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Introducere, obiective: 

În 1976 Számadó scria următoarele: „Valea Ierului pe vremuri era paradisul pescarilor, 

vânătorilor, păsărarilor și a persoanelor care erau în strânsă legătură cu prelucrarea stufului și 

a ocupațiunilor care depind de aceasta. Valea Ierului era cel mai renumit pentru pescuitul din 

zonă, și pentru vinul produs.” 

Regularizările și desecările au pus capăt acestui paradis, lăsând în urmă doar fragmente foarte 

fragile din aceasta. Analizând hărțile arhive și literatura de specialitate, putem reconstitui atât 

diversitatea de habitate din Valea Ierului, cât și speciile de pești care populau aceste habitate 

(în literatura veche se face referire în special la speciile de pești cu valoare economică).  

În cadrul acestui proiect vom încerca să evaluăm din punct de vedere faunistic unele populații 

de pești care au supraviețuit în Valea Ierului până în prezent. Se va acorda o atenție sporită 

speciilor stagnofile (Umbra krameri, Carassius carassius, Tinca tinca, Misgurnus fossilis), 

specii care pe vremuri caracterizau această zonă. În ultimele decenii populațiile acestor specii 

au arătat un declin semnificativ ceeace ne obligă să acordăm o atenție sporită acestor specii. 

 Obiectivul principal al acestui studiu este asigurarea bazei științifice necesară pentru 

diferitele materiale ce urmează a fi create în cadrul proiectului HURO/1101/093/1.3.1 în 

vederea prezentării valorilor naturale din Valea Ierului de odinioară și cele care au 

supraviețuit până în prezent. 

 

Metoda de lucru: 

Aria de lucru o reprezintă zona din aval a Văii Ierului. Motivul pentru această alegere este 

faptul că din această regiune provin datele despre prezența țigănușului (Umbra krameri), 

specia cea mai importantă din punct de vedere al conservării ihtiofaunei. Această specie 

figurează în Cartea Roșie a Vertebratelor din România (Bănărescu 2005) ca fiind o specie 

vulnerabilă, la fel figurează și în Lista Roșie a Speciilor de Pești de Apă Dulce din Europa 

(Freyhof & Brook 2011). Importanța conservării acestei specii reiese și din lobbyul făcut 

pentru această specie la nivel European, fiind specia care apare și pe coperta  Listei Roșii a 

Speciilor de Pești de Apă Dulce din Europa (Poza nr. 1).  

 

 



 

 

Poza nr. 1: țigănușul pe coperta Listei Roșii a Speciilor de Pești de Apă Dulce din Europa. 

 

 

Harta nr. 1: Valea Ierului (delimitată cu roșu), siturile Natura 2000 existente care au fost 

propuse și pentru conservarea pe termen lung a speciilor de pești din zonă (delimitată cu 

verde) și datele din literatura de specialitate cu privire la semnalarea țigănușuilui (Umbra 

krameri) din zonă (semnele galbene). 

 

 



 

 

Metodologia utilizată pentru colectarea probelor: 

În timpul colectării probelor a fost utilizat un aparat de electronarcoză de mică 

capacitate (Samus 725 MP). Cu toate că unele studii demonstrează efectele negative ale 

aparatului de electronarcoză (Henry et al. 2003, Hollender & Carline 1994, Dalbey et al. 1996, 

Thompson et al. 1997), de obicei aceste efecte nu afectează supravieţuirea peştilor pe termen 

lung (Dalbey et al. 1996). Pentru a diminua aceste efecte negative este indicat utilizarea 

curentului continuu pulsator (Dwyer & Erdahl 1995, Henry & Grizzle 2004). Tot în vederea 

diminuări efectelor negative este indicat ca peştii şocaţi să fie scoase cât mai repede din raza 

de acţiune a aparatului de electronarcoză (Sharber et al. 1994). 

Toate exemplarele colectate au fost eliberate la fața locului. 

 

 Metoda de lucru al studiului se va baza pe trei etape, după cum urmează: 

1. Studierea literaturii de specialitate  

În vederea identificării speciilor de pești reprezentative pentru Valea Ierului înaintea 

lucrărilor de desecare, se va studia literatura de specialitate existentă. Această literatură poate 

să provină din domeniul biologiei, ecologiei sau din domeniul conservării naturii, dar și din 

domeniul artelor populare (în special cele cu privire la pescuitul și metodele de pescuit din 

zonă). 

