locuri mai  bune  de  hrana; 
     � in  cazul  cursurile  martor(Ierta si Huza),  am procedat  identic  privind   lansarea  puietului in 
noul  mediu de viata,  dar aici nemaiexistand  amenajari, ca si in cazul paraului Salasele,  am eliberat   
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puietul  de  pastrav  in   apropierea  unor bolovani, stanci, chiar radacini de arbore, locatii care sa  
permita  in  primul  rand  adapostirea  imediata si o adaptare ulterioara mai uşoara la noul mediu de 
viata,  ţinanand cont de  situatia   reala  a  cursurilor de apa in cauza. 

 
          Fig.125 Repopulare in zona cascadei podite nr. 2  
 

 
Fig.127 Inainte de lansare, o ultima egalizare a apei cu cea din parau-Salasele  
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      Dupa repopulare  timp de trei zile, am urmarit situatia celor trei cursuri de apa, pe care am efectuat 
repopularile si am constatat faptul ca materialul biologic este prezent in toate locurile de  lansare. 
      O caracterizare  a  materialului   biologic  folosit  la  repopularile  efectuate, s-a facut  pe baza  
cantaririlor  si  masuratorilor de lungime,  la  nivelul  pastravariei  unde    am  beneficiat  de conditii   
care sa  nu  puna  in  pericol  supravietuirea. 
        Conform  masuratorilor  efectuate si prezentate in tabelele 28 şi 29,  materialul biologic  folosit  la 
repopulare  s-a   caracterizat  printr-o  lungime  medie   de 8,65 cm  cu variatii  cuprinse  intre  6  si  12 
cm, o greutate medie de 13,19 g avand variatii  cuprinse  intre  10  si  18 g.      
                                                                                                                                          Tabel 28/Table 28 

 
CURSUL 

DE 
APA 

 
Numarul 

de indivizi 
lansati 
(buc ) 

 
CLASE   DE   LUNGIME  

Media 
Lungimilor 
corporale 

(cm) 

���� 6 6-8 8-10 10-12 

(nr) (%) (nr) (%) (nr) (%) (nr) (%) 

SALASELE 1250 312 24,96 437 34,96 376 30,08 125 10 8,69 

IERTA 1250 315 25,20 445 35,60 370 29,60 120 9,6 8,65 

HUZA 1250 300 24 450 36 382 30,56 118 9,44 8,61 

Total  Necesar 3650 927 27,27 1332 35,52 1128 30,08 363 9,68 8,65 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                      Tabel 29/Table 29 
 

 
 

CURSUL 
DE 

APA 

 
 

Numarul 
de indivizi 

lansati 
(buc) 

 
CLASE   DE   GREUTATE 

Media 
Greutatii 
corporale 

(g) 

���� 10 10-14 14-16 16-18 

(nr) (%) (nr) (%) 
 

(nr) 
(%) 

 
(nr) 

(%) 

SALASELE 1250 520 41,6 430 34,4 220 17,6 80 6,4 13,21 

IERTA 1250 545 43,6 455 36,4 18 14,4 70 5,6 13,17 

HUZA 1250 560 44,8 425 34 190 15,2 75 6 13,19 

Total  Necesar 3650 1625 43,33 1310 32,28 590 15,75 225 6 13,19 
 
           Materialul  biologic utilizat  a  fost relativ   uniform  cu   diferente  reduse si   nesemnificative      
intre   indivizi. Repopularea cursurilor de apa cu  puiet  de  pastrav  indigen  s-a  facut  conform   
normativelor tehnologice astfel ca nu au fost  inregistrate pierderi   sau alte  neajunsuri  care  sa  
inrautateasca  viitorul   experiment 
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CAPITOLUL IX. EVOLUTIA PRINCIPALELOR INSUSIRI  MORF OLOGICE A PASTRAVILOR 
(Salmo trutta fario)PE CELE TREI CURSURI MONTANE IN   PERIOADA  2008-2010 

     
    In continuarea  experimentului propus, dupa parcurgerea etapelor descrise  in capitolele  anterioare  
si  anume; analiza parametrilor mediali ai apelor, realizarea amenajarilor  pe cursul de apa Salasele şi 
repopulare pe cele trei cursuri de apa montane(Salasele-curs experimental,Ierta si Huza loturi martor) 
asa   cum  era  firesc am urmarit  evolutiile parametrilor fizico-chimici ai  apei si  prin  sondaj starea 
 materialului  biologic de  pe mai  multe puncte ale  tronsoanelor  monitorizate. 
       Realizata repopulare, am asteptat cu mare  interes primavara urmatoare pentru  a  putea stabili 
adaptabilitatea puietului  de  pastrav  introdus  in toamna, avand  in  vedere si   faptul ca  iarna a  fost  
destul  de  geroasa  provocand pe alocuri adevarate poduri de gheata care reprezinta un  pericol  pentru  
puietul   de    pastrav   lansat  la apa  cu   ocazia   repopularilor. 
      Odata cu  incalzirea  temperaturii gheata a  inceput sa se  topeasca,  dar ea a  disparut in totalitate  
de  pe  cele  trei  cursuri  doar  in  prima decada  a  lunii  aprilie, iar primele  actiuni de pescuit  de 
control  le-am  facut   in  prima saptamana din luna mai, ocazie cu care am  verificat atat starea 
generala a materialului biologic cat si  insusirile morfologice  si  in  special  modul  in care  au  suportat  
conditiile  vitrege  de  pe parcursul  iernii.  Pentru  a  avea o situatie cat  mai exacta a  starii materialului 
bilogic si evolutia  acestuia peste sezonul  rece, actiunile de pescut  s-au facut pe toate  cele  trei  
cursuri  de  apa, in locurile in care au fost lansati pastravii si  astfel  am   putut stabilii  si zonele  in care 
acestia  s-au  acomodat cu noile  conditii  de  care au  beneficiat. 
      Actiunile de pescuit au fost efectuate pe tronsoane din cursurile de apa luate in studiu, astfel; 
       � primul tronson, cuprins intre bornele  500 m si 800  m; 
       � al doilea  tronson, cuprins intre bornele 1000 m si 1300 m ; 
       � al treilea  tronson, cuprins intre bornele 2000 m si 2300 m; 
       � al patrulea  tronson, cuprins intre bornele 2000 m si 2300 m, astfel  incat am acoperit 
 cei  trei km de curs de apa pe care s-au efectuat repopularile si amenajarile. 
      Trebuie  sa  remarcam  faptul  ca  pescuitul  de  control  s-a  efectuat  timp  de  patru ore  dimineata 
si  patru ore  dupa  masa, cate  o  ora pe  fiecare tronson  de cate 300 m   in  zonele   cele  mai   
favorabile   pentru   pastravi.Dupa cum reiese din datele tabelului 30 am constatat ca in locurile de 
populare densitatea  s-a diferentiat avand in vedere conditiile concrete  din  fiecare  zone in parte. 
                                                                                                                                               Tabel 30/Table 30 

