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1. Rezumatul workshopului „Ariile naturale protejate - prezent şi 
viitor” 

Workshopul „Ariile naturale protejate - prezent şi viitor" a avut loc în data de 23 
septembrie 2015, în municipiul Oradea. 

Aspectele aduse în discuție de către specialiști au fost: 
 obiectivele și agenda workshop-ului; 
 prezentarea succintă a proiectului; 
 prezentarea pe scurt a celor 8 arii protejate vizate în cadrul proiectului. 

 

S-a subliniat faptul că în cadrul workshopului, așteptările 
Beneficiarilor/participanților sunt îndreptate înspre discuții interactive pe tema 
posibilităților de valorificare a celor 8 arii protejate vizate și mai puțin înspre 
informații teoretice și generale cu privire la ariile naturale protejate. 

I. S-a prezentat clasificarea ariilor naturale IUCN și clasificarea în România, 
pentru fiecare categorie, fiind punctate câteva informații relevante de 
desemnare și management; o atenție sporită a fost acordată ariilor protejate 
din rețeaua Natura2000, având în vedere că toate ariile vizate de proiect 
sunt incluse în această categorie. 
 

II. A fost susținută prezentarea privind Nymphaea lotus var. thermalis, 
rezervația naturală pârâul Peţea (județul Bihor, România),  brand pe cale de 
dispariție pentru sistemul turistic  BĂILE FELIX - BĂILE 1 MAI (ROMÂNIA). 
Cercetarea a fost efectuată de un colectiv de cadre didactice de la 
Universitatea din Oradea, Departamentul de Geografie Turism și Amenajarea 
Teritoriului. Rezultatele studiului au pus în evidență faptul că mai mult de 
30% dintre cei respondenții la chestionarul aplicat nu știau de existența 
rezervației naturale vizate, autorii scoțând în evidență necesitatea unor 
campanii susținute de promovare. 
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III. A fost susținută prezentarea ”Ariile naturale protejate – Potențiale destinații 

de ecoturism”, în cadrul căreia au fost prezentate o serie de informații 
teoretice despre conceptul de ecoturism și un studiu de caz, un exemplu de 
bună practică: Parcul Național Neusiedler See din  Austria. Prezentarea a fost 
realizată și susținută de specialiști ai Centrului pentru Arii Protejate și 
Dezvoltare Durabilă Bihor. 
 

IV. Specialiștii Agenției pentru Protecția Mediului Bihor au susținut o prezentare 
”Acte de reglementare în ariile natural protejate”, în cadrul căreia au fost 
analizate procedurile necesare pentru obținerea actelor de reglementare în 
domeniul protecției mediului pentru investiții în ariile protejate: procedura de 
evaluare de mediu pentru planuri și programe – Avizul de Mediu; procedura 
de evaluare a impactului asupra mediului – Acordul de Mediu; procedura de 
evaluare adecvată – Avizul Natura2000. 

Observații: pe marginea prezentării, au existat discuții privind: corelarea celor trei 
proceduri în sensul eficientizării duratei și succesiunii acestora; rolul 
custozilor/administratorilor ariilor protejate în cadrul acestor proceduri; aplicarea 
procedurii de evaluare de mediu în cazul planurilor de management al ariilor natural 
protejate. 

V. Au fost deasemenea prezentate obiectivele contractului “Servicii de 
elaborare a Planurilor de management pentru proiectul - Managementul 
conservativ al siturilor Natura2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor” 
și stadiul de implementare al acestuia. 

Observații:în contextul prezentării, s-a discutat planul de management ca instrument 
legal de gestionare a ariilor naturale protejate, conținutul acestuia, grad de detaliere, 
recomandări. 
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VI. Reprezentanții Muzeului Țării Crișurilor au prezentat valorile biotice ale SCI 
Betfia și câteva propuneri de valorificare turistică a acesteia. 

1.1. Concluzii privind workshopul 

La finalul workshop-ului, s-au adus câteva propuneri privind direcțiile de 
management ale ariilor protejate vizate de proiect.  

Expertul pe probleme de mediu a subliniat că ariile protejate din proximitatea 
municipiului Oradea se pretează la o amenajare pentru turismul de recreare pentru 
locuitorii municipiului (piste de ciclism, locuri de promenadă etc.), altele, care nu au 
accesibilitate sporită și elemente de atractivitate turistică diverse, ar trebui gândite 
mai degrabă în sensul conservării biodiversității (Coridorul Munții Bihorului-Codru 
Moma, Pajiștea Fegernic), iar cele cu potențial speologic ar trebui amenajate pentru 
turism, chiar și unul de nișă, cum e cel speologic, însă cu precauția necesară 
senzitivității mediului carstic și a speciilor de lilieci prezente. Ferice Plai, un areal cu 
naturalitate ridicată, este o destinație care se pretează a fi exploatată prin ecoturism 
și turism rural. 
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Figură1 - Imagini de la workshop „Ariile naturale protejate - prezent şi viitor" 