2. Evaluările de ihtiofaună și analizarea datelor 

Se vor efectua ieșiri pe teren în vederea identificării speciilor de pești reprezentative 

pentru această zonă. Aceste inventarieri se vor concentra în special pe identificarea acelor 

locuri în care sunt prezente țigănușul (Umbra krameri), caracuda (Carassius carassius), linul 

(Tinca tinca) și țiparul (Misgurnus fossilis), specii importante pentru această zonă. 

Se va prezenta un studiu comparativ privind situația din trecut și cea actuală a 

ihtiofaunei din Valea Ierului, din punct de vedere ecologic și ca și valoare din punct de vedere 

al conservării biodiversității. Acest studiu va avea ca obiectiv speciile ”cele mai valoroase” 

din punct de vedere al conservării biodiversității. 

3. Realizarea materialelor 

 

 



 

Se vor selecta speciile de pești cele mai reprezentative pentru Valea Ierului pe baza 

studiului comparativ, și se va pune la dispoziția beneficiarului informațiile necesare pentru 

crearea materialelor de prezentare (text, imagini, hărți etc.), în formatul și volumul solicitat de 

beneficiar. 

 

 

 

 



 

Rezultate 

Informațiile prezentate mai jos reprezintă rezultatele activităților efectuate în perioada 16 

noiembrie 2012 – 30 iunie 2013. 

 

1. Studierea literaturii de specialitate  

a.) Descrierea caracteristicilor fizice ale zonei: 

Râul Ier izvorăște în zona colinară, la poalele Dealurilor Sălajului, în apropierea 

pădurii Sechereșa. Are o lungime totală de 107 km, din care 9 km pe teritoriul Ungariei. Se 

varsă în râul Barcău în apropierea localității Pocsaj (Újvári 1972).  

În partea superioară are pante destul de mari (0,5-1 m/km), caracteristică pe care o au 

și afluenții săi din partea stângă (Checheți, Santău), care aduc apele din Colinele Tășnadului. 

Panta medie a văii este de 0,25 m/km cu scădere accentuată spre zona de șes a râului. Pantele 

mici caracterizează și afluenții din dreapta sa (Sânmiclăuș, Ierul Rece, Mouca etc.). Suprafața 

totală a bazinului este de 1437 km2  (Újvári 1972). 

Bazinul Ierului s-a format pe un substrat cristalin, acoperit de depunerile Mării 

Panonice, într-o falie de orientare NV-SE. În erele geologice această vale conducea spre 

Depresiunea Panonică apele strămoșilor Tisei, Someșului și Crasnei. Odată cu scufundarea 

porțiunii nordice a actualului Bazin Someșean, râurile mari au părăsit pe rând Valea Ierului, 

lăsând în urma lor o fâșie lată de 5-10 km plină de depuneri cuaternare. Între aceste depuneri 

și-a croit drumul râul Ier, realizând o lume fantatstică de bălți, mlaștini, brațe moarte, pline cu 

o vegetație acvatică luxuriană, întreruptă de ochiuri de apă de diferite mărimi. Deasupra 

nivelului apei, s-au ridicat numai insulele acoperite de păduri de stejar care au fost inundate 

doar în perioada viiturilor de primăvară (Benedek 1996). 

Planurile pentru canalizarea, sistematizarea și folosirea pentru agricultură a bazinului 

Ierului au existat deja în secolul XIX, dar după mai multe încercări de interes local, lucrările 

de amploare au fost începute abia în 1967 și s-au finalizat în 1972 cu săparea unui canal 

principal de 91 km lungime, protejat de diguri și având un sistem de canale secundare de 

drenaj. S-a realizat un număr considerabil de lucrări hidrotehnice, toate ducând la schimbarea 

radicală a aspectului geografic și biologic al zonei, atingând drastic și componența ihtiofaunei 

Văii Ierului (Wilhelm și colab. 2002). 

 

 



 

b.) Datele privind ihtiofauna zonei cât și cele legate de pescuitul din zonă 

Unul dintre cele mai vechi publicații care se ocupă de ihtiofauna zonei este 

monografia lui Herman (1887), care se ocupă de pescuitul poporului maghiar,  aceasta însă nu 

amintește date exact despre zona studiată ci mai mult despre vecinătatea zonei studiate 

(Sárrét). Autorul amintește specia Umbra krameri din zona „Sárrét”, la fel este amintită și 

țiparul (Misgurnus fossilis). O altă specie importantă a zonei, caracuda (Carassius carassius) 

este amintită de Herman din apele aflate dealungul Barcăului. Menționează faptul că foarte 

greu se poate găsi o bucățică de apă stătătoare unde caracuda să nu fie prezentă. Această 

specie și-a redus mult arealul de răspândire în ultimele decenii (Bănărescu 2005). Dorim să 

menționăm faptul că nici datele cele mai recent publicate din zonă (Wilhelm și colab.  2002) 

nici datele obținute de noi în timpul evaluărilor de teren nu au reușit să demonstreze prezența 

acestei specii. 

