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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT  

 

 

Contribuţii la dezvoltarea unor noi metode de cercetare exploratorie 

pentru conservarea, refacerea şi consolidarea diversităţii biologice şi 

ecologice la Rezervaţia Naturală ,,Lacul Ştiucii”   

 

 

Impactul societăţii umane a fost confirmat în timp de succesiunea unor erori grave care nu 

au fost decât greşeli, omisiuni sau neânţelegeri a legilor care guvernează echilibrul ecologic. 

Dispariţia în timp a numeroaselor specii de plante şi animale au avut la bază numeroase acţiuni 

ale omului mai mult sau mai puţin raţionale.   

Plecând de la această situaţie, oameni de pretutindeni s-au gândit şi au ajuns la concluzia 

necesităţii de a crea areale protejate astfel ca flora, fauna, solul şi subsolul să rămână în afara 

intervenţiei omului. 

Astăzi omul modern a devenit mai conştient în responsabilitatea pe care o are faţă de 

natura şi în creşterea considerabilă a ariilor protejate atât ca suprafaţă cât şi ca număr.  

În prezent se cunoaşte că doar un număr redus de plante şi animale au dispărut în timp din 

cauze naturale, iar majoritatea celor pierdute au fost determinate de om, fie prin eliminarea 

directă, prin schimbările brutale ale habitatelor, prin exploatarea iraţională a terenurilor sau prin 

introducerea unor specii noi de animale competitoare sau prădătoare. Vânătoarea excesivă, 

iraţională şi superintensivă a condus pe de o parte la dispariţia unor specii de animale de talie 

mare sau de păsări, iar pe de altă parte a influenţat calitatea acestora prin extragerea cu precădere 

a plus variantelor dintr-un anumit areal. 

O mare parte din oameni au crezut şi mai cred şi astăzi că resursele naturale ale mediului 

înconjurător sunt inepuizabile, că acesta este în măsură de o regenerare nelimitată. Zilele noastre 

confirmă această teorie eronată, iar realitatea nu face decât să demonstreze că utilizarea iraţională 

a mediului înconjurător nu a făcut decât să reducă drastic şansele de hrănire a omului şi 

animalelor şi să conducă în multe cazuri la dezastre ecologice. 

Impactul omului asupra naturii imperceptibil în fazele iniţiale a devenit tot mai evident în 

ultima sută de ani, povocând treptat efecte ireversibile, care acumulate şi diversificate au condus 

la schimbări grave în echilibrul ecologic, afectând calitatea vieţii. 

Ţinând cont de aceste câteva argumente, a apărut ideea creării de rezervaţii naturale şi de arii 

protejate care au ca scop evitarea dezechilibrului ecologic în anumite zone şi areale în care fauna, 

flora, solul şi subsolul rămân în afara intervenţiei directe ale omului.  
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Astăzi şi cei cu doar o brumă de pregătire sunt conştienţi că ariile naturale protejate sunt 

esenţiale pentru conservarea diversităţii biologice şi pentru protejarea nealterată a mediului 

înconjurător. 

Rezervaţiile naturale şi în general toate ariile protejate oferă omului o serie de beneficii 

ştiinţifice, educaţionale, ecologice, genetice, economice, recreaţionale sau chiar culturale ce nu 

trebuiesc subestimate, ci din contră respectate şi protejate. 

Din anul 1864 când a fost declarată prima rezervaţie naturală din lume şi până astăzi, tot mai 

multe ţări au început să-şi protejeze areale cu particularităţi şi bogăţii naturale având drept scop 

protejarea florei şi faunei naturale sau alte bogăţii ale solului şi subsolului.  

În acest context se înscrie şi prezentul studiu care se doreşte doar o mică contribuţie la 

conservarea, refacerea şi consolidarea diversităţii bilogice şi ecologice la una dintre cele mai 

interesante şi importante rezervaţii naturale din ţara noastră „ Lacul Ştiucii”.  

 

 
 

Fig.1 Lacul Ştiucii (original) 

 

Prezenta teza de doctorat intitulată „ Contribuţii la dezvoltarea unor noi metode de cercetare 

exploratorie pentru conservarea, refacerea şi consolidarea diversităţii biologice şi ecologice la 

Rezervaţia Naturlă Lacul Ştiucii”, a fost elaborată, sub îndrumarea domnului Prof. Dr. Ing. Bud 

Ioan, este compusă din două părţi distincte, structurată pe 13 capitole la care se adaugă 

bibliografia română şi străină studiată. 

Teza cuprinde 240 de pagini din care prima parte, „Studiu bibliografic” se intinde pe 66 de 

pagini, iar partea a doua „Cercerări proprii” este expusă în 168 de pagini. În teza de doctorat sunt 

incluse 57 de tabele, 109 de figuri şi peste 150 de titluri bibliografice şi websituri. 
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Partea I-a, STUDIU BIBLIOGRAFIC ABORDEAZĂ PATRU CAPITOLE 

STRUCTURATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:  

 

Capitolul I. REZERVAŢIILE NATURALE ŞI ROLUL ACESTORA ÎN PĂSTRAREA 

PATRIMONIULUI GENETIC 

În acest capitol sunt abordate noţiunile de bază care vizează rolul şi locul rezervaţiilor 

naturale, istoricul acestora, ponderea lor, nominalizarea celor mai importante arii protejate din 

lume şi din ţara noastră şi încadrarea lor în categoria I.U.C.N., respectiv distribuţia acestora pe 

categorii de management. De asemenea, este prezentaă situaţia conservării naturii în ţara noastră 

şi cele mai reprezentative arii protejate româneşti. 

 

     Capitolul II. SCURTE CONSIDERAŢIUNI PRIVIND BIODIVERSITATEA ŞI 

BIOCONSERVAREA 

 În acest capitol se fac referiri la terminologia consacrată, necesitatea păstrării diversităţii 

genetice a florei şi faunei naturale care să asigure sursele genetice care tezaurizează gene de 

mare valoare ce vor servi în viitor la ameliorarea plantelor şi animalelor. Sunt apoi enumerate 

principiile strategiei de conservare a naturii şi condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru 

înfăptuirea acesteia. Sunt prezentate numărul de specii de vertebrate, nevertebrate şi plante 

ameninţate cu dispariţia sau speciile aflate în pericol sau vulnerabile. În continuare se fac referiri 

la obiectivele conservării şi la motivaţia abordării cercetăriilor la rezervaţia „ Lacul Ştiucii”. 

 

Capitolul III. CADRUL NATURAL ÎN CARE SE GĂSEŞTE REZERVAŢIA  

,,LACUL ŞTIUCII” 

Acest capitol se referă la arealul natural în care se găseşte poziţionată rezervaţia şi 

principalele caracteristici geografice, particularităţiile climei, solului, reţeaua hidrografică, flora 

şi fauna din Câmpia Transilvaniei şi rezervaţiile mai importante cuprinse în acest areal.  

Rezervaţia ,,Lacul Ştiucii” este considerată ca una dintre cele mai importante zone umede din 

estul Europei ce adăposteşte o flora şi o faună inestimabilă. 