2. Ariile protejate vizate de proiect - starea ariilor protejate 

1. ROSCI0200 Platoul Vaşcău 
2. ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 
3. ROSCI0084 Ferice-Plai  
4. ROSCI0347 Pajiștea Fegernic 
5. ROSCI0267 Valea Roșie 
6. ROSCI0098 Lacul Pețea și Rezervația Naturală Pârâul Pețea 
7. ROSCI 0008 Betfia și Rezervația Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului 
8. ROSCI0240 Tășad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la Tăşad 
 

2.1. Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău 

Descrierea sitului 

Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău este localizat în Munţii Codru-Moma, în sud-vestul 
județului Bihor. Situl are o suprafaţă topografică totală de 4.983 ha și aparține 
judeţelor Arad și Bihor, fiind integrat Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. Se 
suprapune pe teritoriul a 5 unităţi administrativ teritoriale (UAT): Vașcău, Cărpinet, 
Criştiorul de Jos, Dezna şi Gurahonţ. 
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Platoul Vaşcău reprezintă un vast podiş calcaros ce se întinde la o altitudine de 600-
700 m. El cuprinde relief carstic spectaculos datorită numărului impresionant de 
doline şi bazine endoreice. Dolinele se aliniază de cele mai multe ori, constituind văi 
de doline și uluce longitudinale. Multe doline adăpostesc ochiuri de apă, numite 
tăuri, formate datorită impermeabilizării versanţilor cu argilă de decalcifiere, de o 
nuanţă roşu-violet. Spre Vest şi Sud Platoul Vașcău prezintă o salbă de depresiuni 
închise, fără cursuri de apă, ale căror versanţi sunt sculptaţi de doline. 

Tipuri de habitate prezente în sit: 

• 8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis 
• 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 
• 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 

• 1324 Myotis myotis 
• 1304 Rhinolophus hipposideros 
• 1310 Miniopterus schreibersi 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

• 1166 Titurus cristatus 
• 1193 Bombina variegata 
• 4008 Triturus vulgaris ampelensis 

Alte specii importante de floră şi faună: 

• Rana ridibunda 
• Felis silvestris 

Situl se evidenţiază prin suprafaţa ocupată de habitatele prioritare 91V0 Păduri 
dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9150 Păduri medio-europene de fag din 
Cephalanthero-Fagion, care ocupă 30% şi prin structura naturală foarte bine 
conservată reprezentată prin: 

• diversitatea mare de vârste şi dimensiuni 
• alternanţa între pădure închegată şi rarişte 
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• prezenţa regenerării naturale a fagului (există tendinţa de extindere a 
speciei în zonele învecinate – păşuni) 

• diversitatea şi starea bună de conservare a păturii erbacee. 

Regim juridic 

Instituirea regimului de arie naturală protejată pentru situl de importanță comunitară 
„Platoul Vașcău” s-a făcut prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile 
Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice 
europene Natura2000 în România).  

Custodele sitului: Consiliul Județean Bihor 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Situl ROSCI0200 Platoul Vaşcău prezintă vulnerabilitate prin tăieri ilegale, 
abandonarea de deșeuri și exploatări excesive de piatră de construcție. în zona 
exista comunități care depind din punct de vedere economic de exploatările de 
piatra din zonă, exploatări ce pun în pericol habitatul liliecilor, destul de numeroși în 
peșterile din Platoul Vașcău. 

În ceea ce priveşte relieful antropic au fost identificate suprafețe acoperite de 
agroterase, acestea întâlnindu-se predominant în jurul localităţilor. Majoritatea 
acestor terenuri au fost inițial ocupate de o vegetaţie forestieră, după defrișare însă 
suprafețele au fost terasate, modificându-se astfel categoria de folosinţă a terenului. 

Defrişările din cadrul Platoului Carstic Vașcău se datorează în principal ocupaţiei 
localnicilor. Arderea calcarului în cuptoarele de var reprezintă un proces ce necesită 
cantităţii semnificative de masă lemnoasă. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

O potențială activitate turistică o constituie turismul ecvestru. O nouă formă de 
turism care a început să fie tot mai populară şi în România este turismul ecvestru. În 
ultimii ani tot mai multe pensiuni au început să aibă şi baze de călărie unde turiştii 
pot lua lecţii de echitaţie sau chiar face excursii călare, în grup pe distanţe mai lungi 
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sau mai scurte. Pot fi stabilite trasee cu diferite grade de dificultate în funcție de 
gradul de pregătire al turiştilor.  

Dintre cele mai vechi și mai importante îndeletniciri ale locuitorilor din orașul Vașcău 
și satele aparținătoare se pot aminti producția și valorificarea varului – cuptoarele de 
realizare a varului constituind elemente de unicitate specifice zonei. 

2.2. ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma 

Descrierea sitului 

Situl ROSCI0291 „Coridorul Munţii Bihorului – Codru Moma” este situat în Regiunea 5 
Vest a României, fiind localizat în proporţie de 65% pe teritoriul judeţului Arad şi de 
35% pe teritoriul judeţului Bihor. Suprafaţa lui este de 7591,5 ha. 

Este o arie protejată declarată cu scopul protejării peisajului şi a diversităţii ecologice 
şi culturale, pe un eşantion reprezentativ din teritoriul naţional al României şi al 
Munţilor Apuseni. Situl este reprezentat de un teritoriu care înglobează categorii de 
terenuri de folosinţă privată şi de stat. El nu se suprapune peste teritoriul altor arii 
naturale protejate de interes local sau naţional. 

