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Rezultatele evaluărilor de ihtiofaună efectuate în perioadele 25.04.2013 – 26.04.2013 și 

19.10.2013 – 20.10.2013. 

În timpul evaluărilor efectuate pe parcursul anului 2013 au fost identificate următoarele 

specii: Esox lucius, Umbra krameri, Carassius gibelio, Cyprinus carpio, Alburnus alburnus, 

Gobio gobio, Gobio kessleri, Pseudorasbora parva, Rhodeus amarus, Blicca bjoerkna, 

Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Squalius cephalus, Leucaspius delineatus, 

Misgurnus fossilis, Cobitis elongatoides, Perca fluviatilis, Lepomis gibbosus, 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 și Ctenopharyngodon idella.  

Dacă comparăm aceste date cu cele prezentate în literatura de specialitate din zonă, observăm 

faptul că nu am reușit să identificăm două speciile stagnofile, caracteristici acestei zone: 

caracuda (Carassius carassius) și linul (Tinca tinca). Bineînțeles acest fapt nu înseamnă că în 

momentul de față aceste specii nu sunt prezente în zonă, doarece noi am colectat probe doar 

din câteva locuri pe care le-am considerat ca fiind relevante. Însă faptul că aceste două specii 

(care cândva erau comune) nu au fost identificate la nivelul niciunei stații de colectare, ne 

sugerează faptul căci chiar și în acel caz în care aceste specii sunt prezente în zonă, 

populațiile lor sunt locale și reduse. Wilhelm și colab. (2002) amintește caracuda (Carassius 

carassius) printre speciile care au dispărut din zonă, iar linul (Tinca tinca) printre speciile a 

căror populații au arătat o regresiune puternică în ultima vreme.  

Pe de alte parte însă, am reușit să identificăm aproape toate speciile invazive (Carassius 

gibelio, Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus, Ictalurus sp.) semnalate în literatura de 

specialitate. Prezența acestora este un factor de amenințare la adresa speciilor native din zonă. 

Răspândirea speciilor invazive în cele mai multe cazuri este urmat de reducerea numărului 

speciilor autohtone. 

 

 

 

 



 

Starea actuală a canalelor și brațelor moarte din Valea Ierului: 

Pe vremuri, fiind o zonă mlăștinoasă care reținea foarte multă apă, pentru desecarea acestor 

zone au fost săpate canale de secare pentru a conduce apa în râul (canalul) Ier, canalul 

principal din această zonă. Cu dispariția zonelor inundabile din această vale, aceste canale au 

devenit habitate secundare foarte importante pentru speciile stagofile din această zonă, unele 

dintre acestea fiind amenințate în ziua de astăzi (Umbra krameri, Carassius carassius, 

Misgurnus fossilis etc.).  

Având funcția de a conduce apa din zonele inundabile în canalul Ier, canalele de pe ambele 

părți joacă un rol important în crearea condițiilor actuale din această zonă. În timpul vizitei 

noastre majoritatea dintre aceste canale/pâraie aveau apă, foarte puține dintre ele erau secate, 

pe când cele mai multe brațe moarte erau secate, din acest motiv canalele sunt habitate 

secundare pentru unele specii stagnofile și joacă un rol important în conservarea acestor 

specii. În unele dintre aceste canale am colectat probele de ihtiofaună. 

 

Poza nr. 1: Canalul Káposztás, înainte de confluența cu Canalul (râul) Ier 

 



 

 

Poza nr. 2: Canalul Keskeny-Ér (Canalul Morii), habitatul actual al țigănușului (Umbra 

krameri) 

 

Poza nr. 3: Braț Mort al râului Ier secat și înconjurat de terenuri arabile între localitățile 

Săcuieni și Ciocaia. 

 



 

 

Poza nr. 4: Braț Mort al râului Ier secat și înconjurat de terenuri arabile între localitățile 

Săcuieni și Ciocaia. O parte din acest braț mort a fost folosit ca teren arabil chiar din acest an. 

 

Poza nr. 5: Braț Mort al râului Ier secat și înconjurat de terenuri arabile între localitățile 

Andrid și Piru Nou. 

 



 

 

Harta nr.1: Brațele moarte ale Ierului aflate între localitățile Andrid și Piru Nou care au fost 

vizitate și care au fost secate pe timpul vizitei din perioada de toamnă. 

 

Harta nr. 2: Brațele moarte ale Ierului aflate lângă localitățile Săcuieni și Cherechiu care au 

fost vizitate și care au fost secate pe timpul vizitei din perioada de toamnă. 