 
Fig.2  Masivul de stuf (original) 
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Capitolul IV. PĂSĂRILE–COMPONENTĂ PRINCIPALĂ A BIODIVERSITĂŢII 

REZERVAŢIEI 

În acest capitol este prezentată avifauna Lacului Ştiucii şi caracteristicile speciilor identificate 

de alţi cercetători în ultimii 20 de ani. Am avut în vedere faptul că evoluţia mediului este într-o 

continuă schimbare iar păsările sunt primele vieţuitoare care ne pot da informaţii despre 

modificările acestuia. Sunt caracterizate cele 34 de specii prezente în zone lacului şi menţionate 

de diverşi autori precum şi imaginile care ne permit mai uşor identificarea lor.   

 
Fig.3 Corcodelul mare(Podiceps cristatus)(www abdn.ac.uk) 

 

Partea a II-a, Cercetări proprii cuprinde nouă capitole dntre care ultimul capitol este 

destinat concluziilor şi recomandărilor care se desprind în urma cercetărilor efectuate la care se 

mai adaugă bibliografia. 

În această parte a lucrării este expusă motivaţia abordării temei de cercetare, principalele 

obiective urmărite, materialele şi metodele de lucru, aparatele utilizate pentru atingerea 

obiectivelor avute în vedere, rezultatele obţinute, analiza acestora şi concluziile care se deprind 

în urma cerectării. 

Conform protocolului de lucru obiectivele ţintă ale tezei de doctorat au vizat următoarele:  

- Evidenţierea particularităţiilor structurale şi funcţionale ale rezervaţiei „Lacul Ştiucii”.  

- Stadiul actualizat al parametrilor fizici, chimici şi biologici ai apei din „Lacul Ştiucii”.  

- Caracterizarea comunităţilor de organisme prezente în acest lac. 

- Schimbările mai semnificative ce vizează evoluţia cuvetei lacului. 

- Identificarea, caracterizarea şi problemele cu care se confruntă ihtiofauna (fauna piscicolă) 

de la acest nivel. 

- Identificarea avifaunei din rezervaţia „Lacul Ştiucii” şi măsuri de protejare a acesteia. 

- Impactul bibanului soare ca specie invazivă asupra faunei acvatice. 

- Identificarea mamiferelor din zona rezervaţiei, a insectelor de apă, a reptilelor şi 

amfibienilor. 

- Elaborarea unor metode noi de stopare a degradării „Lacului Ştiucii” în vedera conservării 

şi păstrării biodiversităţii. 

- Elaborarea unui management optim şi eficient care să vizeze măsuri concrete cu impact 

rapid şi benefic în stoparea degradării rezervaţiei, păstrarea şi conservarea biodiversităţii 

de la acest nivel.  
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Capitolul V. STADIUL ACTUAL AL REZERVAŢIEI „LACUL ŞTIUCII” 

Este împărţit în mai multe subcapitole în care s-a avut în vedere motivaţia abordării temei de 

cercetare, s-au stabilit obiectivele ţintă urmărite, s-au stabilit metodele de lucru, au fost analizate 

caracteristicile şi particularităţile rezervaţiei, au fost identificate intervenţiile antropice în arealul 

protejat din ultimii ani şi s-au determinat schimbările care au avut loc la nivelul cuvetei lacului. 

Scopul abordării acestei teme de cercetare a fost de a avtualiza şi a fundamenta ştiinţific şi de 

a dezvolta noi metode pentru refacerea, conservarea şi consolidarea diversităţii biologice şi 

ecologice a rezervaţiei „Lacul Ştiucii”  în consens cu OG.57/2007, privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea florei şi faunei sălbatice din acest areal în armonie deplină cu 

legislaţia Comunităţii Europene. 

Studiul efectuat reprezintă doar un prim pas, dar unul indispensabil în lungul drum pe care 

trebuie să-l parcurgem pentru păstrarea nealterată a acestei rezervaţii. Fiecare arie protejată, deci 

şi rezervaţia luată în studiu constituie o entitate particulară şi distinctă care se deosebeşte de toate 

celelalte, analogiile dintre ele fiind formale şi nesemnificative. 

Noutatea sau ineditul acestei teze de doctorat este dată de faptul că există posibilitatea 

obţinerii unor noi date şi actualizarea acestora, de o semnificaţie extrem de valoroasă, ceea ce 

este foarte probabil dacă avem în vedere particularităţile şi unicitatea acestei rezervaţii cu multe 

taine încă nedescifrate, iar pe de altă parte implementarea conceptului de management 

ecosistemic cu privire la conservarea durabilă, gestionarea ştiinţifică şi păstrarea unor surse 

naturale unice în felul ei cel puţin la parametrii actuali. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-au utilizat metode specifice pentru fiecare capitol în 

parte în funcţie de tipul cercetării abordate. 

Cercetările efectuate în vedera realizării acestei teze de doctorat s-au desfăşurat în perioada 

2010-2012 în rezervaţia „Lacul Ştiucii”, iar analizele probelor şi calculele statistice au fost 

efectuate în laboratoarele de la USAMV şi UBB Cluj –Napoca. 

„Lacul Ştiucii” declarat rezervaţie naturală încă din 1966 este situat în partea de nord a 

României respectiv în partea nord-estică a Câmpiei Transilvaniei la o altitudine de 274,5 m, fiind 

încadrat de dealuri cu înălţimi cuprinse între 470 şi 520 m. 

     
Fig.4 Dealuri despădurite din jurul lacului(Original) 
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Ca şi particularitate a acestui lac putem menţiona că formarea lacului s-a făcut în timp prin 

dizolvare şi tasare prăbuşire, respectiv inundarea văii, având în vedere că se află pe o zonă de 

diapirism cu aflorimente de sare până în apropierea suprafeţei. În urma transportului însemnat de 

material de pe versanţi, sarea a fost izolată de apă printr-un strat etanş de depunere mâloasă, 

astfel că procesul de dizolvare a sării a fost oprit iar treptat apa s-a îndulcit astfel că în prezent 

lacul beneficiază de o floră şi o faună piscicolă tipică apelor stagnante dulci. „Lacul Ştiucii” este 

considerat cel mai adânc lac dulce natural din interiorul ţării.  

Lacul este alimentat la suprafaţă de trei cursuri de apă sau văi; Valea Pârtoţului, Valea 

Sănăşele şi Valea Săcălaia, iar subteran prin izvoarele stratului freatic şi de pe întregul versant al 

Văii Anăului. 

Complexitatea de habitate formate din luciul de apă, masivul de stuf şi răchitişuri oferă 

condiţii extrem de propice pentru menţinerea unor populaţii valoraoase de specii periclitate sau 

vulnerabile de reptile, amfibieni, nevertebrate, păsări şi peşti la care se adaugă numeroase specii 

de plante. 

Bogăţia şi unicitatea acestei rezervaţii este influenţată negativ din păcate de prezenţa unor 

activităţi antropice dintre care putem menţiona numeroase căi de acces, activităţi agricole pe 

versanţii laterali, construcţii şi anexe gospodăreşti, linii de înaltă tensiune, turism necontrolat, 

braconaj, pescuit iraţional, populări cu material piscicol, etc. 

Prin structura habitatelor componente, dar şi prin locaţia sa şi particularităţiile ei, rezervaţia 

serveşte ca rezervor de biodiversitate, respectiv ca staţie de hrănire, înmulţire şi odihnă pentru 

păsările migratoare şi în special pentru păsările de apă.  

Situarea acestei rezervaţii pe unul dintre culoarele importante de migrare Panono-Transilvan, 

face ca acest areal să devină un punct fierbinte în anumite perioade ale anului, apărând aici un 

număr mare de exemplare de păsări. 