 

CURSUL 
DE 

APA 
 P

o
pu

la
re

 p
e 

 
 3

 k
m

 c
ur

s 
ap

a 
(n

r)
 

INTERVALELE    DE   PE  CURSURILE   DE    APA   POPULATE   DE    PE CARE S-A 
EFECTUAT PESCUIT DE CONTROL 

Borna 
500 – 800 m 

Borna 
1000 – 1300 m 

Borna 
2000 – 2300 m 

Borna 
2500 – 2800 m 

Total  efectiv 
populat oct.2008/ 
 recoltat mai 2009 

Populat Recoltat Populat Recoltat Populat Recoltat Populat Recoltat Populat Recoltat 

 
SALASELE 

 
1250 125 12 125 14 125 15 125 9 500 50 

IERTA 
 

1250 125 9 135 9 115 8 125 7 500 33 

HUZA 
 

1250 120 8 130 7 130 9 120 6 500 30 

TOTAL 3750 370 29 390 30 370 32 311365 22 1500 113 
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        Conform datelor obtinute numarul de pastravi capturaţi a fost diferit de la o zona la alta si de la un 
 parau la altul.Dintre cele trei cursuri de apa in care s-a pescuit, cele mai multe exemplare s-au  capturat  
pe paraul Salasele  indiferent de zona  in care s-a  pescuit, pe lungimea  tronsonului monitorizat 
comparativ cu celelalte doua cursuri de apa. Acest fapt se datoreaza  in  primul  rand condiţiilor  mult 
mai bune de care a beneficiat puietul de păstrăv de pe paraul Sălăşele,  condiţii datorate amenajărilor  
realizate in  primăvara anului 2008 care ofera adăpost, hrana si ai  fereste de pericolul ingheţului in 
timpul iernii comparativ cu celelelte doua cursuri martor care nu  au oferit condiţii identice.  
       Numarul  capturilor  de pastrav in  cele patru  tronsoane  ale paraului Salasele a fost cuprins intre  9 
exemplare  in  zona  din  aval  si 12-15 exemplare  in celalalte  trei  sectiuni obtinandu-se  la  sfarsitul 
zilei de  pescuit  50  de exemplare, in schimb pe  cursul  de apa  Ierta numarul total al exemplarelor  
capturate   pe  durata  zilei de pescuit a  fost de 33  de exemplare,  avand intre 7 si 9 exemplare, cu  17 
exemplare  mai  putin  decat paraul  Salasele ceea  ce reprezinta doar 66%, in timp ce pe  paraul Huza, 
s-a capturat  numarul cel mai  mic  de exemplare pe  durata  zilei de  pescuit si anume 30 de  
exemplare,  avand  intre  6  si  9  exemplare  in  functia  de zona de  referinta.  
      Avand un numar mai mic de exemplare a fost nevoie sa prelungim  pescuitul pentru  a  obtine  cate 
50 de exemplare pentru corectitudinea  comparatiilor 
      Aceste  rezultate  ne  permit sa afirmam ca amenajarile  efectuate  pe paraul  Salasele au condus la  
imbunatatirea conditiilor  de viata si  ca atare numarul exemplarelor care au supravietuit sezonului  rece  
au fost mult mai mare comparativ cursurilor de  apa  pe care nu au avut loc nici un   fel de interventie. 
      Chiar  daca nu s-a putut efectua un  pescuit total, datele  obtinute nu fac decat sa confirme 
diferentele semnificative  dintre  cele trei cursuri de apa  sub  raportul capturilor, urmare a interventiilor  
efectuate pe tronsonul Salasele si necesitatea continuarii  acestor operatiuni de  refacere a  cursurilor de 
apa  montane. 

  
       Fig. 147 Pastrav  recoltat  la o cascada podita 5 
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           Fig. 151 Stabilirea greutatii   
        In continuare, în vederea unei analize cât mai corecte a modului în care s-au  comportat  păstrăvii    
populaţi pe  durata    iernării,  am   pescuit  pe   fiecare curs  de  apă   câte  50  de  exemplare, care   au   
fost apoi  cântărite  şi   măsurate, rezultatele fiind prezentate   în   tabelele şi   graficele care  urmează. 
        STRUCTURA   PASTRAVILOR   CAPTURATI  PE CLASE  DE  LUNGIME – MAI  2009    Tabel 31 /Table 31                                    

                                                                                                                                                                     
     STRUCTURA   PASTRAVILOR   CAPTURATI  PE CLASE  DE  GREUTATE – MAI 2009    Tabel 31 /Table 32                                                                                                    

                                                                                                                                                                     

CURSUL 
DE 

APA 
 E

xe
m

p
la

re
  

re
co

lta
te

  
  

CLASE  DE  LUNGIME (cm) Media 
lungimii 

(cm)  

����  8 8 - 10 10 - 12 12-14 14-16 

n % n % n % n % n % 

 
SALASELE 

 
50 2 4 3 6 16 32 23 26 6 12 12,18 

IERTA 
 

50 12 24 28 56 8 16 2 4 0 0 9,28 

HUZA 
 

50 15 30 26 52 6 12 3 6 0 0 9,20 

 
TOTAL 
 

150 29 19,33 57 38 30 20 28 18,66 6 4 10,22 

CURSUL 
DE 

APA 
 E

xe
m

p
la

re
   

re
co

lta
te

  
  

CLASE  DE GREUTATE (g) Media   
greutatii 

(g)  
 
 