Despre pescuitul din zonă, cele mai importante date sunt publicate de către Számadó 

(1976). Aceasta amintește faptul că Valea Ierului pe vremuri era paradisul pescarilor, 

vânătorilor, păsărarilor și a persoanelor care erau în strânsă legătură cu prelucrarea stufului și 

a ocupațiunilor care depind de aceasta. Valea Ierului era cel mai renumit pentru pescuitul din 

zonă, și pentru vinul produs. Acest autor amintește mai multe tipuri de pescuit. Numele 

acestora în limba maghiară este: vésszel, borogatóval, hurcával, húzóhálóval și lékvágó. Tot 

acest autor menționează faptul că la măsurarea peștilor se măsura separat de celelalte pești 

țiparul (Misgurnus fossilis). Și din acest fapt se poate observa că Valea Ierului era o zonă 

mlăștinoasă, cu populații enorme de țipar, specie care în momentul da față există, însă numai 

într-un număr redus, cu populații mici în special în canalele de desecare din zonă. În lucrarea 

lui Számadó (1976) avem câteva date și despre cantitățile de pește prins cât și date despre 

destinația acestora: ”peștele prins (câteodată peste 400 chiar și 700 kg) era transportat la 

piețele din localitățile Valea Lui Mihai, Secuieu, Diosig, Oradea, Carei sau Satu Mare”.  

În monografia sa monumentală Bănărescu (1964) amintește numai 7 specii din râul 

Ier, printre care caracuda (Carassius carassius) și fufa (Leucaspius delineatus).  

În monografia lui Karácsonyi (1996) intitulată „Érmellék” (Valea Ierului), fauna 

ihtiologică este tratată foarte sumar. 

Publicații fără caracter faunistic despre unele specii de pești colectate în zona Ierului 

sunt cele referitoare la somnul pitic (Ictalurus nebulosus) (Wilhelm 1980) și țigănușul 

(Umbra krameri) (Bănărescu și colab. 1995, Wilhelm 1984, 1987, 1998a). 

 

 



 

În anul 1998 a fost semnalată apariția în Ier a somnului pitic negru (Ictalurus melas), 

specie nouă pentru ihtiofauna României (Wilhelm 1998b, 1998c). 

Wilhelm și colab. (2002) atrage atenția asupra efectelor negative cauzate de 

intervențiile umane. Datorită acestora autorul constată o regresiune puternică a speciilor 

stagnofile cum ar fi roșioara (Scardinius erythrophthalmus), linul (Tinca tinca), crapul 

(Cyprinus carpio) și mai ales țiparul (Misgurnus fossilis), acest proces culminând prin 

dispariția plăticii (Abramis brama), caracudei (Carassius carassius) și a ghiborțului 

(Gymnocephalus cernuus). Tot acest autor constată în același timp o creștere a abundenței și 

densității speciilor reofile (babușcă – Rutilus rutilus, clean – Squalius cephalus, obleț – 

Alburnus alburnus), apărând chiar elemente noi cum ar fi cleanul mic (Leuciscus leuciscus), 

porcușorul de nisip (Gobio kessleri) și ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni). În acceași 

timp, Wilhelm și colab. (2002) atrage atenția asupra răspândirii accentuate a unor elemente 

allohtone ca murgoiul bălțat (Pseudorasbora parva), carasul (Carassius gibelio), somnul pitic 

(Ictalurus nebulosus) și bibanul soare (Lepomis gibbosus). Subliniează faptul că răspândirea 

acestora a fost favorizată de perturbarea echilibrului natural ca rezultat al intervențiilor 

umane, și se face cu siguranță în detrimentul speciilor autohtone pentru care acestea 

reprezintă concurență pentru hrană și pentru alte resurse naturale. Rezultatele acestei cercetări 

au fost folosite și de către Ardelean și colab. (2005), care încearcă o evaluare din punct de 

vedere ecologic al ihtiofaunei din Valea Ierului. 