În decursul timpului au avut loc modificări semnificative şi alarmante care au condus la 

reducerea suprafeţei lacului ca urmare a colmatării continue. 

Conform cercetărilor noastre suprafaţa lacului s-a redus numai în ultimii zece ani cu 6,74ha, 

adâncimea medie a scăzut cu 0,17 metri cea maximă cu 0,27 metri iar volumul apei cu cca 0,10 

milioane metri cubi. 

Prin reducerea volumului de apă şi a suprefeţei luciului de apă există tendinţa de scădere 

calitativă a parametrilor apei, datorită dezvoltării excesive a vegetaţiei atât în zonele submerse 

cât şi în cele emerse. 

În acest sens cercetările noastre au ajuns la concluzia că sunt necesare unele amenajări 

urgente sub forma unor baraje amplasate în amonte de gurile de alimentare şi crearea unor 

perdele vegetale de protecţie pe versanţii limitrofi care să reducă semnificativ transportul de 

aluviuni spre cuveta lacului. 
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Ca urmare a proceselor de eroziune evolutive a versanţilor limitrofi, urmare a decopertării 

vegetaţiei lemnoase ( păduri ), cuveta lacului a suferit şi suferă în continuare un proces de 

colmatare continuu. Astfel faţă de cercetările efectuate anterior cuveta lacului s-a redus 

semnificativ, la fel şi volumul total de apă. 

 

  Tabel 1 

Evoluţia elementelor morfometrice ale Lacului Ştiucii în ultimii 53 de ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificare 

 

 

U/M 

 

Perioada 

 

Săndulache 

1957 

Şerban si 

Sorocovschi 

2000 

 

Nădăşanu 

2010 

 

Diferenţa 

1957-2010 

 

Diferenţa 

2000-2010 

 

Suprafaţa 

 

ha 

 

68.70 

 

57.35 

 

50.61 

 

18,09 

 

6,74 

 

Lungimea 

 

km 

 

1.720 

 

1.56 

 

1.54 

 

0.18 

 

0,020 

 

Laţimea medie 

 

km 

 

0.399 

 

0.369 

 

0.328 

 

0.071 

 

0,05 

 

Laţimea maximă 

 

km 

 

0.816 

 

0.662 

 

0.538 

 

0.278 

 

0,124 

 

Adâncimea medie 

 

m 

 

5.468 

 

3.123 

 

2.950 

 

2.518 

 

0,17 

 

Adâncimea maxima 

 

m 

 

12.700 

 

6.800 

 

6.530 

 

6.170 

 

0,27 

 

Axa mare 

 

km 

 

1.720 

 

1.545 

 

1.350 

 

0.370 

 

0,20 

 

Axa mică 

 

km 

 

0.520 

 

0.525 

 

0.515 

 

0.005 

 

0,01 

 

Perimetrul lacului 

 

km 

 

4.261 

 

4.263 

 

4.251 

 

0.010 

 

0,01 

 

Panta cuvetei 

 

m/km 

 

40.210 

 

31.840 

 

29.850 

 

10.360 

 

1,99 

 

 

Volumul total 

 

mil.mc 

 

3.757 

 

1.780 

 

1.680 

 

2,08 

 

0,10 
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Capitolul VI. CARACTERISTICILE FIZICO CHIMICE ALE „LACULUI ŞTIUCII” 

ŞI INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA ORGANISMELOR ACVATICE. 

 

În acest capitol sunt prezentate rezultatele parametrilor mediali din lac având îm vedere 

existenţa unor corelaţii stricte între viaţa peştilor şi a celorlalte organisme acvatice şi calităţile 

fizico chimice ale apei. 

Temperatura apei din acest lac a fost în medie de 11,27 ºC în primul an şi de 13,97 ºC în cel 

de-al doilea an al cercetărilor fiind influenţată direct de temperatura aerului. 

 

 
Fig. 5 Fluctuaţia temperaturii aerului şi a apei pe parcursul anului 2010 

 

 
Fig. 6 Fluctuaţia temperaturii aerului şi a apei pe parcursul anului 2011 

 

Un indicator important al calităţii apei care stă la baza aprecierii relative a productivităţii 

naturale a unui bazin acvatic, este transparenţa apei. 

 
Fig.7 Evoluţia lunară a transparenţei apei în Lacul Ştiucii în 2010 şi 2011 

 

În cazul cercetărilor efectuate de noi transparenţa apei a oscilat pe parcursul anului între 1,3 şi 

4 m în funcţie de dinamica fito şi zooplanctonului precum şi de modificările care au avut loc ca 
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urmare a stratificării termice a apei. Comparativ cu cercetările efectuate anterior se constată o 

creştere semnificativă a transparenţei apei urmare a reducerii florei şi faunei acvatice. 

Între cantitatea de oxigen solvit în apă şi masa organismelor din bazin există un echilibru 

strict, astfel că dezvoltarea în exces a unor organisme duce la diminuarea cantitativă a altora. 

În urma cercetărilor efectuate de noi pe durata celor doi ani media concentraţiei de oxigen a 

fost de 8,56 şi respectiv 8,61 mg/l, dar şi cu momente mai critice când oxigenul a scăzut sub 

6mg/l ca urmare a importului de materie organică pătrunsă cu ocazia precipitaţiilor sau 

substanţei organice pătrunse prin sursele de alimentare care pot crea neajunsuri majore peştilor 

din lac.  

 
Fig. 8 Fluctuaţia concentraţiei de oxigen pe parcursul anilor 2010 şi 2011 

 

Reacţia apei apreciată prin valorile pH-ului a fost în medie de 7,99 în primul an şi un pH de 

8,11 în cel de-al doilea an, evidenţiind o apă uşor alcalină cu diferenţe reduse şi nesemnificative 

pe parcusul anului, astfel că putem spune că apa din acest lac are în prezent un sistem de 

tamponare eficient şi o reacţie relativ constantă pe parcursul anului. 

 
Fig. 9 Fluctuaţia pH-ului apei din Lacul Ştiucii pe parcursul anilor 2010 şi 2011 

 

Trebuie să menţionăm că potrivit investigaţiilor noastre preliminare în ultimii ani se întâlneşte 

un fenomen inedit în perioada de toamnă când apar emanaţii de hidrogen sulfurat, având un 

impact extrem de negativ asupra peştilor şi a celorlalte organisme din lac. În perioada 

cercetorilor noastre nu am întâlnit acest fenomen, dar el a fost sesizat frecvent în ultimii 20 de 

ani la pierderi însemnate în rândul faunei piscicole. Având în vedere geneza lacului am 

considerat oportun să determinăm şi salinitatea din acest lac, iar în urma cercetărilor noastre am 

constatat că există schimburi cu straturile sărate profunde prin intermediul izvoarelor subterane, 

dar în proporţie foarte mică, astfel că apa dulce are o concentraţie de săruri cuprinse între 490 şi 

695mg/l, valori acceptabile pentru viaţa peştilor din lac. 
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Concluzionând, putem afirma că cercetările noastre au evidenţiat variaţii ale parametrilor 

mediali caracteristici pentru apele din zonele temperate cu oscilaţii care depind de anotimp şi 

evoluţia fito şi zooplanctonului şi a substanţei organice existente la un moment dat. 