 
< 16 

 
16,1 - 18 18,1 - 20 20,1 - 22 22,1 - 24 24,1 - 26 

n % n % n % n % n % n % 
 

SALASELE 
 

50 2 4 7 14 10 20 16 32 12 24 3 6 20,74 

IERTA 
 

50 9 18 25 50 10 20 4 8 2 4 0 0 17,80 

HUZA 
 

50 16 32 22 44 6 12 5 10 1 2 0 0 17,42 

 
TOTAL 
 

150 27 18 54 36 26 17,33 25 16,66 15 10 3 2 18,65 
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nr

2 3

16

12,2

23

6
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28

8 9,27

2
0
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6
9,21

3
0

50

10,22

0

10
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50

60

0
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20

30
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60

SALASELE 2 3 16 12,2 23 6 50

IERTA 12 28 8 9,27 2 0 50

HUZA 15 26 6 9,21 3 0 50

Media generala(g) 10,22

< 8 8,1 ~ 10 10,1 ~ 12
Media pe 

cursuri(cm)
12,1 ~ 14 14,1 ~ 16

 Total recoltat  mai 
2009

 
Fig. 155   STRUCTURA   PASTRAVILOR   CAPTURATI  PE CLASE  DE  LUNGIME – MAI  2009 

2

9

16

7

25
22

10 10
6

16

4 5

12

2 1
3

0 0

20,72
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nr

SALASELE 2 7 10 16 12 3 20,72

IERTA 9 25 10 4 2 0 17,81

HUZA 16 22 6 5 1 0 17,47

< 16 g 16,1 ~ 18 g 18,1 ~ 20 g 20,1 ~ 22 g 22,1 ~ 24 g 24,1 ~ 26 g
Media   greutatii 

(g)

 
 Fig.156  STRUCTURA  PASTRAVILOR CAPTURATI  PE CLASE  DE  GREUTATE – MAI  2009 
      Aceste rezultate confirma  efectele  benefice  ale amenajarilor efectuate pe cursul Salasele asupra 
 conditiilor de viata  creată pentru  salmonide,  daca  avem in  vedere  ca materialul biologic  populat 
 pe cele trei cursuri de apa studiate a fost identice. Diferentele  inregistrate  sunt foarte  sugestive  si 
 confirma oportunitatea  efectuarii  acestor  amenajari  si  eficienta  lor. 
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  Pescuit  de control– Septembrie 2009 
      La  pescuitul   din  luna   septembrie am urmarit modul in care s-a  dezvoltat  materialul  biologic 
 populat  in  functie de conditiile  de  crestere care au  beneficiat. Dupa  capturarea din fiecare parau a 
 cate 50 de exemplare masurate si cantarite conform datelor  din tabelul  33 se desprind urmatoarele: 
                                                                                                                               Tabel  33 /Table 33 

CURSUL 
DE 

APA 

E
xe

m
p

la
re

   
re

co
lta

te
 

CLASE  DE LUNGIME(cm)  
 

Media 
lungimi 

(cm) 
 

        < 14 14,1 - 16        16,1-18       18,1- 20          20,1 -  22      22,1- 24 

N % N % N % N % N % N % 

 
SALASELE 

 
50 

 
3 

 
6 

 
9 

 
18 

 
14 

 
28 

 
10 

 
20 

 
8 

 
16 

 
6 

 
12 

 
19,13 

IERTA  
50 

 
8 

 
16 

 
19 

 
38 

 
18 

 
36 

 
5 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
16,81 

HUZA  
50 

 
7 

 
14 

 
18 

 
38 

 
19 

 
38 

 
6 

 
12 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
16,92 

 
TOTAL 

 
150 

 
18 

 
12 

 
46 

 
30,66 

 
51 

 
34 

 
21 

 
14 

 
8 

 
5,33 

 
6 

 
4 

 
17,62 

      � Pe  parcursul  intervalului  mai -septembrie 2009, pastravii  au  avut  o  crestere diferentiata  in 
  functie  de cursul  de apa analizat. Rezultatele masuratorilor corporale privind lungimea  pastravilor, 
  prezentate in tabel  confirma diferenta dintre loturi  inregistrate. 
     � Astfel  pe  cursul  de  apa  Salasele  lungimea medie a materialului  capturat a fost de 19,13 cm 
cu o frecventa mai ridicata in clasa de lungime cuprinsa intre 16 si 22de cm,interval in care s-au 
recoltat 32 de exemplare ceea ce reprezinta  64 % din totalul materialului recoltat,  lungimea corporala 
a fostmai mare cu 2,32 cm fata de  pastravii capturati  pe cursul de  apa Ierta si  cu 2,21 cm fata de cei 
 recoltati pe paraul Huza, valori care releva  importanta  interventiilor  efectuate  prin  amenajatile  
din anul trecut pe cursul de apa Salasele. 
    � Analizand datele obtinute si prezentate in tabelul urmator care reprezinta greutatea  constatam 
 ca media greutatii corporale in functie de  zona de provenienta a fost de 65,80 grame pe cursul  de apa 
 Salasele, de  30,87 grame pe  paraul Ierta  respectiv  32,92 grame pe  paraul  Huza. 
 STRUCTURA  PASTRAVILOR CAPTURATI PE CLASE  DE GREUTATE – SEPTEMBRIE  2009  Tabel 34/Table 34           
                                                                                                                          

  
        Rezultate obtinute la pescuitul din September 2009 confirma  oportunitatea  interventiei noastre 
 prin  amenajarile efectuate iar  pe de alta  parte releva  necesitatea extinderii acestor amenajari si  pe  
alte ape  montane  degradate partial  sau  total.  

CURSUL 
DE 

APA 
 R

ec
o

lta
te

 

CLASE  DE   GREUTATE  (g) Media  
lungimii 

 
 ( g)  

����  20 21 - 45 46 - 65 66 - 85 86 - 120 121 -135 

n % n % n % n % n % n % 

 
SALASELE 

 
50 0 0 10 20 17 34 14 28 6 12 3 6 65,80 

IERTA 
 

50 22 44 20 40 8 16 0 0 0 0 0 0 30,87 

HUZA 
 

50 19 38 21 42 9 18 1 2 0 0 0 0 32,92 

 
TOTAL 
 

150 41 27,33 51 34 34 22,67 15 10 6 4 3 2 43,19 
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    Influenta amenajarilor efectuate  pe cursul de apa Salasele au avut o contributie esentiala la 
realizarea performantelor de  crestere  atat  prin imbunatatirea concentratiei in  oxigen dar si prin 
crearea  unor zone(in aval de acestea)unde s-a dezvoltat o cantitate mai mare de flora si fauna acvatica 
 care  constituie hrana  directa sau  indirecta  a pastravilor. 
  