Are rol de coridor (deplasare şi habitat) pentru carnivorele mari (lup, urs şi râs) și 
face legătura între siturile Natura2000 Munţii Bihorului, Platoul Vașcăului, Codru 
Moma şi Defileul Crişului Alb. 

Arealul posedă un peisaj cu deosebită valoare estetică, cu o mare diversitate de 
habitate, floră şi faună. Situl include două regiuni biogeografice – regiune 
continentală şi regiune alpină – şi două clase de habitat: 

• N16 - păduri caducifoliate – în proporţie de 94% din suprafaţă; 
• N14 - pajişti ameliorate – în proporţie de 6% din suprafaţă. 

Această diversitate mare de habitate, floră şi faună rezultă din modul de utilizare al 
terenurilor de-a lungul timpului, pe teritoriul sitului fiind utilizate metodele 
tradiţionale de utilizare a terenului, precum şi din modul de organizare socială a 
comunităţilor locale, dar şi din obiceiurile specifice locului. 

Regim juridic 
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Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului 
și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a 
rețelei ecologice europene Natura2000 în România). 

Custodele sitului: Consiliul Județean Bihor 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Principalele activităţi umane desfăşurate în sit şi în vecinătatea sitului, sunt legate 
de păşunat şi exploatări forestiere. Daca nu sunt respectate condiţiile în care aceste 
activități se pot desfăşura, ele pot produce un impact negativ semnificativ asupra 
mediului dat fiind natura terenului.  

Creşterea accesibilităţii, dezvoltările antropice care pot duce la fragmentarea 
habitatelor, dezvoltarea necontrolată a infrastructurii turistice pot avea influenţe 
negative asupra dispersiei carnivorelor mari, în special a ursului. Braconajul este un 
factor negativ major care poate diminua efectivele locale şi uciderea indivizilor în 
dispersie.  

Așa-zisa activitate de curățenie de primăvară poate produce incendii, focul poate 
scăpa de sub control, existând pericolul distrugerii unor habitate, afectând în mod 
grav anumite specii. 

Acţiunea intensă de valorificare a masei lemnoase a dus la tăieri masive pe mai toţi 
versanţii munţilor. Există tendinţa de replantare a pădurilor tăiate de fag din zonele 
înalte cu molid, fapt care va duce în viitor la schimbarea peisajului de ansamblu, 
conferindu-i un aspect mai montan. în zonele mai coborâte, supuse eroziunii şi 
degradării, se plantează mult coniferul Duglas care, până să se ridice, generează 
desişuri aproape de nestrăbătut. 

Impactul rezultat din activităţile de păşunat se face resimţit atât în perimetrul sitului 
cât şi în vecinătatea sitului. Datorită poziţionării într-o zonă cu activităţi agricole , 
situl având în mare parte în vecinătate terenuri agricole, suprafeţele arabile care se 
întind până în apropierea limitei sitului, la câţiva zeci sau sute de metri. Efectuarea 
mecanizată a lucrărilor agricole şi folosirea diverselor substanţe fertilizante sau 
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pesticide din vecinătatea sitului au ca efect nedorit poluarea sonoră și chimică care 
afectează situl în diferite procente, dat fiind distanţa mică faţă de acesta.  

Păşunatul excesiv este foarte dăunător stabilităţii solului, deoarece sărăceşte mult 
vegetaţia formată în special din specii valoroase, generând mărăcinişuri, care au un 
efect foarte redus în stabilizarea terenului. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Primordial păstrării ecosistemului într-o stare favorabilă de conservare este 
menţinerea habitatelor la nivel optim, potrivit cerinţelor speciilor care se pot 
identifica în această regiune. 

Deoarece, bogăţia faunistică a zonei este foarte importantă, se impun anumite 
acţiuni clare, care vin în sprijinul conservării viețuitoarelor atât a celor de interes 
comunitar cat și a celorlalte. 

Pentru a reduce poluarea apelor subterane şi supraterane se va urmări promovarea 
agriculturii ecologice din vecinătatea sitului, urmând astfel o reducere semnificativă 
a poluării mediului. 

Ca și activități de conștientizare se poate avea în vedere crearea unui ghid practic de 
implementare a diverselor activități adecvate locului (turism rural, etc.), precum și 
monitorizarea fluxului de turiști (eventual, prin stabilirea unor puncte de acces și 
distribuirea unor bilete). 

Culegerea plantelor medicinale este o activitate tradițională însă este practicată de 
puține persoane. 

2.3. ROSCI0084 Ferice-Plai 

Descrierea sitului 

Situl ROSCI0084 Ferice - Plai, (1.997 ha) este situat în Regiunea Nord Vest a 
României, fiind localizat în proporţie de 100% pe teritoriul judeţului Bihor, comuna 
Budureasa, comuna Bunteşti - sat Ferice, sat situat în Depresiunea Beiuşului, la 
aproximativ 80 km Sud – Est de municipiul Oradea şi la 20 km de Beiuş.  
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Situl Natura2000 „Ferice - Plai” este o arie protejată declarată cu scopul protejării 
peisajului şi a diversităţii ecologice şi culturale. 