 

Capitolul VII. COMUNITĂŢI ALGALE ŞI ZOOPLANCTONICE PREZENTE ÎN 

„LACUL ŞTIUCII” 

Algoflora planctonică reprezintă punctul de plecare a circuitelor trofice ale unui ecosistem. 

Algele reprezintă factorul determinant în dezvoltarea ulterioară a consumatorilor în care se 

includ zooplanctonul, zoobentosul şi peştii. 

Cu toate că structura fitoplanctonului a fost studiată de peste 50 de ani, ca urmare a 

modificărilor continue de la acest nivel, atât structura căt şi dinamica acestora a suferit mai mult 

sau mai puţin schimbări profunde de la o etapă la alta. Determinarea fitoplanctonului s-a făcut cu 

ajutorul microscopului Nikon Eclipse pe probe vii sau consevate. 

În urma cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute se constată că structura comunităţii 

planctonice a suferit puţine schimbări majore în ultimii 36 de ani sub raportul grupelor 

taxonomice, în schimb s-a modificat numărul taxonilor crescând semnificativ în cazul 

cloroficeelor,cianoficeelor, crizofitelor şi a euglenofitelor. Structura comunităţii fitoplanctonice 

din acest lac este dominată de cloroficee cu peste 105 taxoni. 

Pe baza cercetăriilor noastre şi în consens cu rezultatele prezentate de alţi autori (Gudasz 2003 

şi Momeu 2007) se poate afirma că în „ Lacul Ştiucii” fitoplanctonul se caracterizează printr-o 

mare varietate de specii asigurând hrana pentru numeroase verigi din lanţul trofic şi participă la o 

bună oxigenare a apei.  

Cu toate aceste se poate observa o dezvoltare excesivă a vegetaţiei submerse şi în special a 

brădişului, care va trebui combătut prin metode moderne eficiente, fără repercursiuni asupra 

celorlalte componente, dintre care putem menţiona metoda de combatere cu ajutorul peroxidului, 

metodă aflată în curs de brevetare. 

 
Fig.10 Dezvoltarea excesivă a vegetaţiei submerse(Original) 
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Zooplanctonul, o altă verigă importantă a lanţului trofic din ecosistemele acvatice, constituie 

cea mai valoroasă sursă de hrană pentru speciile de peşti planctonofagi, dar şi pentru alte specii 

de peşti în primele faze de dezvoltare. Colectarea zooplanctonului s-a facut cu ajutorul unui fileu 

cu ochiuri de 40 µm, iar identificarea cu ajutorul microscopului. 

În urma cercetărilor efectuate de noi zooplanctonul de la nivelul lacului cuprinde protozoare 

(flagelete şi ciliate), viermi (rotiferi) şi numeroase microcrustacee cum sunt copepodele, 

cladocerele, etc. 

Urmărind densitatea numerică în funcţie de luna calendaristică, constatăm că există o 

distribuţie în concordanţă cu evoluţia temperaturii şi a ciclului biologic anual, predominând 

cladocerele şi copepodele care au o pondere de peste 80%, celelalte componente oscilând în 

funcţie de luna de referinţă între 0,2 şi 10%. 

Valoarea energetică şi compoziţia chimică a componentelor zooplanctonului au evidenţiat 

variaţii de la o lună la alta atât sub raportul structurii cât mai ales a energiei metabolizabile. 

 

Tabel 2 

Compoziţia chimică a zooplanctonului - 2011 

 

 

Luna 

 

Apă 

(%) 

 

Substanţă 

uscată (%) 

 

Proteină 

brută (%) 

 

Sen 

(%) 

 

Celuloză 

Brută (%) 

 

Grăsime 

Brută (%) 

 

Cenuşă 

brută (%) 

 

Martie 

85 15,0 7,2 4,1 0,7 1,4 2,3 

- 100 48,0 27,2 0,4 9,3 15,2 

 

Aprilie 

85 15,0 7,3 3,6 0,8 1,2 2,0 

- 100 48,6 24,0 5,3 8,0 13,3 

 

Mai 

86 14,5 7,5 3,4 0,9 1,6 2,0 

- 100 51,7 23,4 6,2 11,4 13,7 

 

Iunie 

85 15,0 7,6 4,2 0,8 1,4 2,0 

- 100 50,5 28,11 5,3 10,7 13,2 

 

Iulie 

87 13,0 7,4 3,9 0,7 1,0 1,8 

- 100 56,9 30,0 5,4 7,14 12,8 

 

August 

86 14,0 7,5 4,0 0,4 1,6 1,8 

- 100 53,5 28,5 2,8 11,4 12,8 

 

Septembrie 

87 13,0 7,6 3,9 0,2 1,4 2,0 

- 100 58,4 30,0 3,8 10,7 15,3 

 

Octombrie 

86 14,4 7,4 3,9 0,5 1,0 1,8 

- 100 51,4 27,0 3,5 7,14 12,5 

 

În concluzie putem afirma că cercetările noastre au evidenţiat faptul că microfauna acvatică se 

găseşte încă la un nivel mulţumitor, care contribuie la hrănirea ihtiofaunei în primele stadii de 

dezvoltare şi a unor specii până la stadiul de adult, cu o valoare nutritivă benefică pentru o 

creştere corespunzătoare a peştilor, dar cu fluctuaţii de la o etapă la alta în funcţie de impactul 

diferiţilor factori de influenţă. 
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Capitolul VIII. IHTIOFAUNA DIN „LACUL ŞTIUCII” ŞI PROBLEMELE CU 

CARE SE CONFRUNTĂ. 

 

În acest capitol ne-am propus să analizăm starea actuală a ihtiofaunei din acest lac vizând mai 

multe aspecte: 

- Determinarea la zi a structurii faunei piscicole 

- Determinarea densităţii materialului piscicol pe specii 

- Statutul ecologic al speciilor prezente în „ Lacul Ştiucii” 

- Monitorizarea principalelor specii de răpitori pe baza capturilor anuale 

Pentru identificarea şi aprecierea faunei piscicole din „ Lacul Ştiucii”, am apelat la trei 

metode de capturare: cu ajutorul setcilor, cu ajutorul aparatului de pescuit electric şi cu ajutorul 

pescarilor care au acţionat numai din barcă şi au avut obligativitatea de a complecta fişele 

tipizate ( fişe de monitorizare ) pentru această cercetare. 

În urma capturilor obţinute pe parcursul a 24 de ore, prin cele trei metode au fost luate în 

calcul 453 de exemplare aparţinând celor douăsprezece specii identificate, structură relativ 

asemănătoare cu datele prezentate de alţi autori, dar la care s-au mai regăsit trei specii noi şi 

anume bibanul, somnul şi şalăul apărute în ultimii ani în acest lac. Cea mai mare frecvenţă din 

cele douăsprezece specii am întâlnit-o la roşioara ( 95 exemplare – 21,83%) şi babuşcă ( 60 de 

exemplare – 13,79%), iar cele mai puţine exemplare au fost de caracudă ( 40 exemplare- 9,19%), 

somn ( 9 exemplare -1,68% ) şi şalău ( 4 exemplare – 0,92%). 

 Tabel  3 

Caracteristicile populaţiei piscicole recoltate în Lacul Ştiucii 

 

Specia  

 

 

Nr.  

(n) 

 

Prt. 