 
         Pastrav  capturat  pe  Salasele la  cascada nr. 7, in September 2009 

 
9.2  Pescuit  de control– Mai – 2010 

      In continuarein luna mai 2010, am efectuat urmatorul pescuit de control, dupa o incalzire 
semnificativa a  aerului si a apei precum si  inregistrarea unei activitati mai  dinamice a  pastravilor. 
     Si la acest  moment  actiunile de pescuit de control au avut in  vedere acelasi  efectiv(50 bucati)din 
 fiecare parau  concentrandu-ne  pe intervalale  mentionate anterior  in locurile cele  mai  propice  
pentru   adapost  si   hrană a  acestora. Conform datelor prezentate in tabelele 34 si 35,constatam faptul 
ca pe durata sezonului rece performanţele de crestere sunt destul de reduse, dar ea continua. 
                 STRUCTURA  PASTRAVILOR   CAPTURATI  PE CLASE  DE  LUNGIME– MAI  2010      TABEL 34                                                                                                                     

 

 
 
 

CURSUL 
DE 

APA E
xe

m
pl

ar
e 

 
re

co
lta

te
 

 

CLASE  DE LUNGIME(cm)  
 

Media 
lungimi 

(cm) 
 

      < 13 13,1 - 16        16,1-19       19,1- 22     22,1 -  25 

N % N % N % N % N % 

 
         SALASELE 

 
50 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
8 

 
16 

 
35 

 
70 

 
6 

 
12 

 
20,34 

 
IERTA 

 
50 

 
2 

 
4 

 
3 

 
6 

 
25 

 
50 

 
20 

 
40 

 
0 

 
0 

 
18,34 

 
 

HUZA 

 
50 

 
3 

 
6 

 
3 

 
6 

 
26 

 
52 

 
18 

 
36 

 
0 

 
0 

 
18,18 

 
 

TOTAL 

 
150 

 
5 

 
3,33 

 
7 

 
14,66 

 
59 

 
39,33 

 
73 

 
48,66 

 
6 

 
4 

 
18,94 
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                 STRUCTURA  PASTRAVILOR  PE  CLASE  DE  GREUTATE  MAI – 2010                    Tabel 36/Table 36  

9.3. Pescuit  de control -Septembrie – 2010 

 La sfarsitul duratei experimentale(septembrie 2010) am efectuat ultimul pescuit  de control si  potrivit  

datelor  obtinute   putem  face  urmatoarele  aprecieri: 

     �Conform datelor prezentate in tabelul 36, in urma masuratorilor corporale, respectiv  lungime, 

pastravii  capturati  pe  cursul  de  apa Salasele au  avut o lungime  medie de 23,58 cm. Raportandu-ne  

la  clasa de lungime  constatam ca 37 de exemplare(74%) se  incadreaza in  intervalui 19,1 si  28 de cm.     

   � Analizand  structura pe  clase de  lungime a  pastravilor de  pe celalalte doua cursuri luate ca si 

martor, constatam pe cursul Ierta are o medie de 20,87 cm respectiv de 20,14cm pe  cursul  Huza, iar ca 

frecventa maxima o intalnim pe intervalul 16,1si 22 cm cu peste 62%, respectiv 68% din exemplare.                           

    
 STRUCTURA   PASTRAVILOR   PE   CLASE   DE  LUNGIME   SEPTEMBRIE 2010             Tabel 37/Table 37 

 
 

CURSUL 
DE 

APA 
 R

ec
o

lta
te

 CLASE  DE   GREUTATE  (g) 

  
21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 -120 121-140 141-160 Media  

greutatii 
 ( g) 

n % n % n % n % n % n % n % 

SALASELE 
 

50 3 6 0 0 10 20 8 16 16 32 11 22 2 4 
100,82 

IERTA 
 

50 15 30 21 42 6 12 5 10 2 4 1 2 0 0 
55,48 

HUZA 
 

50 17 34 24 48 4 8 3 6 1 2 2 4 0 0 
50,40 

TOTAL 
 

150 35 23,33 45 30 20 13,3 16 10,66 19 12,66 14 9,33 2 1,33 68,48 

 
 

CURSUL 
DE 

APA 
 

R
ec

o
lta

te
 CLASE  DE  LUNGIME (cm) 

Media  
lungimii 

 
 ( cm)  

����  16 16,1 - 19 19,1 - 22 22,1 - 25 25,1 - 28 28,1 - 31 

n % n % n % n % n % n % 

SALASELE 
 50 0 0 6 12 15 30 10 20 12 24 7 14 23,58 

IERTA 
 50 4 8 12 24 19 38 10 20 3 6 2 4 20,87 

HUZA 
 50 6 12 16 32 18 36 5 10 2 4 3 6 20,14 

TOTAL 
 

150 10 6,66 34 22,66 52 34,66 25 16,66 17 18,33 12 8 21,53 
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     � Analizand greutatea  corporala  a esantionului  extras din paraul Salasele constatam o medie de  
147,96 grame, cu diferente mari si asigurate comparativ cu  greutatea  medie a pastravilor de pe  paraul  
Ierta, de 84,61grame  si respectiv de 78,93 grame   pe Huza. 
     � De  mentionat  este faptul ca peste 56%  dintre  pastravii din  totatalul  extras de pe cursul de apa  
 Salasele,  sunt grupati  pe  intervalul 151 si 190 de grame,  spre  deosebire de loturile martor unde in  
 aceste grupe de greutati se  incadreaza  doar 4 %   pe   lotul  Ierta   si  2 %  pe paraul  Huza. 