Situl este situat în Munţii Bihor, ce aparţin lanţului Munţilor Apuseni, iar teritoriul lui 
se suprapune cu teritoriul a două arii naturale protejate: 

• Ferice Plai şi Hoanca – categoria III IUCN, monument al naturii; 
• Vârful Cârligaţi – rezervaţie botanică cu flori endemice dacice cu oişe 

(Anemone narcissiflora). 

Aria protejată reprezintă o zonă naturală (pajiști naturale, stepe, terenuri arabile 
cultivate, păduri de foioase) încadrată în bioregiunea alpină a Munților Bihorului, ce 
conservă un habitat natural de tip: Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și 
protejează specii importante din fauna și flora Apusenilor. 

Caracteristicile generale ale sitului Ferice Plai sunt reprezentate de 2 clase de habitat 
şi anume clasa de habitat cu codul N09 pajişti uscate, stepe cu o pondere de 3% şi 
clasa de habitat N16 păduri caducifoliate cu o pondere de 97%. Alte caracteristici ale 
sitului sunt cele ce aparţin celor doua arii protejate cu care se suprapune situl Ferice 
Plai şi anume aria protejată Ferice Plai şi Hoanca, cu fâneţe piemontane nealterate, 
cu sălaşuri tradiţionale în perioada cositului şi Vârful Cârligaţi rezervaţie botanică cu 
flori endemice, dacice şi oişe. 

Regim juridic 

Situl Ferice Plai a fost declarant ca o zonă protejată ce conservă habitate favorabile 
pentru specii de mamifere, amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei 
Consiliului 92/43/CEE, din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică). Zona a fost declarată sit de importanță 
comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 
decembrie 2007. 

Custodele sitului: Consiliul Județean Bihor 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 
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Pădurile de foioase acoperă o parte semnificativă din sit (97%), în timp ce păşunile 
şi terenurile arabile acoperă zona rămasă. Situl cu pădurile de foioase mature şi 
păşunile utilizate tradiţional oferă habitate adecvate de hrană pentru diferite specii 
de lilieci care apar în regiune. În afară de asta, oferă adăposturi adecvate pentru 
specii existente în pădure, precum liliacul cârn sau liliacul cu urechi mari. 

Principala vulnerabilitate a sitului o reprezintă tăierile ilegale de pădure. 

Pentru Situl „Ferice - Plai” se impun măsuri pentru stabilirea limitelor – acestea nu au 
fost trasate corect, ca urmare se impune  localizarea corectă a ariei protejate pe 
hărțile oficiale. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Arealul Sitului, împădurit în procent foarte ridicat, prezintă perspective de dezvoltare 
turistică prin crearea de trasee turistice cu diferite tipuri de dificultate, drumeție, 
turism de aventură, vizitarea rezervaţiei botanice cu flori endemice, amenajarea și 
introducerea în circuitul turistic a peșterii Ferice. 

2.4. ROSCI0347 Pajiștea Fegernic 

Descrierea sitului 

Situl Natura2000 ROSCI0347 Pajiştea Fegernic este localizat în partea de nord-vest a 
României, la circa 30 km nord-est de municipiului Oradea. 

Situl are o suprafaţă de 280 ha, fiind localizat din punct de vedere administrativ pe 
teritoriul judeţului Bihor. 

ROSCI0347 a fost declarat sit pentru habitatul - 40A0 Tufişuri subcontinentale peri-
panonice. În acelaşi timp, situl este important şi pentru habitatul Pajişti Pannonice 
stepice pe loess şi pentru speciile: Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula 
glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum şi Asperula cynanchica. 

Situl Pajiştea Fegernic a fost declarat ca şi o zonă protejată ce conservă cele două 
habitate amintite şi speciile Peucedanum carvifolia, Rosa gallica, Campanula 
glomerata, Teucrium chamaedrys, Acer tataricum and Asperula cynanchica. 
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Regim juridic 

Situl a fost declarat în anul 2011, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 
2387 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului și dezvoltării durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de 
importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura2000 
în Romania. 

Custodele sitului: Consiliul Județean Bihor 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Situl se caracterizează prin suprafeţe cu porţiuni de loess favorabile pentru pajişti 
Pannonice stepice.  

Principalele vulnerabilități: transformarea în teren arabil, desecări, abandonarea 
păşunatului sau supra-păşunat, dezvoltarea de infrastructură, chimizare excesivă 
datorită activităților agricole. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Trebuie sa fie îmbunătățită conștientizarea comunității locale cu privire la importanța 
și beneficiile ariei protejate. Au fost identificate ca posibilități de dezvoltare 
amenajarea de ciclo-trasee sau trasee tematice pentru plimbări în aer liber. 

 

2.5. ROSCI0267 Valea Roșie 

Descrierea sitului 

Situl Natura2000 ROSCI0267 Valea Roşie este localizat în partea de nord-vest a 
României la nord-nord-est de municipiul Oradea. 

Situl are o suprafaţă de 819 ha, fiind localizat din punct de vedere administrativ pe 
teritoriul judeţului Bihor. 