% 

 

Lungimea standard şi ponderea pe categorii de mărime (cm) 

 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 

Caracudă  10 2,29 - - 2 2 3 3 - - - 

Caras  35 8,04 6 10 12 4 2 1 - - - 

Babuşcă 60 13,79 5 25 30 - - - - - - 

Roşioară 95 21,84 16 25 28 25 1 - - - - 

Oblete 86 19,77 8 50 28 - - - - - - 

Plătică 25 5,75 - - - - - 5 12 6 2 

Lin 23 5,28 5 4 - 5 8 1 - - - 

Ştiucă 34 7,82 - - 3 2 2 3 11 10 3 

Biban 22 5,05 2 7 5 6 2 - - - - 

Somn 9 2,06 - - 1 1 1 - 2 3 1 

Biban soare 32 7,35 25 7 - - - - - - - 

Şalău  4 0,92 - - - - - - 4 - - 

Total  435 100 67 128 109 45 19 13 29 19 6 

Pondere din 

total (%) 

 

100 

 

- 

 

15,41 

 

29,43 

 

25,12 

 

10,35 

 

4,37 

 

2,99 

 

6,67 

 

4,37 

 

1,38 

 

      1
28
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În caracterizarea populaţiei am încercat să încadrăm peştii pe categorii de mărime pentru 

fiecare specie în parte cu scopul de a vedea categoria la care avem densitatea maximă, care ne dă 

relaţii şi despre starea speciei la un moment dat(creştere numerică, staţionară sau regres). 

 Pe baza datelor obţinute se constată o reducere semnificativă a caracudei şi carasului în 

favoarea roşioarei şi babuştei, o scădere a ponderii răpitorilor ca urmare a pescuitului excesiv şi 

o proliferare a plăticii, bibanului soare şi parţial a somnului. 

Trebuie să facem precizarea că în acest lac nu se poate face o recoltare de aşa manieră încât să 

avem valori foarte exacte a structurii dimensionale, ci doar orientative a faunei piscicole, dacă 

avem în vedere suprafaţa totală a lacului, adâncimea variabilă şi particularităţile cuvetei lacului, 

la care se adaugă închiderea lacului prin cordonul foarte dens şi larg de stuf care nu permite 

accesul la lac decât printr-o porţiune foarte îngustă(la debarcader), de circa zece metri. 

Sub raport comportamental am constatat că există trei specii teritoriale care îşi apără arealul 

pe care îl ocupă (ştiuca, linul, somnul) parţial bibanul soare, iar celelalte specii au un 

comportament teritorial redus sau inexistent.  

Comunitatea piscicolă din acest bazin reprezentată de cele douăsprezece specii identificate, 

cuprinde trei specii de răpitori de mare valoare economică şi nouă specii de talie mică, 

majoritatea constituind hrana de bază pentru speciile răpitoare. 

Situaţia alarmantă care se constată la speciile răpitoare în cei doi ani de cercetări este 

determinată de hotarârea care s-a luat în anul 2010 de a se permite pescuitul sportiv permanent. 

Urmare a cercetărilor noastre am constatat că accesul permanent la pescuitul sportiv a permis ca 

în anul 2010 cu toate că sezonul de pescuit s-a deschis doar din luna mai, deci pe un interval de 

opt luni s-au capturat 1329 de exemplare de ştiucă, iar în anul 2011 deşi s-a pescuit tot timpul 

anului s-au capturat doar 442 de exemplare, relevând efectul dezastruos al acestor acţiuni extrem 

de periculoase într-o rezervaţie care pot compromite viitorul speciilor valorose pe termen lung. 

 
Fig.11 Numărul de exemplare de ştiucă capturate şi media lungimilor în 2010 

 

 
Fig.12 Numărul de exemplare de ştiucă capturate şi media lungimilor în 2011 
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Sintetizând analiza materialului biologic răpitor din acest lac monitorizat pe parcursul celor 

20 de luni calendaristice, am constatat că din punct de vedere al speciilor structura, se modifică 

de la o etapă la alta pe de o parte datorită modificărilor care au loc la nivelul lacului, iar pe de 

altă parte unor populări mai puţin raţionale, care au făcut să apară specii noi (somn, şalău), ce pot 

destabiliza comunitatea piscicolă actuală. 

Existenţa structurii ihtiofaunei actuale nu mai este în siguranţă din punct de vedere al 

stabilităţii şi conservării ei din cauza impactului antropic puternic (suprapescuit, colmatarea 

excesivă şi reducerea permanentă a suprafeţei luciului de apă, populări frecvente). Deasemenea 

impact nefavorabil asupra stabilităţii comunităţii piscicole o are şi specia invazivă bibanul soare 

care proliferează într-un ritm alarmant, dar există şi alte pericole care pot apărea, urmare a unor 

populări necontrolate, neraţionale şi neavenite. 

Un alt obiectiv pe care l-am avut în vedere a fost să evaluăm starea sanitară a materialului 

piscicol pe baza probelor hematologice urmărind parametrii hematologici, serologici, hormonali 

şi tisulari. Analizele au evidenţiat o stare de sănătate relativ bună , dar cu valori care diferă de la 

o etapă la alta a ciclului biologic, fără a pune în pericol din acest punct de vedere stabilitatea 

comunităţii piscicole. 

Tabel 4 

Variaţia unor parametri hematologici, serologici şi hormonali la câteva specii de peşti din Lacul Ştiucii 

 

Pentru protejarea faunei piscicole pe baza cercetărilor efectuate de noi am desprins câteva 

concluzii şi recomandări punctuale : 

- Interzicerea pescuitului speciilor aflate în declin numeric, o cerinţă obligatorie 

- Reducerea drastică a pescuitului sportiv şi limitarea acestuia la perioade foarte scurte 

- Interzicerea introducerii de specii noi care pot compromite stabilitatea ihtiofaunei 

- Reducerea şi prevenirea colmatării lacului prin amenajarea unor praguri şi perdele 

forestiere 

- Combaterea bibanului soare, specie invazivă cu impact negativ asupra ihtiofaunei 

piscicole 

Parametrii 

fiziologici 

 

Perioada 

 

Roşioară 

 

Caras 

 

Ştiucă 

 

Plătică 

 

Oblete 

Schäperclaus 

(val. bună) 

Număr eritrocite 

(nr/ml) 

Primăvara 1,34 1,14 0,99 1,12 0,97 1,2-1,75 

Iarna 1,42 1,38 1,16 1,37 1,23  

Hemoglobină 

(gr.%) 

Primăvara 8,20 6,17 6,42 6,58 6,20 9,7 

Iarna 11,10 7,40 7,10 9,15 7,24  

Hematocrit 

 (%) 

Primăvara 31,2 33,0 32 39,8 33,0 33-35 

Iarna 36,0 35,0 38 32,1 29  

Proteine serice 

totale (gr.%) 

Primăvara 3,70 2,91 2,8 1,97 2,15 3,5 

Iarna 2,10 3,65 3,59 3,15 3,89  

Colesterol 

(mg.%) 

Primăvara 98 69 70 98 68 - 

Iarna 119 88 72 136 95  

Glicogen hepatic 

(mg.%) 

Primăvara 122 125 82 133 42 - 

Iarna 184 146 114 198 60  

Glicogen 

muscular (mg.%) 

Primăvara 61 17 98 102 36 - 

Iarna 114 18 132 125 50  
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Capitolul IX. IMPACTUL BIBANULUI SOARE (Lepomis gibbosus) ASUPRA FAUNEI 

ACVATICE DIN „LACUL ŞTIUCII” 

 

Acest capitol a avut ca scop evidenţierea efectului pe care-l are această specie asupra 

comunităţii piscicole din lac şi daunele pe care le produce din punct de vedere ecologic, dar şi 

asupra evoluţiei efectivelor celorlalţi peşti. 