 
STRUCTURA  PASTRAVILOR  PE  CLASE  DE  GREUTATE  SEPTEMBRIE   2010   Tabel 38/Table 38 

 
CAPITOLUL X. ANALIZA STATISTIC Ă PRIVIND MEDIA, INDICII DISPERSIEI, DIFEREN ŢELE ŞI SEMNIFICA ŢIA 

DIFERENŢELOR LA ÎNSU ŞIRILE MORFOLOGICE ALE P ĂSTRĂVILOR LUA ŢI ÎN STUDIU 
 

         In capitolul precedent am prezentat pe larg  structura materialului biologic urmarit pe perioada 
Octombrie 2008-Septembrie 2010 si am constatat faptul ca pe aceasta perioada amenajarile  efectuate 
au creat conditii mai  favorabile de  crestere si dezvoltare a pastravilor, comparativ cu populatiile de pe 
celalate doua cursuri de apa unde conditiile au fost mult mai vitrege. 
        In urma calculelor  statistice  efectuate si a  rezultatelor obtinute, vom face in  continuare o analiza  
detaliata pentru a evidentia importanta, oportunitate si actualitatea amenajarilor efectuate pe cursurile 
de apa  montane asupra  performantelor  de crestere si asigurarea durabilitatii faunei  piscicole  in apele 
montane. Dupa cum  foarte bine se poate obseva din tabelele 39 si 40 si  graficelele urmatoare, este ca 
populatia  depastrav  indigen care a facut obiectul studiului nostru a fost relativ uniform sub raportul 
greutatii corporale  si a lungimii  totale in schimb variabilitatea  materialului  biologic  la  momentul 
popularii  sub raportul lungimii  totale  si   a  greutatii este mare. 
Semnificaţia diferenţelor]( testul ‘t”)greutatii medii înregistrate între populaţiile de păstrăv la data de 03.10.2008 
                                                                                                                                                                        TABEL 39 

CURSUL 
DE 

APA 
 R

e
co

lta
te

  
CLASE  DE   GREUTATE  (g) Media  

greutatii 
 

 ( g)  

����  50 51 - 70 71 - 90 91 - 110 111 - 130 131 -150 151-170 171-190 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
 

SALASELE 
 

50 2 4 3 6 2 4 3 6 3 6 9 18 20 40 8 16 147,96 

IERTA 
 50 7 14 12 24 15 30 6 12 5 10 3 6 2 4 0 0 84,61 

HUZA 
 50 8 16 11 22 16 32 7 14 4 8 3 6 1 2 0 0 78,93 

 
TOTAL 
 

150 17 11,3 26 17,33 33 22 16 10,6 12 8 15 10 23 15,3 8 5,33 103,83 

Lot n media s2 Loturi comparare d sd t semn 

L1-Sălășele 50 13.18 5.66 L1 vs.L2 0.04 0.47 0.08 n.s 

L2-Ierța 50 13.14 5.47 L1vs.L3 0.02 0.47 0.04 n.s 

L3-Huza 50 13.16 5.44 L2 vs. L3 -0.02 0.33 0.06 n.s 
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Semnificaţia diferenţelor ( testul ‘t”) lungimii totale înregistrate între populaţiile de păstrăv la data de 03.10.2008 
                                                                                                                                                               TABEL 40 
 

Lot n media s2 
Loturi 

comparare 
d sd t semn 

L1-Sălășele 50 8.64 4.15 L1 vs.L2 0.04 0.41 0.10 n.s 

L2-Ierța 50 8.60 4.12 L1vs.L3 0.12 0.40 0.30 n.s 

L3-Huza 50 8.52 4.05 L2 vs. L3 0.08 0.28 0.28 n.s 

 
         Dupa  perioada  de  iernare mai  precis in  luna mai,  am efectuat pescuirile de control pentru a 
vedea  pe de o parte modul in care materialul  biologic s-a adaptat la noul mediu de viaţă, a evoluat, in  
intervalul  octombrie 2008-mai 2009, iar pe de alta parte sa vedem daca amenajarile efectuate au avut 
sau  nu impact asupra materialului biologic luat in studiu  sau asupra insusirilor chimice ale apei. 
         La cca sapte  luni de la populare (211 zile)cum se poate  observa din  tabelul  42, se constata ca, 
populatia  de  pastrav  din  cele  trei cursuri de apa luate in  studiu  a inregistrat  valori diferite privind 
greutatea, dar cu diferente semnificative intre Salasele  si cursurile martor. 
Semnificaţia diferenţelor(testul ‘t”)a greutatii medii înregistrate între populaţiile de păstrăv-03.05.2009 
                                                                                                                                                        Tabel 43 

 
Semnificaţia diferenţelor ( testul ‘t”) lungimii totale înregistrate între populaţiile de păstrăv-03.05.2009 
                                                                                                                                                      Tabel 44 
 

Lot n media s2 Loturi comparare d sd t semn 

L1-Sălășele 50 12.18 6.89 L1 vs.L2 2.90 0.46 6.31 *** 

L2-Ierța 50 9.28 3.68 L1vs.L3 2.98 0.38 7.86 *** 

L3-Huza 50 9.20 3.51 L2 vs. L3 0.08 0.26 0.30 n.s 
 
          Urmarind evolutia,peste iarna 2008-2009, atat a greutatii corporale cat si a lungimii totale, 
diferentele si semnificatia   acestora,  constatam ca intre cele trei populatii, diferenţele  sunt  foarte 
semnificative  intre  pastravii    recoltati pe Salasele si cei  din  Ierta si Huza  si  nesemnificative intre 
cele doua populatii  de pastravi. 

 
         Lot n media s2 Loturi comparare d sd t semn 

L1- Salasele 50 20,74 15,54 L1 vs.L2 2,94 0,66 4,48 ***  

L2- Ierta 50 17,80 5,96 L1vs.L3 3,32 0,52 6,35 ***  

L1- Huza 50 17,42 7,72 L2 vs. L3 0,38 0,39 0,97 n.s 
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      In cadrul lunii Septembrie 2009, cu ocazia pescuitului de control realizat, diferentele si  
semnificatiile  acestora, realizate intre cele trei populatii, se constata mai diferenta, acestea fiind foarte 
semnificative intre pastravii  recoltati din paraul Salasele si pastravii din celalalte  doua  cursuri de apa, 
asa cum sunt prezentate in tabelele urmatoare. 
Semnificaţia diferenţelor(testul‘t”) greutatii medii înregistrate  între populaţiile de păstrăv -15.09.2009 
                                                                                                                                                   Tabel46 