Zona sitului este amplasată între dealurile care despart şi unifică într-un armonios 
mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale Munţilor Apuseni-Dealurile 
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de Vest, dealuri din care fac parte şi Dealurile Oradei. Dealurile de Vest, denumite 
uneori și dealurile Banato-Crişene, reprezintă o bordura deluroasa intre Carpații 
Occidentali și Câmpia de Vest, sub forma unui plan de racord cu o inclinare relativ 
redusa. 

Situl Valea Roşie a fost declarat ca şi o zonă protejată ce conservă habitate 
favorabile pentru amfibieni şi reptile: Triturus cristatus, Bombina variegata, Bombina 
bombina. 

Regim juridic 

Situl a fost declarat în anul 2011, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 
2387 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de 
importanta comunitara, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura2000 
în Romania.  

ROSCI0267 a fost declarat pentru habitatul - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 
(9130) foarte bine reprezentat, pentru speciile de amfibieni şi reptile şi pentru 14 
specii de plante din lista roşie.( Aster sedifolius ssp. Canus, Cimicifuga europaea, 
Dianthus guttatus, Leontodon croceus ssp. Rilaensis, Potentilla norvegica, Rumex 
thyrsiflorus ssp. Thryrsiflorus, Vicia sparsiflora, Alopecurus pratensis ssp. 
Laguriformis, Chamaecytisus rochelii, Corydalis solida ssp. Slivenensis, Dianthus 
trifasciculatus ssp. Deserti, Orchis morio, Rhinanthus borbasii, Salvia amplexicaulis). 

Custodele sitului: Consiliul Județean Bihor. 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Sunt observate presiuni antropice excitate asupra biodiversităţii: schimbarea 
modului de folosinţă al terenurilor, defrişările, turismul necontrolat, amenințările 
asupra unor specii de plante şi animale, incendiile sau alte accidente 
ecologice,  abandonarea deşeurilor în locuri nepermise. 

Fâneaţa din Valea Roşie (comunele Cetariu și Paleu) prezintă o floră autentică 
spontană de fâneaţă ancestrală, cu specii de plante rare pentru această zonă de vest 
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a ţării. Din păcate, această rezervaţie  demonstrează că intervenţia antropică în 
natură este ireversibilă, multe din speciile ocrotite dispărând în timp. 

Pădurile se integrează organic în viaţa şi ansamblul relaţiilor sociale, îndeplinind 
funcţii deosebite de regularizare a debitului apelor, protecţie a solului contra 
eroziunilor şi factorilor climatici dăunători, pentru sănătatea oamenilor şi pentru 
recreere, reducerea efectelor poluării şi multiple alte servicii de ordin estetic, 
ştiinţific, sau de apărare a obiectivelor industriale etc. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Activitățile economice principale sunt reprezentate de comerţ, agricultură și turism.  

Situl oferă oportunități de dezvoltare turistică: lacuri de acumulare populate cu peşti, 
locuri ideale pentru recreere, pădurea - rezervaţie "Valea Roşie", călărie, agroturism, 
locuri pentru corturi, pescuit. 

2.6. ROSCI0098 Lacul Pețea și Rezervația Naturală Pârâul Pețea 

Descrierea sitului 

Situl Lacul Peţea şi Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea se află situate în Câmpia 
Crişurilor, în Staţiunea Băile 1 Mai, Comuna Sânmartin, satul Rontău, la aproximativ 9 
km de Oradea, în judeţul Bihor. Pârâul Peţea îşi are originea în “Ochiul Ţiganului”, 
izvor colmatat azi, urmat de “Ochiul Pompei” (captat şi slab funcţional) şi de “Ochiul 
Mare”, care a luat aspectul unui mic lac, acesta rămânând principalul izvor natural 
care mai debitează, restul izvoarelor fiind practic dispărute. 

Situl Lacul Peţea are 49 de ha şi se suprapune cu Rezervaţia Naturală Pârâul Peţea, 
reprezentând singurul ecosistem termal natural din România. 

Regim juridic 

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 
(privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a - 
zone protejate). 
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Custodele sitului: Muzeul Ţării Crişurilor, instituţie subordonată Consiliului Judeţean 
Bihor. 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Rezervaţia Pârâul Peţea este singurul loc în lume unde nufărul termal (Nymphaea 
lotus var. thermalis) vegetează în mod spontan. Botaniştii o consideră rămăşiţă a 
unei vegetaţii de climă subtropicală din perioada terţiară, care a supravieţuit răcirii 
climei din timpul glaciaţiunilor cuaternare, datorită apei calde a pârâului şi a unui lac 
cu o suprafaţă redusă. O altă curiozitate a locului ar fi că, datorită apei calde din 
"Ochiul Mare", broaştele de aici nu hibernează, orăcăitul lor putând fi auzit chiar şi 
iarna. 

Alte specii aparținând unui ecosistem cu ape termale sunt reprezentate de Roșioara 
de Pețea sau roșioara termală, roșioara lui Racoviță (Scardinius racovitzai), un pește 
dulcicol bentopelagic de ape termale, precum și melcul termal (Melanopsis 
parreyssi). 