 

 



 

Speciile de pești importante din punct de vedere conservativ și răspândirea acestora 

conform datelor obținute în timpul evaluărilor din teren din cadrul acestui proiect: 

Rhodeus amarus (boarță): În cadrul primei inventarieri, specia a fost identificată în 

următoarele locații: în canalul aflat între localitățile Ciocaia și Cadea, în canalul aflat la 

marginea pășunii de lângă Cadea, în râul (canalul) Ier (amonte de localitatea Diosig), în 

canalul Keskeny Ér (Canalul Morii) la nivelul pășunii comunale de lângă Diosig cât și în 

apropierea confluenței acestuia cu râul (canalul) Ier. În cadrul celei de al doilea inventarieri, 

specia a fost identificată în canalul Keskeny Ér (Canalul Morii), în canalul Káposztás (canal 

aflat lângă localitatea Diosig, înainte de vărsare în Ier este paralel cu canalul Keskeny Ér), în 

canalele din jurul localităților Săcuieni și Cherechiu cât și în râul (canalul) Ier, în aval de 

localitatea Diosig.  

 

Harta nr. 3: Punctele de colectare în care am reușit să identificăm specia Rhodeus amarus 

(cu puncte roșii). Linie neagră: limita siturilor Natura 2000 (SCI) din zonă. Linie roșie: limita 

istorică a Văii Ierului. 

 

 



 

Umbra krameri (țigănuș): specia a fost găsită doar într-un singur loc, în canalul Keskeny Ér 

(Canalul Morii), fiind identificate două exemplare (un adult și un juvenil). Datele din 

literatura de specialitate (Wilhelm și colab. 2002) amintesc specia din acest canal, astfel 

identificarea lui în această locație nu este o noutate, însă este o semnalare importantă, care ne 

confirmă faptul că populația acestei specii încă persistă în acest canal.  

Gobio kessleri (porcușor de nisip): specia a fost identificată în canalul (râul) Ier în număr de 

două exemplare. Aceasta este un habitat secundar pentru această specie, în trecut râul Ier 

având un curs mult mai lent și alimentând zonele mlăștinoase din Valea Ierului era un habitat 

neadecvat pentru această specie. Chiar dacă este o specie Natura 2000, credem că restaurarea 

ecologică a Văii Ierului trebuie să aibă ca obiectiv principal restaurarea habitatelor 

mlăștinoase, importante pentru speciile stagnofile (Umbra krameri, Carassius carassius, 

Misgurnus fossilis etc.). 

 

Harta nr. 4: Singurul punct unde am identificat specia Gobio kessleri (cu punct roșu). Linie 

neagră: limita siturilor Natura 2000 (SCI) din zonă. Linie roșie: limita istorică a Văii Ierului. 

 

 



 

Carassius carassius (caracuda):  specia nu a fost identificată în timpul evaluărilor de teren. 

Wilhelm și colab. (2002) amintesc caracuda printre speciile care au dispărut din zonă. 

Prezența ei în Valea Ierului este posibilă, însă doar în habitate izolate și într-un număr redus. 

Tinca tinca (lin): la fel ca specia anterioară, nici această specie nu a fost identificată în 

timpul evaluărilor de teren. Wilhelm și colab. (2002) amintesc linul printre speciile a căror 

populații au arătat o regresiune puternică în ultima vreme. Prezența ei în Valea Ierului este 

posibilă, însă doar în habitate izolate și într-un număr redus. 

Misgurnus fossilis (țipar): cândva era specia tipică pentru zonele mlăștinoase din Valea 

Ierului. Astăzi supraviețuiește în majoritatea cazurilor în habitatele secundare create în timpul 

canalizării și desecării Văii Ierului. În timpul primei inventarieri specia a fost identificată în 

canalul aflat între localitățile Ciocaia și Cadea, în canalul aflat la marginea pășunii de lângă 

Cadea, în canalul Keskeny Ér (Canalul Morii) în apropierea confluenței acestuia cu râul 

(canalul) Ier, în canalul aflat pe pășunea de lângă Săcuieni cât și în canalul de lângă ferma din 

Ciocaia. În timpul inventarierilor din această toamnă țiparul a fost identificat în canalul 

Keskeny Ér (Canalul Morii), în râul (canalul) Ier (în aval de localitatea Diosig)  și în canalul 

de lângă Cherechiu. Din datele colectate din teren, se pare că acest ultim canal joacă un rol 

important în reproducerea speciei, deoarece în aceasta am reușit să capturăm mai multe 

exemplare juvenile. La fel, specia a fost identificată și în canalul (râul) Ier, acesta jucând un 

rol important în distribuția acestei specii dintr-un canal în altul. Migrația speciei dintr-un 

canal în altul, folosind ca rută migratoare canalul (râul) Ier este îngreunată de prezența 

stăvilarelor aflate la gura acestor canale. 

 



 

 

Harta nr. 5: Punctele de colectare în care am reușit să identificăm specia Misgurnus fossilis 

(cu puncte roșii). Linie neagră: limita siturilor Natura 2000 (SCI) din zonă. Linie roșie: limita 

istorică a Văii Ierului. 