Lot n media s2 Loturi  comparare d sd t semn 

L1-Sălășele 50 65.80 599.15 L1 vs.L2 34.93 3.84 9.10 ***  

L2-Ierța 50 30.87 136.83 L1vs.L3 32.88 2.88 11.43 ***  

L3-Huza 50 32.92 276.78 L2 vs. L3 -2.05 2.35 0.87 n.s 
 

Semnificaţia diferenţelor(testul‘t”)a lungimii totale înregistrate între populaţiile de păstrăv-15.09.2009     
                                                                                                                                                    Tabel 47                                                                                             

Lot n media s2 Loturi comparare d sd t semn 

L1-Sălășele 50 19.13 5.91 L1 vs.L2 2.31 0.42 5.54 *** 

L2-Ierța 50 16.81 2.81 L1vs.L3 2.21 0.39 5.70 *** 

L3-Huza 50 16.92 4.68 L2 vs. L3 -0.11 0.31 0.36 n.s 
 
        In cadrul septembrie 2010, am efectuat al patrulea  pescuit  de  control, care coincide  cu  sfarsitul  
perioadei experimentale, ocazie cu care  constatam  discrepanta mare  intre greutatea  pastravilor  
proveniti din apele  paraului  Salasele  care  au  atins  o  valoare  medie de 147, 96 grame  cu  variatii  
cuprinse  intre  52,75 grame  si   respectiv o maxima de 188,12  grame.  
      Comparativ cu greutatea mentionata anterior, pastravii capturati  pe celelalte  doua cursuri naturale  
montane, am inregistrat valori mult mai reduse respectiv 84,61 grame la  pastravii recoltati  pe paraul  
Ierta  si  de 78,93 grame la pastravii recoltati din paraul Huza. 
       O situatie  asemanatoare o intalnim  si in cazul  analizarii  lungimii  totale a pastravilor chiar  daca  
diferentele dintre loturi sunt mult mai  reduse comparativ cu  greutatea  corporala. 
       Astfel  si  in   acest  caz  valoarea  maxima  a lungimii  totale cea  mai  mare la  pastravii  proveniti 
de  pe  paraul   Salasele  au ajuns la 23,58 cm cu variatii largi  intre  16,45 cm  si o maxima de  31 cm, 
comparativ cu lungimea totala la pastravii proveniti din paraul Ierta, care a  fost de 20,87 cm si 
respectiv de 20,14 cm  la  pastravii recoltati  din paraul Huza. 
Semnificaţia diferenţelor(testul‘t”)greutatii medii înregistrate între populaţiile de păstrăv - 15.09.2010 
                                                                                                                                                   Tabel 52                                                                                                                                         

Lot n media s2 Loturi comparare d sd t semn 

L1-Sălășele 50 100.54 606.41 L1 vs.L2 32.02 4.74 6.76 *** 

L2-Ierța 50 68.53 515.14 L1vs.L3 25.85 4.59 5.63 *** 

L3-Huza 50 74.69 539.05 L2 vs. L3 -6.16 3.28 1.88 n.s. 
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Semnificaţia diferenţelor (testul‘t”) lungimii totale înregistrate între populaţiile de păstrăv- 15.09.2010 
                                                                                                                                                     Tabel 53                     

Lot n media s2 Loturi  comparare d sd t semn 

L1-Sălășele 50 23.58 15.07 L1 vs.L2 2.70 0.75 3.62 *** 

L2-Ierța 50 20.87 12.81 L1vs.L3 3.44 0.74 4.65 *** 

L3-Huza 50 20.14 14.49 L2 vs. L3 0.73 0.54 1.36 n.s 

 
Evoluţia ACUMULĂRII TOTALE DE MASĂ (ATM) in periaoda 2008-2010            Tabel 59 

Perioada 

calendaristică 

Interval 

zile 

Nr. 

Zile n 

Lot I 

SĂLĂŞELE 

Lot II 

IERŢA 

Lot III 

HUZA 

−
X  

±sx −
X  

±sx −
X  

±sx 

03.10.2008-03.05.2009 0-211 211 

50 

7,56 0,76 4,66 0,41 4,26 0,39 

03.05.2009-15.09.2009 211-346 135 45,06 3,45 13,07 1,67 15,50 2,43 

15.09.2009-03.05.2010 346-576 230 35,02 5,22 24,61 3,09 17,48 3,87 

03.05.2010-15.09.2010 576-711 135 47,14 4,40 29,13 4,46 28,53 4,05 

03.10.2008-15.09.2010 0-711 711 127,31 4,49 71,47 4,06 65,77 4,07 

        Facand un bilant al acumularii de masa corporala pe toata durata ciclului experimental constatam 
ca  acumularea totala de masa corporala a variat pe cele trei loturi de la 65,77 g la materialul provenit  
pe   paraul Huza, 71,47g la Ierta  si 127,31 g la materialul provenit de  pe paraul  Salasele. 
 

 
 
 

Fig. 209  Evoluţia  ACUMULĂRII TOTALE DE MASĂ (ATM)   în perioada 03.10.2008-15.09.2010 
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Fig. 210  Dinamica  ACUMULĂRII TOTALE   DE MASĂ CORPORALA  03.10.2008-15.09.2010  

Evoluţia SPORULUI MEDIU ZILNIC (SMZ)   în funcţie de pârâul de referinţă   
                                                                                                                                            TABEL 61 

Perioada 

calendaristică 

Interval 

zile 

Nr. 

Zile 

n Lot I 

SĂLĂŞELE 

Lot II 

IERŢA 

Lot III 

HUZA 

−
X  

±sx −
X  

±sx −
X  

±sx 

03.10.2008-03.05.2009 0-211 211 50 0,03 0,003 0,02 0,002 0,02 0,001 

03.05.2009-15.09.2009 211-346 135 0,32 0,02 0,09 0,01 0,11 0,01 

15.09.2009-03.05.2010 346-576 230 0,13 0,02 0,09 0,01 0,07 0,01 

03.05.2010-15.09.2010 576-711 135 0,40 0,03 0,25 0,03 0,24 0,03 

03.10.2008-15.09.2010 0-711 711 0,18 0,006 0,10 0,005 0,09 0,005 

       Sporul mediu  zilnic pe durata celor 711zile, pe  cursul  de  apa  Salasele a fost in medie  0,18g, iar 
pe cursurile martor,  de 0,09g respectiv  de 0,10g. Pastravii  pe cursul de  apa  Salasele, au  realizat un  
spor   mediu   zilnic  aproape  dublu  datorita  actiunilor  intreprinse  care  au  refacut  partial conditiile  
de    viata   ale   salmonidelor. 