Am făcut o caracterizare morfologică a populaţiei de biban soare din lac şi am comparat 

populaţia din lac cu materialul biologic prezent în alte bazine acvatice. 

 

Tabel 5 

Principalele însuşiri morfologice ale bibanului soare recoltat din Lacul Ştiucii 

 

Urmărind principalele dimensiuni corporale la populaţia capturată din acest lac şi comparând 

valorile obţinute cu cele prezentate pe alte populaţii din ţara noastră, constatăm existenţa unei 

variabilităţi accentuate ceea ce confirmă plasticitatea speciei care-i permite să se adapteze la cele 

mai diverse condiţii şi să se răspândească pe areale tot mai largi. 

Am urmărit de asemenea comportamentul bibanului soare în condiţii impuse, utilizând acvarii 

de diferite dimensiuni, în care s-au urmărit comportamenul bibanului soare în cadrul aceleiaşi 

specii, în relaţie cu alte specii competitoare la hrană, şi comportamentul de adaptare la diferite 

tipuri de hrană. 

 

 

 

 

Însuşire 

 

U/M 

 

Valoarea medie_ 

X ± sx 

 

 

Cv % 

 

Limita de 

variabilitate 

Minim Maxim 

Lungimea standard ( mm ) 67,55±14,99 24,62 38,91 124,40 

Lungimea capului ( mm ) 25,92±13,86 21,64 11,9 42,34 

Distanţa orbitală ( mm ) 6,11±3,45 14,42 3,78 9,72 

Distanţa predorsală ( mm ) 31,48±10,06 38,95 14,85 45,14 

Distanţa preanală ( mm ) 46,58±10,74 24,63 21,34 84,65 

Înălţimea corpului ( mm ) 31,63±12,58 34,43 13,65 58,36 

Distanţa postdorsală ( mm ) 17,69±9,53 28,24 8,95 35,62 

Distanţa postanală ( mm ) 32,76±14,72 46,54 10,97 55,98 

Lungimea pedunculului caudal ( mm ) 14,62±8,67 48,54 7,48 22,95 

Înălţimea pedunculului caudal ( mm ) 10,31±1,12 71,58 4,32 18,75 

Lungimea lobulului caudal superior ( mm ) 7,54±4,56 2,56 1,02 12,86 

Lungimea lobului caudal inferior (mm) 7,83±5,38 44,87 3,54 12,98 

Greutatea corporală medie ( gr ) 75,18±23,14 59,78 15,60 125,84 
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Din cercetările efectuate s-a desprins concluzia că bibanul soare este o specie agresivă în 

condiţiile concurenţei pentru hrană, se acomodează rapid la orice condiţii de hrănire şi 

întreţinere, având avantajul că datorită configuraţiei şi particularităţilor speciei, nu este consumat 

de răpitori, astfel că perpetuarea speciei este asigurată.  

Toate rezultatele demonstrează impactul negativ al speciei asupra celorlalte specii de peşti sub 

raportul concurenţei la hrană, consumului icrelor şi a puietului altor specii. Prezenţa bibanului 

soare în acest lac a condus la scăderea drastică a efectivelor de caracudă, caras, lin, roşioară şi 

babuşcă, specii care nu-şi păzesc icrele sau alevinii. Din aceste considerente se impune 

combaterea cu fermitate a acestei specii înainte de alterarea echilibrului ecologic de la acest 

nivel. 

 

Capitolul X. AVIFAUNA „LACULUI ŞTIUCII” , BOGĂŢIE INESTIMABILĂ A 

REZERVAŢIEI 

Pornind de la prezenţa formaţiunilor de plaur asemănătoare cu cea din Delta Dunării, a 

masivului de stuf şi a bogăţiei de specii de păsări, am considerat oportun să identificăm structura 

avifaunei din acestă rezervaţie şi să stabilim măsuri care să menţină nealterată acestă bogăţie 

inestimabilă. 

Cercetările noastre au identificat 30 de specii de păsări dintre care unele sunt dependente de 

luciul de apa, altele de cordonul de stuf, iar altele care se hrănesc sau cuibăresc în această zonă şi 

unele specii care sunt doar în pasaj în această rezervaţie. Identificarea şi inregistrarea speciilor de 

păsări s-a făcut pe baza Determinatorului ilustrat elaborat de Societatea Ornitologică Română, în 

versiunea lui Dan Munteanu ( 1999 ). 

O scurtă caracterizare a speciilor de păsări prezente în arealul rezervaţiei ne-a permis să 

constatăm că în această rezervaţie cuibăresc circa 27-28% din speciile prezente în Europa, iar 

păsările găsesc aici un loc ideal, primitor şi familiar pe care trebuie să-l păstrăm nealterat pentru 

a evita o serie de probleme cu care ne putem confruntal la un moment dat.  

Am constatat că există o serie de neajunsuri care pot periclita avifauna acestei rezervaţii dintre 

care amintim, reducerea suprafeţei luciului de apă, modificarea structurii vegetaţiei, creşterea 

numărului de prădători, prezenţa constantă în areal a omului, scăderea nivelului apei, pescuitul 

iraţional care reduce densitatea ihtiofaunei, recoltarea sau degradarea cordonului de stuf. 

Ţinând cont de neajunsurile constatate în urma cercetărilor efectuate, am considerat că se 

impun următoarele măsuri astfel ca avifauna din acest areal să nu aibă de suferit şi să-şi menţină 

prezenţa la acest nivel în fiecare an: 

- Protejarea florei şi faunei acvatice 

- Îmbunătăţirea măsurilor de combatere a colmatării 

- Plantarea unor perdele arboricole de protecţie perimetral lacului 

- Evitarea turismului exagerat 

- Combaterea braconajului 

- Menţinerea nealterată a rezervaţiei 

- Combaterea dăunătorilor  
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Capitolul XI. ALTE SPECII DE VIEŢUITOATE PREZENTE ÎN ZONA „LACULUI 

ŞTIUCII” 

 

Raportându-ne la diversitatea şi particularităţile florei şi faunei din această rezervaţie am 

considerat necesar să identificăm şi alte organisme care vieţuiesc în acest areal pentru a avea o 

imagine cât mai completă în evaluarea bogăţiei acestui patrimoniu. 

Am identificat o serie de mamifere şi amfibieni care vieţuiesc la acest nivel, unele cu rol 

negativ asupra integrităţii şi vieţii păsărilor şi peştilor, doar dacă depăşesc o anumită pondere 

numerică şi pot creea breşe în echilibrul ecosistemului.  