În literatura de specialitate au fost semnalate în total 31 de specii de pești din Valea 

Ierului. Acestea sunt următoarele: 

Esox lucius, Umbra krameri, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Leuciscus 

leuciscus, Squalius cephalus, Aspius aspius, Leucaspius delineatus, Alburnus alburnus, Blicca 

bjoerkna, Abramis brama, Tinca tinca, Gobio gobio, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, 

Pseudorasbora parva, Rhodeus amarus, Carassius carassius, Carassius gibelio, Cyprinus 

carpio, Barbatula barbatula, Misgurnus fossilis, Cobitis elongatoides, Silurus glanis, 

Ictalurus nebulosus, Ictalurus melas, Lepomis gibbosus, Perca fluviatilis, Gymnocephalus 

cernuus, Gymnocephalus baloni, Proterorhinus marmoratus (semilunaris). 

Analizând aceste date, ne dăm seama cât de mult a pierdut din valoarea sa (atât din 

punct de vedere economic cât și din punct de vedere al conservării naturii) Valea Ierului prin 

canalizările și desecările efectuate. Astăzi practic este imposibil capturarea cantității de pește 

amintită de către Számadó (400 – 700 kg), chiar și în cazul în care folosim cele mai moderne 

 

 



 

tehnici de capturare. La fel se vede diferența și prin componența speciilor prezente. Cele mai 

recente date publicate scriu despre o drastică scădere a speciilor stagnofile și o răspândire 

accentuată a speciilor invazive (Wilhelm și colab. 2002, Wilhelm 1998c). 

 

2. Evaluări ihtiofaunistice și analizarea datelor 

Pe parcursul anului 2013 au fost efectuate evaluări de ihtiofaună în zona de 

implementare a proiectului. În timpul acestor evaluări au fost identificate următoarele specii: 

Esox lucius, Carassius gibelio, Alburnus alburnus, Gobio gobio, Pseudorasbora parva, 

Rhodeus amarus, Blicca bjoerkna, Rutilus rutilus, Squalius cephalus, Misgurnus fossilis, 

Cobitis elongatoides, Perca fluviatilis, Ictalurus sp., Proterorhinus marmoratus 

(semilunaris). Din informațiile primite de la pescarii din zonă, reiese că pe lângă aceste specii 

în zonă mai sunt prezente și următoarele specii: Lota lota, Silurus glanis, Cyprinus carpio și 

Ctenopharyngodon idella. 

Prima concluzie pe care o putem trage este stabilirea speciei Proterorhinus 

marmoratus (semilunaris) în bazinul Ierului. Până în momentul de față prezența acestei specii 

a fost semnalată din această zonă doar de către Wilhelm (2006), care identifică un exemplar 

din această specie (exemplar prins de un pescar sportiv din râul Ier în dreptul localității 

Săcuieni). Aceasta este cea de a doua semnalare a speciei din bazinul Ierului, de data aceasta 

specia a fost identificată în Canalul Morii (Keskeny Ér). Pe lângă aceasta un alt fapt foarte 

evident este prezența speciilor invazive. Cu excepția bibanului soare (Lepomis gibbosus) au 

fost identificate toate speciile invazive amintite în literatura de specialitate. Nesemnalarea 

bibanului soare de către noi se datorează cel mai probabil faptului că nu au fost examinate 

toate tipurile de habitate de noi, nicicum faptului că specia ar fi dispărut din zonă. 

Analizarea mai complexă a datelor se va efectua după terminarea acestor evaluări, 

astfel fiind posibilă analizarea în ansamblu a acestor date. Pe parcursul acestui an evaluările 

cu privire la ihtiofauna zonei vor continua. 

 

3. Realizarea materialelor: 

Aceste materiale se vor realiza după terminarea evaluărilor de teren, înainte de încheierea 

proiectului. 
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Anexă: 

 

Habitat investigat pe valea Canalul Morii (Keskeny Ér) 

 

 

Femelă și mascul de boarță (Rhodeus amarus) identificat în timpul cercetărilor de teren. 

 

 



 

 

 

Babușcă (Rutilus rutilu) în haine nupțială. 

 

 

Țipar (Misgurnus fossilis) identificat în timpul prelevării probelor. 

 

 



 

 

Zvârlugă (Cobitis elongatoides) identificată în timpul prelevării probelor. 

 

 

Pescuit tradițional pe Valea Ierului. În momentul de față acest fel de pescuit se consideră 

braconaj, astfel, având în vedere legislația actuală este practic imposibil păstrarea acestei 

tradiții. 

 

 



 

 

Unul dintre canalele de desecare aflate lângă Săcuieni în care a fost identificat țiparul. 

 

 

Proterorhinus marmoratus (semilunaris) – a doua semnalare a speciei din Valea Ierului. 

 

 