 
Fig. 211 SPORULUI MEDIU ZILNIC (SMZ)  în perioada 03.10.2008-15.09.2010 
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Fig. 214  Dinamica  SPORULUI MEDIU ZILNIC (SMZ) in intervalul 2008-2010 

 
 

CAPITOLUL XI  ANALIZA  ECONOMICA  A  AMENAJARILOR E FECTUATE  
 PE PARAUL  SALASELE  

 
 

          Capacitatea  unui  parau  montan  de a  produce  intr-un  interval de  timp o anumita  cantitate  de  
peste reprezinta productivitatea   piscicola   naturala.  Deoarece   apele   noastre   montane   au   fost   
supuse   unor   presiuni    constante  de  catre  om  direct  sau  indirect,  care au   condus   la  degradarea  
lor,  astazi  multe  din  cursurile  montane  se caracterizeaza  printr-o  flora  si  o  fauna  saraca, iar  in 
altele  pestii  au  disparut  cu   desavarsire. 
In  evaluarea economică a proiectului nostru am avut in  vedere trei componente distincte, si anume: 
    -cheltuieli  generate de achizitia  materialelor  de constructie necesare  in realizarea proiectului; 
               -  12,255   mc  de  bustean specia molid  cu diametre  intre 24-40 cm =3039,24 lei 
               -  8, 504  mc cherestea rasinoase( 3,504 mc clasa C si 5,0 mc clasa D) =2570,59 lei 
               -  30 Kg piroane si caiele =352,24 lei.  
      - cheltuieli generate cu  forta de munca  necesara la realizarii  proiectului; 
              -  22 zile munca  X  30 LEI =660 LEI                              
      - cheltuieli indirecte(carburant, hrana, etc.) = 1.090 LEI 
         Facand calculul  total al  cheltuielilor pentru amenajarea paraului  Salasele pe o lungime de 3 km,  
constatam ca acesta a fost de 7.712,07lei/tronson, respectiv in cazul nostru  cheltuielile au  fost  de  
2.570,69 lei/km. 
 

CAPITOLUL XII. PLAN  DE  RECONSTRUCTIE   ECOLOGICA  A  APELOR  DIN   
ZONELE MONTANE 

 
 
        In urma cercetarilor efectuate si a rezultatelor obtinute in prezenta teza de doctorat am considerat  
ca nu  este lipsit de interes ca la finalul  acestei lucrari  sa elaboram cateva solutii  pe care  sa  le 
consideram  viabile   in   restabilirea  apelor  de  munte  tinand  cont  de   particularitatile   acestora. 
Obiectivele propuse  pentru  reconstructia ecologica  a  cursurilor montane: 
   1. Reconstructia  ecologica  a  unor  rauri montane  in  sensul  imbunatatirii  si refacerii functiilor care  
au  fost  afectate  ca  urmare a  unor activitati  antropice  si  naturale. 
   2. Refacerea  cursurilor naturale  cat   mai  aproape  de  starea  lor  naturala  si  mentinerea  la  un 
nivel  favorabil, conservarea    florei  si  ihtiofaunei  din  cadrul  natural. 
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  3.Efectuarea unor amenajari de tipul cascadelor, barajelor, pragurilor trecatori si a altor amenajări 
specifice  care  sa  conduca la  asigurarea  unor conditii de viata adecvate. 
  4.Populari si repopulari ale apelor montane dupa indepartarea factorilor care au condus la degradarea 
 acestora,  cu   material  biologic din genofondul zonal. 
 
  5.La  popularea  si  repopularea   cursurilor  de apa  cu material biologic ar trebui sa se aiba in vedere  
 o  densitate care  sa  tina cont  de  troficitatea   bazinului   si   particularitatile   cursurilor   montane.   
  6.Combaterea braconajului si interzicerea pescuitului  sportiv  dupa  populare pana  la  acomodarea si  
 inmultirea   acestora. 
           ETAPELE  RECONSTRUCTIEI ECOLOGICE 
      Specialistii care se vor ocupa de punerea  in practica a  acestor deziderate trebuie  sa  respecte si  sa  
aplice cu  competenta  si  profesionalism  regulile  si   principiile   managementului  de    indreptare  a  
situatiei  actuale considerent  pentru care  este nevoie   de o  monitorizare  permanentă  a cursurilor  
montane şi intervenţia acolo unde se impune  pentru a  salva  fauna  piscicolă. 
I-Aspectele cele  mai  importante ce trebuiesc avute in vedere in reconstructia cursurilor naturale sunt: 
      � Cunoasterea  componentelor   biodiversitatii 
      � Respectarea   principiilor    ecologice   in   managementul   reconstructiei 
      � Cunoasterea   productivitatii  biologice(productie, biomasa, etc.) 
      � Protectia   privind   speciilor  invazive 
      � Asigurarea  sanatatii  habitatului 
II - Implementarea  fazelor de lucru 
Pornind de la situaţa  reală  a  cursurilor  de  apa se poate avea in vedere urmatoarele faze : 
       � Stabilirea  si  aplicarea  metodelor  de  lucru   considerate   cele   mai   adecvate 
       � Efectuarea  lucrarilor   de  restabilire   si  amenajare a cursurilor montane 
       � Refacerea   florei   si   faunei   acvatice 
       � Efectuarea  popularilor şi repopularilor in funcţie de particularităţile fiecarui curs de apa 
       � Urmarirea   modului  de   acomodare  a   faunei    piscicole   populate 
       � Aplicarea  tuturor   solutiilor    propuse   pe   termene   si  faze de lucru. 
Pentru  refacerea  cursurilor montane in funcţie de  caracteristicile fiecaruia in parte vom avea in vedere 
si vom tine cont de urmatoarele: 
  -Pentru   cursurile  de   apa montane  neafectate  masura pe  care o consideram ca trebuie  avuta in 
vedere   este cea de protectie monitorizare  si  pastrare  nealterata  a biodiversitatii. 
  - Pentru   cursurile   naturale   partial  afectate  masurile  ce  trebuiesc  luate  sunt  de  protectie  si 
limitarea exploatarii  pana  la  refacerea  initiala. 
  -In  apele  montane  puternic  degradate   sunt   necesare   masuri  care  sa   vizeze   restaurarea 
 ecosistemului    degradat pana  la   situatia   initiala. 
  - In  apele  degradate   in   totalitate  este  nevoie  de   masuri  radicale  care  sa  conduca refacerea  
cursurilor de apa si  la reducerea  pierderilor  suferite, care se vor derula  intr-o  perioada  mai mare de 
timp si cu  eforturi  mult  mai  mari. 
  - Consideram  ca  in  conditiile  in  care  cei  care  se  ocupa  de  gestionarea  acestor ape  montane vor 
tine cont  de  aceste  rezultate  ale   analizelor   noastre  si  a   propunerilor  facute  exista  premize  de 
restaurare  parţială si  reabilitare acestui   patrimoniu  atat  de   important pentru   tara   noastra. 
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CAPITOLUL XIII.   CONCLUZII  SI  RECOMANDARI 
 