 

 
Fig.13 Stuful – paradisul păsărilor(Original) 

 

Putem menţiona prezenţa vulpii roşii de pădure, a pisicii sălbatice, a nevăstuicii, vidrei, 

bizamului, şoarecelui şi şobolanului de apă, sau insecte cum sunt scorpionul de apă, cărăbuşul de 

apă, boul sau ploşniţa de apă, sau reptile cum sunt şarpele de apă, broasca ţestoasă de apă, 

amfibieni ca broasca mare de lac, broasca roşie de pădure, tritonul comun, tritonul cu creastă, 

buhaiul cu burta galbenă, etc. Toate aceste organisme nu fac decât să confirme diversitatea şi 

bogăţia acestei rezervaţii unice în felul ei, de unde şi denumirea generică de Delta Transilvaniei,   

care trebuie protejată şi conservată pentru generaţiile viitoare. 
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Capitolul XII. PLAN MANAGERIAL AL REZERVAŢIEI „LACUL ŞTIUCII” 

Acest capitol este de fapt esenţa tezei de doctorat care se doreşte a fi principalul mecanism în 

protejarea acestei rezervaţii prin intermediul căruia să acţionăm astfel încât să contribuim cât mai 

eficient la conservarea, refacerea şi consolidarea diversităţii biologice şi ecologice la Rezervaţia 

„ Lacul Ştiucii”. 

Plecând de la rezultatele cercetărilor noastre care au vizat toate particularităţiile acestei 

rezervaţii prin actualizarea datelor şi prin cercetările intreprinse, am elaborat un plan managerial 

ce cuprinde măsuri şi acţiuni concrete pentru gestionarea durabilă a „ Lacului Ştiucii”. 

 

Ca obiective principale ale planului de măsuri putem menţiona: 

- Întocmirea documentaţiei referitoare la habitatele ce urmează a fi protejate 

- Crearea şi stocarea bazei de date a rezervaţiei 

- Cuantificarea factorilor limitativi cu impact direct asupra evoluţiei rezervaţiei 

- Conservarea florei, faunei şi  a habitatelor din aria protejată „ Lacul Ştiucii” 

- Gestionarea raţională şi eficientă a pescuitului sportiv 

- Elaborarea unui management turistic în aria protejată 

- Dezvoltarea unei strategii a relaţiei cu publicul 

- Reabilitarea ecologică a habitatelor din aria protejată 

Dintre măsurile şi acţiunile propuse menţionăm: 

- Delimitarea cadastrală a limitelor rezervaţiei 

- Bornarea ariei protejate 

- Realizarea unei hărţi digitale şi a unei pagini electronice informative 

- Achiziţionarea echipamentelor pentru stocarea electronică a informaţiilor legate de aria 

protejată 

- Elaborarea unor pliante cu habitatele rezervaţiei 

- Stabilirea factorilor antropici şi gradul lor de influenţă asupra stării generale a lacului 

- Stabilirea unor măsuri concrete pentru stoparea degradării rezervaţiei, păstrarea şi 

conservarea biodiversităţii 

- Identificarea speciilor de floră sălbatică din acest areal 

- Editarea unui atlas al florei şi faunei din această rezervaţie 

- Documentaţie privind potenţiale pericole ce vizează flora spontană 

- Identificarea speciilor din fauna terestră şi acvatică din acest areal 

- Elaborarea metodelor de conservare a speciilor 

- Reabilitarea structurii piscicole şi combaterea speciilor invazive 

- Combaterea braconajului şi a stresului provocat de acţiunile omului 

- Reducerea şi limitarea pescuitului sportiv 

- Reducerea turismului neorganizat 

- Dezvoltarea turismului ecologic 

- Cooperarea cu instituţiile din ţară şi străinătate care se ocupă cu protejarea naturii 

- Elaborarea unui plan de acţiune şi reconstrucţie ecologică şi conservare a patrimoniului 

genetic 
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Pe lângă planul managerial elaborat am considerat că se impun şi unele măsuri punctuale 

urgente, care să aibă în vedere stoparea degradării, păstrarea şi conservarea biodiversităţii 

rezervaţiei. 

Dintre măsurile cele mai importante pentru viitorul rezervaţiei putem menţiona: 

- Asigurarea unui sistem de drenaj pe axele de concentrare a fluxului de material energetic 

pe văile ce converg spre „ Lacul Ştiucii” pentru a împiedica colmatarea şi eutrofizarea 

acestuia 

- Plantarea de urgenţă a unor perdele arboricole pe versanţii limitrofi lacului pentru 

protejarea acestora din calea eroziunii accelerate a solului 

- Limitarea pescuitului sportiv la perioade scurte şi reducerea sau stoparea extragerii 

exemplarelor valoroase din lac(reproducători) 

- Monitorizarea permanentă şi combaterea braconajului la peşti şi păsări bogăţie 

inestimabilă a acestei rezervaţii 

- Amenajarea unor baraje simple în amonte de sursele de alimentare a lacului pentru 

reţinerea aluviunilor şi curăţarea periodică a acestora, care să reducă colmatarea cuvetei 

lacului. 

  Un rol important pentru conservarea, refacerea şi consolidarea biodiversităţii biologice şi 

ecologice în acest areal, îi revine şi administratorului rezervaţiei (custodele) care trebuie să 

vegheze la: 

- Să aibă în vedere luarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea unei protecţii 

eficiente a valorilor acestui patrimoniu natural 

- Să administreze şi să gestioneze aria naturală protejată conform planului managerial 

elaborat şi în concordanţă cu regulamentele şi legile ce vizează ariile protejate naturale şi 

să controleze permanent modul de respectare şi aplicare a acestuia 

- Să promoveze acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la 

necesitateaprotecţiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate 

- Să identifice orice prejudicii cauzate de diverse persoane bunurilor rezervaţiei şi să 

informeze prompt autoritatea responsabilă 
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Capitolul XIII. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

Pe baza cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute s-au desprins o serie de concluzii 

şi recomandări pe care le vom prezenta în continuare. 

1. Rezervaţia naturală Lacul Ştiucii, una dintre cele mai importante zone umede din 

Estul Europei, este o arie protejată, cu bogăţii inestimabile,  care are drept scop protecţia şi 

conservarea unor habitate şi a unor specii de plante, peşti, păsări, şi animale, cu valoare 

peisagistică şi o valoroasă diversitate biologică. 

2. Păstrarea diversităţii genetice a plantelor, păsărilor, peştilor şi a animalelor din 

această rezervaţie nu face decât să constituie un rezervor al viitorului care trebuie gestionat 

cu mare grijă, deoarece asigură surse genetice care vor servi în viitor la ameliorarea diferitelor 

plante, animale şi peşti. 

3. Cercetările noastre au scos în evidenţă schimbări semnificative privind evoluţia 

cuvetei lacului, urmare a unui proces intens de colmatare, care ne obligă să luăm măsuri 

urgente pentru reducerea acestui fenomen ce poate compromite viitorul rezervaţiei. 

4. Reducerea volumului de apă şi a suprafeţei lacului conduce la o scădere calitativă a 

parametrilor mediali şi în special a oxigenului în unele perioade ale anului, datorită 

dezvoltării excesive a vegetaţiei submerse şi a celei emerse. Urmare a dezvoltării excesive, 

odată cu intrarea în descompunere a acestei vegetaţii, în perioada de toamnă, creşte ponderea 

nămolului saproleic, ceea ce poate conduce la emanaţii de hidrogen sulfurat care este toxic 

pentru toate organismele din lac, dar mai ales pentru peşti.   

5. Pe baza cercetărilor noastre apreciem că în perioada imediat următoare procesul de 

colmatare va fi mai intens pe marginile lacului unde există premise extinderii brâului de 

stuf,  în zona de alimentare a pâraielor şi mai puţin pe mijlocul lacului.      