Supravieţuirea acestor specii deosebit de importante atât pentru ţara noastră, cât şi 
pentru Europa depinde în bună parte de microclimatul specific din rezervaţie, de 
calitatea apei şi de debitul izvoarelor termale. 

În 1948 s-au introdus în lac o serie de plante exotice - Myriophyllum sp., Cabomba 
sp., Ambulia sp. - care au afectat negativ ecosistemul rezervaţiei. 

În 1972 s-a produs o invazie de ferigă tropicală Ceratopteris thalictroides, introdusă 
de acvarişti, care în următorii ani a acoperit 80 % din suprafaţa lacului. Din anii '70 
până în prezent, Muzeul Ţării Crişurilor a demarat cu ajutorul voluntarilor numeroase 
acţiuni de igienizare a rezervaţiei şi de plivire manuală a plantelor exotice introduse. 

Vulnerabilitățile Sitului sunt reprezentate de exploatarea zăcământului de ape 
geotermale, intervenții antropice neautorizate, recoltare ilegală de plante din 
rezervație. 

Situl s-a confruntat cu o drastică reducere a suprafeței acvatice, fiind pus în pericol 
prin dispariția definitivă a unui habitat unic şi, implicit, a speciilor vegetale şi animale 
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endemice: nufărul termal, melcul termal şi peştele roşioara lui Racoviţă, toate grav 
periclitate şi menţinute prin eforturi considerabile în acvariile unor specialişti din ţară 
şi străinătate. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Reprezentanții Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea, împreună cu alți experți, au făcut 
în ultimii ani demersuri în vederea salvării nufărului termal și repopularea pe toată 
suprafața apei din Bazinul 3 de la Lacul cu Nuferi din Băile Felix. 

Zona prezintă potențial turistic ridicat, principala atracție fiind Stațiunea Băile 1 Mai, 
unde apa termală este folosită atât în bazele de tratament pentru tratarea bolilor 
reumatice, cat și în cele doua ștranduri. 

2.7. ROSCI 0008 Betfia și Rezervația Naturală Locul fosilifer de pe Dealul 
Şomleului 

Descrierea sitului 

Situl Betfia şi Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe Dealul Şomleului se află la 
aproximativ 9 km SE de Oradea, în apropierea satului Betfia, Com. Sânmartin, judeţul 
Bihor. La rezervaţie se poate ajunge din Oradea, prin ruta E 79 până la Băile 1 Mai, iar 
de aici prin drumul comunal, care traversează satul Haieu până la satul Betfia.  

Locul fosilifer se află la aproximativ 300 m de marginea satului pe versantul sud-
vestic al Dealului Şomleu în apropierea Avenului Betfia, cunoscut local şi sub numele 
de Hudra Bradii. 

Dealul Şomleului, Betfia (Com. Sânmartin) are o recunoaştere internaţională în 
primul rând datorită faptului că punctul fosilifer nr. 2 – Betfia reprezintă stratotipul 
faunelor bihariene, o fază caracteristică a pleistocenului inferior (cu o vârstă 
aproximativă cuprinsă între 1,4 - 1,6 milioane de ani). Depozitele din cele 13 puncte 
fosilifere au furnizat peste 200 de specii de vertebrate, printre care şi specii noi 
pentru ştiinţă (ex. pasărea Palergosteon tothi, amfibienii Pliobatrachus langhae şi 
Parahynobius betfianus ), la care se adaugă şi o microfaună terestră foarte 
diversificată. 
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Rezervația naturală aflată în partea nord-estică a satului Betfia, are o suprafață de 5 
ha și reprezintă un depozit fosilifer din perioada geologică a pleistocenului timpuriu, 
prins în cambisoluri de tip terra rossa și alcătuit din resturi fosile de mamifere 
(carnivore mari), păsări, reptile sau insecte. 

Regim juridic 

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 
(privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a III-a - 
zone protejate). 

Custodele sitului: Muzeul Ţării Crişurilor, instituţie subordonată Consiliului Judeţean 
Bihor. 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Versantul nordic şi estic al Dealului Şomleu sunt acoperite de păduri de stejar în 
amestec cu carpen, tei şi cireş sălbatic. În pădure pot fi observate numeroase specii 
de ciuperci şi plante ierbacee, care înfloresc în funcţie de anotimp: brânduşe, ghiocei, 
măseaua ciutei, ceapa ciorii, oiţe, untişor, miază-noapte, clopoţei etc. Printre 
plantele ocrotite se numără şi ghimpele (Ruscus aculeatus). Dintre mamiferele care 
sunt active în timpul zilei pot fi observate veveriţa, nevăstuica, diferite specii de 
rozătoare, cerbi, iar dintre cele de noapte se numără pârşii, viezurele, mistreţii etc. 
Un număr semnificativ de specii protejate de lilieci au fost identificate în zonă.  