        În   urma  cercetărilor  efectuate   si  a rezultatelor  obţinute  s-au   desprins o serie de concluzii   si  
recomandari  pe   care  le   prezentam  in   continuare : 
 
�Apele de  munte au  un farmec mai  aparte, sunt  mai  sălbatice, tumultoase, mai enigmatice, in care  
vieţuiesc unul dintre cele mai frumoasi si spectaculoşi pesti,chiar dacă sunt de dimensiuni mai mici  
�Pe majoritatea cursurilor de apa montane, din păcate au disparut parţial sau total aproape toate 
frumuseţile si calităţile acestor  bazine hidrografice, iar flora si fauna acvatica a devenit foarte  saraca, 
in unele bazine aproape  inexistenta, iar pastrăvii nu se mai regasesc decat cu totul si cu totul sporadic; 
�Pentru demararea cercetarilor am luat in studiu  trei cursuri de ape montane(Sălăsele-lot experimental 
si Ierţa şi Huza-loturi martor)cu caracteristici relativ asemanatoare, care in urma cu 30-40 de ani erau 
pline de viaţă, cu o faună piscicolă bogată si care astazi sunt intr-o stare de degradare alarmantă;  
�In  vederea  refacerii   apelor  montane  la  starea  lor  iniţială,  sau  cel  puţin de reducere  a cauzelor  
care au  condus  la  starea  actuală, ne-am propus  sa  efectuăm  o serie de  amenajari  specifice (pe  
cursul Sălăsele) asa cum sunt cascadele de  diferite  tipuri  si  popularea  cu material biologic   adecvat; 
�In urma amenajirilor  efectuate  pe  parcursul  pîraului  Sălăsele am constatat ca temperatura apei a  
avut o evolutie mult mai constantă comparativ cu celălalte doua cursuri de apa martor, inclusiv in  
lunile reci de iarnă ceea ce  favorizează o  supravietuire mult mai bună a pastravilor; 
�Dupa efectuarea  cascadelor pe traseul paraului Salasele concentratia continutului de oxigen, s-a  
îmbunătăţit substanţial, ceea ce a condus la imbunătăţitrea semnificativa a condiţiilor de viaţă pentru 
pesti dar si pentru  flora  si  fauna  acvatica; 
�Conţinutul de oxigen al apei cat şi ceilalţi parametrii  chimici  ai apei pe părăul experimental s-a  
situat la valori relativ constante, pe tot parcursul experimentului, comparativ cu celălalte două cursuri 
martor unde conţinutul  de  oxigen a  inregistrat  fluctuaţii   mari; 
�Prin  amenajarile efectuate pe  paraul  Salăsele s-au  putut  constata unele modificări semnificative 
determinate  de  reducerea vitezei  de  deplasare a apei  imbunatatirea continutului de oxigen,  
uniformizarea temperaturii, au condus la dezvoltarea unei flore si faune mai bogate si mai diversificate  
care intră  în hrana păstrăvilor; 
�Amenajarile  efectuate au  oferit noi  locuri de refugiu, de  odihnă,  precum  si  de hrănire in  spaţiile 
formate  sub  forma de bulboane  din  aval de  cascade; 
�Acomodarea  usoara a  materialului  biologic  populat a fost consecinta  faptului  ca puietul de 
 pastrav  a  provenit  din  reproducători  capturaţi din  bazinul  hidrografic zonal; 
�Rezultatele cercetărilor noastre confirma diferenţele semnificative intre ritmul de creştere al 
materialului  biologic populat pe paraul Salaşele si cel  populat pe cursurile montane  martor,diferenţa 
fiind  determinată  de   efectele  amenajărilor asupra  condiţiilor  de   viată  si   confort   biologic; 
�Diferenţele ce vizeaza acumularea  de masă corporală dintre pastrăvii celor 3 provenienţe nu fac 
decat sa releve si  sa  justifice oportunitatea  amenajărilor  efectuate si sa  impuna astfel de amenajări 
pentru   refacerea  si  a  altor cursuri  de  ape montane aflate  in  diferite  stadii  de  degradare; 
�Diferenţele de masă corporală inregistrate la finele experimentului care ajung la valori de 63.35g si 
respectiv 69,02g  comparativ cu lotul  experimental justifică abordarea acestei  teme de cercetare  si  
confirmă rolul benefic al amenajarilor specifice asupra refacerii condiţiilor de viata pentru  păstrăvi; 
�Cercetarile  noastre au  scos in evidenţă  faptul că  dinamica de creştere si dezvoltare a păstrăvilor 
este influentată de un numar mare de factori, dintre care cei mediali(temperatură, oxigenul in primul 
rînd) şi respectiv hrana sunt ce mai importanţi; 
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� Analiza economică a amenajărilor efectuate pe paraul Sălăsele  ne-a permis sa constatăm  ca pentru 
1 km tronson  parau  in cazul nostru, cheltuielile  s-au   situat  la o  valoare de 2570, 69 lei, pe care le 
consideram  normale comparativ cu  efectele  produse  atat  pe termen  scurt  căt si lung  si care  se  pot 
reduce  in   viitor   in   functie  de  particularitătile  fiecarui   curs  de apa  in  parte. 
�In  urma  cercetărilor  efectuate,  s-a evidentiat necesitatea   reabilitarii  resurselor  piscicole  din 
apele  montane, necesitatea  amenajarii  si  a altor cursuri montane  pentru  refacerea  faunei 
salmonicole si  cresterea productivitatii   piscicole a  acestora 
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