Cobitis elongatoides/taenia (zvârlugă): în timpul primei inventarieri specia a fost 

identificată în canalul aflat între localitățile Ciocaia și Cadea, în canalul aflat la marginea 

pășunii de lângă Cadea, în râul (canalul) Ier (amonte de localitatea Diosig), în canalul 

Keskeny Ér (Canalul Morii) în apropierea confluenței acestuia cu râul (canalul) cât și la 

nivelul pășunii comunale de lângă Diosig. În timpul inventarierilor din această toamnă specia 

a fost identificată în canalele Keskeny Ér (Canalul Morii), în canalul Káposztás, în râul 

(canalul) Ier (în aval de localitatea Diosig) și în canalul de lângă Săcuieni. Este o specie cu o 

răspândire generală în Valea Ierului, probabil prezent în majoritatea habitatelor acvatice 

permanente.  

 



 

 

Harta nr. 6: Punctele de colectare în care am reușit să identificăm specia Cobitis 

elongatoides (cu puncte roșii). Linie neagră: limita siturilor Natura 2000 (SCI) din zonă. 

Linie roșie: limita istorică a Văii Ierului. 

 

Poza nr. 6: Exemplar de Umbra krameri capturat în canalul Keskeny Ér (Canalul Morii). 

 

 

 



 

Pescuitul tradițional în Valea Ierului: 

În momentul de față acest fel de pescuit se consideră braconaj (conform legislației în vigoare) 

și este practicat doar de populația de rromi din zonă. Având în vedere legislația actuală este 

practic imposibil păstrarea acestei tradiții. Sculele care se utilizau pentru acest fel de pescuit 

erau confecționate de către pescarii care aveau această ocupație iar cunoștințele legate de 

aceasta se transmiteau de la tată la fiu. Cu dispariția zonelor mlăștinoase și a zonelor 

inundabile ale râului Ier și prin faptul că acest fel de pescuit a devenit ilegal, acest lanț a fost 

întrerupt, iar cunoștințele legate de acestea dispar împreună cu dispariția generației bătrâne 

care încă a practicat această meserie. 

 

Poza nr. 7: Pescuit tradițional pe Valea Ierului.  

 

 

 

 

 

 



 

Recomandări privind ariile naturale protejate din Valea Ierului: 

Una dintre cele mai mari probleme în momentul de față este secarea și dispariția brațelor 

moarte din Valea Ierului. Pentru a preveni secarea acestora este nevoie de restaurări ecologice 

masive, în special pentru a ridica nivelul pânzei freatice. Aceasta va avea efecte pozitive nu 

numai din punct de vedere al protecției naturii, dar și din punct de vedere al agriculturii, 

totodată fiind de folos și localnicilor din zonă prin faptul că în perioadele secetoase fântânile 

din zonă vor seca mult mai rar. 

O altă problemă este dispariția habitatelor umede datorită canalizării și utilizării acestor 

terenuri de către agricultură. Această problemă este reglementată prin legislația națională, 

însă din lipsa personalului competent și din cauza dezinteresului prezentat de către autoritățile 

din zonă, aceasta nu se aplică. Este necesar implicarea Agenției pentru Protecția Mediului și a 

Gărzii de Mediu pentru a stopa aceste activități ilegale (folosirea brațelor moarte ca terenuri 

agricole) care pot avea efecte negative ireversibile. 

O altă problemă, care nu a fost constatată, însă foarte probabil este prezent se datorează 

utilizării insecticidelor, pesticidelor și îngrășămintelor chimice pe terenurile arabile din zonă. 

Acestea sunt antrenate în apele naturale din zonă, având un efect negativ asupra acestor 

ecosisteme. Chiar dacă nu est posibil interzicerea totală, trebuie limitat utilizarea acestora, 

mai ales pe terenurile agricole aflate în vecinătatea habitatelor umede. 

Prezența speciilor invazive este o problemă la nivel național care se poate controla destul de 

greu. În timpul evaluărilor au fost identificate următoarele specii invazive: Carassius gibelio, 

Pseudorasbora parva, Lepomis gibbosus. Din datele de literatură (Wilhelm și colab. 2002) 

reiese că în zonă este prezent atât specia Ictalurus nebulosus cât și Ictalurus melas. Din punct 

de vedere al speciei Umbra krameri, este foarte important prevenirea răspândirii speciei 

Perccottus glenii. Prezența acestuia a fost semnalată din mai multe locuri din Ungaria, în 

apropierea graniței cu România. Această specie concurează atât pentru hrană, cât și pentru 

habitat cu țigănușul, fiind mult mai agresiv decât aceasta. 

Este necesar introducerea speciilor de pești Umbra krameri, Rhodeus (sericeus) amarus, 

Cobitis elongatoides (taenia) și Misgurnus fossilis în formularul standard al sitului 

ROSCI0068 Diosig și propunerea unor măsuri de conservare pentru aceste specii în Planul de 

Management al acestui sit. 
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