Vulnerabilitățile Sitului sunt reprezentate de distrugerea habitatului natural pentru 
speciile menționate, acces necontrolat și abandon de deșeuri în apropierea localității 
Betfia, modificarea structurii vegetaţiei în jurul peşterii ce afectează habitatul 
liliecilor. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Obiectivul turistic cel mai atractiv din zonă este Avenul Betfia, parte integrantă a 
unui sistem subteran mai vast, care în prezent este distrus în bună parte. Faunele 
fosile au fost descoperite în sedimentele acestei foste peşteri şi în alte câteva 
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puncte, unde s-au acumulat în aşa numitele argile roşii sau “terra rosa”. Avenul se 
deschide sub o arcadă şi are o adâncime verticală de aproximativ 60 m. 

Pentru conservarea și dezvoltarea zonei se impune limitarea numărului turelor 
speologice sau a celor organizate cu scopul unor cercetări ştiinţifice efectuate în 
aven , limitarea la 2 vizite în perioada de iarnă (decembrie-februarie) cu un interval 
de cel puţin 3 săptămâni între ele, păstrarea structurii vegetaţiei în jurul avenului, 
prevenirea poluării fonice şi luminoase în zona intrărilor avenului. 

2.8. ROSCI0240 Tășad şi Rezervaţia Calcarelor Tortoniene de la Tăşad 

Descrierea sitului 

Situl Tăşad şi Rezervaţia Naturală a Calcarelor Tortoniene de la Tăşad se află în 
Dealurile Crişanei, comuna Drăgeşti, localitatea Tăşad, în judeţul Bihor, la 22 de km 
de Oradea şi 12 km de Băile Felix. Accesul în rezervaţie se face pe DN 79 Oradea 
Beiuş.  

Este mărginit de localităţile Tăşad la vest, Poiana Tăşad la nord, Bucuroaia la est şi 
Drăgeşti şi Stracoş la sud. Situl Tăşad are o suprafaţă de 1557 ha şi se suprapune cu 
rezervaţia Calcarele Tortoniene de la Tăşad, datele geografice de localizare a Sitului 
Natura2000 Tăşad fiind 22° 8' 10" longitudine estică şi 46° 55' 55" latitudine nordică. 

Rezervaţia Naturală Tăşad, include Rezervaţia Geologică Tăşad şi Situl Natura2000 
Tăşad. 

Regim juridic 

Rezervaţia Geologică Tăşad a fost înfiinţată în anul 1971, pe o suprafaţă de 0,1 ha, 
sub denumirea Rezervaţia Paleontologică "Calcarele tortoniene de la Tăşad", fiind 
menţionată şi în Legea nr.5 din 2000, ca rezervaţie de interes naţional, cu o 
suprafaţă de 0,4 ha. În prezent, rezervaţia geologică se extinde pe aproximativ 100 
de hectare şi include: zona speologică, zona paleontologică şi zona arheologică. Situl 
Natura2000 Tăşad - ROSCI0240 a fost declarat în anul 2007, pe o suprafaţă de 1557 
ha, ca sit de importanţă comunitară, în vederea ocrotirii unor specii şi habitate 
protejate la nivel european. 
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Custodele sitului: Muzeul Ţării Crişurilor, instituţie subordonată Consiliului Judeţean 
Bihor. 

Starea actuală a sitului, probleme identificate în cadrul acestuia 

Principalele categorii de utilizări ale terenului în Sit sunt următoarele: pădurile de 
foioase 46%, teren arabil 24%, păşuni 20%. Din punctul de vedere al proprietăţii, 
90% este privată, în timp ce 10% este în proprietatea statului. 

În zona de extindere a calcarelor sarmaţiene, sub influenţa permanentă a apei, s-au 
format o serie de fenomene carstice reprezentate prin: relief carstic de suprafaţă 
(exocarst) şi relief carstic de adâncime (endocarst), aflate în diferite faze de 
evoluţie. 

În zona aferentă văii Peşterii dar şi pe versanţii calcaroşi ai văii Stracoşului pot fi 
observate unele forme specifice exocarstului, în special doline, uvale, văi carstice 
suspendate şi mici abrupturi calcaroase.  

Endocarstul cuprinde 6 peşteri, dintre care două sunt mai accesibile. Peştera Stracoş 
este cea mai mare dintre ele, are o lungime de 965 m şi oferă o traversare integrală 
insurgenţă - resurgenţă.  

Peştera Tăşad are o lungime totală de 308 m, accesul până la ea e mult mai lejer, iar 
intrarea este monumentală, având o deschidere de 16/8 m şi o mare sală cu tavanul 
pe faţă de strat, de 30/16/7 m. 

Cele două peşteri sunt închise în perioada maternală a liliecilor (aprilie - august). 
Izbucul Cetăţaua, situat în V. Stracoşului cuprinde un târâş prin apă de peste 300 m 
lungime. Peştera Tâlharilor, Peştera Surpată (din V. Peşterii) şi Peştera Goila, din 
apropiere, sunt peşteri noi descoperite şi în curs de cercetare. 

Vulnerabilitatea Sitului este dată în principal de speciile de lilieci care își au 
habitatele în aceste peșteri. În biologia liliecilor există cel puțin 2 momente critice, 
când orice perturbare poate duce la moartea unui mare număr de indivizi:  

• Perioada de naștere și de creștere a puilor (lunile mai - august), în care nou 
născuții sunt total dependenți de mamele lor, nefiind capabili de zbor sau să 
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se hrănească singuri. Perturbarea unei colonii de maternitate poate conduce 
la desprinderea puilor de pe mame sau din colonie și căderea lor de pe 
planșeu, de unde cei mai muli nu pot reveni în colonie și mor.  