6. Valorile parametrilor hidrochimici din Lacul Ştiucii confirmă că acest lac este tipic 

zonei temperate cu două perioade de amestec a apei primăvara şi toamna şi stratificare vara şi 

iarna. Startificarea termică este relativ stabilă pe durata sezonului cald având consecinţe 

pozitive asupra structurii şi dinamicii fito şi zooplanctonului şi respectiv asupra faunei 

piscicole. 

7. Cel mai important component chimic al apei oxigenul, etalon care de fapt 

condiţionează prezenţa florei şi a faunei acvatice şi favorizează procesele de oxigenare şi 

mineralizare, a înregistrat valori fluctuante cu minime apropiate de cele critice în lunile 

iulie şi august, datorită importului ridicat de materie organică din zona litorală, pătrunsă cu 

ocazia precipitaţiilor şi prin importul de material organic ajuns prin intermediul surselor de 

alimentare, care impun măsuri severe pentru reducerea lor.     

8. Însuşirile chimice şi biologice ale apei sunt în general asemănătoare cu cele din 

bazinele acvatice din apropiere, cu valori ce se înscriu în limitele optime admise pentru apele 

cu folosinţă piscicolă, dar cu perioade scurte când aceste valori scad semnificativ şi devin 

periculoase pentru organismele acvatice, în special toamna din cauza emanaţiilor de gaze 

sulfuroase. 
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9. Comparativ cu studiile efectuate de alţi cercetători de-a lungul timpului, rezulatele 

noastre confirmă marea varietate a speciilor şi varietăţilor fitoplanctonice care asigură 

hrana pentru numeroasele verigi din lanţul trofic şi participă la buna oxigenare a apei.  

10. Analiza compoziţiei comunităţilor fitoplanctonice au evidenţiat faptul că abundenţa 

numerică a grupelor taxonomice majore nu s-a schimbat semnificativ în ultimii 30-40 de ani 

dominând cloroficeele, dar cantitativ au scăzut drastic, ceea ce constituie un adevărat 

semnal de alarmă. 

11. Primăvara şi toamna producţia primară a fost mai ridicată în lac, ca urmare a 

unei cantităţi mai ridicate de nutrienţi, determinată de condiţiile mai favorabile sub raportul 

parametrilor mediali şi a proceselor de fotosinteză, la o intensitate mai scăzută a luminii.  

12. Analiza structurii zooplanctonului din apele lacului ne-au permis să constatăm că 

sub raportul structurii şi frecvenţei pe primul loc se situează cladocerele şi copepodele  care 

rămân dominante pe toată durata ciclului biologic, cu valori ce au oscilat în funcţie de 

evoluţia temperaturii, a hranei şi a luminii. 

13. Biomasa fito şi zooplanctonică este relativ bogată şi bine valorificată de ihtiofauna 

din acest lac, iar starea de sănătate şi întreţinere a peştilor o considerăm bună.  

14. Responsabilitatea asupra conservării biodiversităţii din această rezervaţie le revine 

pe de o parte autorităţilor publice de protecţia mediului, în timp ce strategia de protecţie a 

florei şi faunei din această arie protejată este atribuţia administraţiei rezervaţiei. 

15. Efectivul populaţiei de peşti din acest lac variază cu ritmuri diferite de la un an la 

altul în funcţie de factorii biotici şi abiotici, dar şi de intervenţia omului, astfel că populaţia 

se menţine în jurul unei densităţi medii. În condiţiile în care se va menţine actuala situaţie 

privind pescuitul sportiv nelimitat există premise ca în scurt timp unele specii din acest lac să 

se reducă drastic iar  alte specii să dispară(caracuda, lin). 

16. Pentru evitarea pătrunderii unor specii de peşti nedorite în lac , este deosebit de 

important ca repopulările cu material biologic să fie foarte atent monitorizate şi verificată 

drastic starea de sănătate şi calitatea peştilor introduşi. De asemanea se va evita 

introducerea altor specii de peşti în afara acelora care fac parte din comunitatea piscicolă 

actuală.   

17. Ca urmare a modificărilor apărute în structura fito şi zooplanctonului, a suprafeţei şi 

adâncimii lacului se observă o reducere semnificativă a caracudei şi a carasului în favoarea 

roşioarei si a babuştei, o scădere a ponderii ştiucii şi apariţia unor noi specii de peşti inxistente 

în trecut şi anume şalăul şi linul. 

18. Dintre numeroasele specii invazive de peşti menţionate de literatura de specialitate, 

considerate adevărate “buruieni” ale bazinelor acvatice, face parte şi Bibanul Soare, prezent 

la nivelul acestui lac, care trebuie combătut cu tărie datorită impactului negativ pe care îl are 

asupra faunei piscicole şi a înmulţirii lui excessive. 

19. În condiţii de captivitate bibanul soare, specie invazivă nedorită în rezervaţie, s-a 

acomodat cel mai rapid dintre toate speciile luate în studiu şi a fost singura specie care a 

avut un ritm de creştere constant pe durata experimentelor, ceea ce demonstrează marea 

capacitate de adaptare la cele mai variate condiţii de mediu, de unde şi răspândirea acestei 

specii în toate tipurile de bazine acvatice. 
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 20. Supravieţuirea ihtiofaunei şi distribuţia noilor generaţii, este influenţată de numărul 

de reproducători participanţi la actul de înmulţire şi de calitatea acestora. Prin extragerea 

necontrolată există riscul ca înmulţirea acestora să sufere grave modificări, iar unele specii 

să nu se mai regăsească în viitor la parametrii optimi. 

21. În urma cercetărilor efectuate s-au identificat obiectivele de management şi s-au 

elaborat o serie de propuneri concrete pornind de la analiza situaţiei rezervaţiei, de la 

lipsurile semnalate şi greşelile de management şi s-a elaborat un PLAN MANAGERIAL în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare privind conservarea biodiversităţii în această arie 

protejată.  

22. Planul Managerial elaborat este în concordanţă cu Programul Life-Natura şi 

vizează printer altele şi conservarea speciilor de păsări şi a habitatului natural din această 

rezervaţie, măsuri care sperăm să ducă la salvarea acestei bogăţii inestimabile. 

23. Împădurirea şi înierbarea terenurilor limitrofe puternic erodate sau decopertate, 

vor conduce la refacerea parţială a diversităţii biologice şi la conservarea acestei rezervaţii.  

24. În urma cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute s-a evidenţiat oportunitatea 

şi importanţa acestor studii şi care au avut totodată menirea de a trage un semnal de alarmă 

în ceea ce priveşte degaradarea permanentă a acestei rezervaţii şi necesitatea adoptării unor 

măsuri urgente pentru conservarea şi păstrarea biodiversităţii speciilor.       

 Pe lângă concluziile care s-au desprins în urma cercetărilor efectuate în această 

rezervaţie, considerăm că este nevoie de un sprijin mai consistent al tuturor celor care se 

ocupă de protecţia mediului, a organelor administrative locale şi a tuturor celor care într-un 

fel sau altul pot contribui la păstrarea nealterată a acestei “Delte Transilvane” care etalează la 

scară mai redusă particularităţi asemănătoare cu cele din Delta Dunării.      

Acest studiu a avut ca scop final stabilirea stării la zi a rezervaţiei, iar prin elaborarea 

planului managerial să traseze măsurile concrete pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de conservare a speciilor de peşti, păsări şi a celorlalte componente ale acestei 

rezervaţii unice în felul ei, “Lacul Ştiucii”.                    
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