• Perioada de hibernare (lunile noiembrie - martie) în care toate funcțiile vitale 
sunt reduse. În aceste condiții, liliecii sunt extrem de vulnerabili, timpul lor de 
reacție fiind de ordinul zecilor de minute, neputându-se astfel apăra de nici o 
agresiune exercitată asupra lor. În plus, fiecare perturbare va fi urmată de o 
reactivare a metabolismului, ceea ce duce la un consum suplimentar de 
energie și epuizarea rezervelor energetice înaintea venirii primăverii și a 
apariției insectelor, rezultatul fiind moartea unui mare număr de lilieci. 

Perspective de dezvoltare a sitului 

Pe lângă atracțiile turistice de tip carstic, în centrul satului, la căminul cultural există 
un centru de vizitare cu mai multe încăperi amenajate ca muzeu unde sunt ilustrate 
cu exponate toate zonele rezervaţiei Tăşad (ştiinţele naturii şi arheologie) precum şi 
o colecţie de etnografie a satului adunată de oameni ai locului.  

Situl beneficiază de semnificative resurse turistice prin descoperirile paleontologice, 
în calcare fiind identificate fosile de moluşte marine, corali, viermi, alge calcaroase, 
schelet de delfin pitic, mamifere mici, reptile. Peșterile oferă relief carstic 
spectaculos, cu galerii inedite prin formale care le au, un relief spectaculos care 
așteaptă să fie descoperit. 

3. Ariile protejate. Siturile Natura2000 la nivel european 

Ariile protejate: 

 reprezintă cel mai eficient mod de conservare in-situ, întrucât arealele 
desemnate pot avea suprafeţe considerabile, incluzând ecosisteme naturale 
reprezentative gestionate corespunzător; 

 sunt zone model, unde acţiunile eficiente de conservare a ecosistemelor 
naturale şi seminaturale, inclusiv prin utilizare durabilă, pot demonstra că 
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menţinerea într-o stare corespunzătoare a componentelor capitalului natural 
permite asigurarea resurselor şi serviciilor ce stau la baza dezvoltării socio-
economice durabile; 

 sunt adevărate „laboratoare”, în care acţiunile de protecţie strictă sau 
management activ cu scop de conservare a biodiversităţii permit acumularea 
de cunoştinţe valoroase cu privire la procesele naturale. 

Rețeaua NATURA2000 este o reţea europeană de zone naturale protejate, care 
cuprinde un eşantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes 
comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru 
menţinerea acestor bogăţii naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele 
necesare dezvoltării socio-economice. 

Speciile de interes comunitar sunt speciile pentru care este necesară desemnarea de 
astfel de arii protejate; sunt acele specii care pe teritoriul Uniunii Europene sunt 
periclitate, vulnerabile, rare sau endemice. 

Sit de importanță comunitară/Arii Speciale de Conservare: situl/aria care, în 
regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la 
menținerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale 
sau a speciilor de interes comunitar prevăzute în anexele Directivelor Habitate și 
Păsări și care contribuie semnificativ la coerența rețelei "Natura2000" și la 
menținerea diversității biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

Arii de protecție specială avifaunistică: situl/aria desemnată pentru protecția și 
conservarea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare 
favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice existente pe teritoriul 
României. 

Categorii de arii protejate în România 

 Arii protejate de interes național: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, 
monumente ale naturii, rezervaţii naturale, parcuri naturale; 
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 Arii protejate de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural 
universal, geoparcuri, zone umede de importanta internaţională, rezervaţii 
ale biosferei; 

 Arii protejate de interes comunitar: situri de importanţă comunitară,arii de 
protecţie specială avifaunistică; 

 Arii protejate de interes județean sau local: stabilite numai pe domeniul 
public/privat al unităţilor administrative teritoriale, după caz.  

4. Disfuncționalități în managementul ariilor protejate din România 

 Lipsa unor studii de fundamentare reale și bine elaborate la momentul 
declarării ariei protejate (lipsa inventarierilor și cartărilor habitatelor și 
speciilor etc.) 

 Finanțarea administrației sitului 
 Resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor protejate de interes 

internațional, comunitar sau național se asigură din bugetul autorității 
publice centrale pentru protecția mediului și sunt insuficiente 

 Pentru completarea resurselor, administratorii pot institui un sistem de tarife 
sau pot accesa fonduri nerambursabile 

 Proprietatea asupra terenului 
 Dificultăți în impunerea anumitor măsuri pe care trebuie să le respecte 

proprietarii de terenuri de pe teritoriul ariei 
 Lipsa de coordonare între instituțiile statului (APIA, ANCPI, primăriile, 

administrațiile ariilor etc.) care îngreunează procesul de acordare a 
compensațiilor și stimulentelor pentru proprietarii de teren din arii protejate 

 Ambiguități legislative care permit autorităților de mediu să emită acte de 
reglementare pentru realizarea unor investiții în interiorul unor arii protejate, 
fără avizul favorabil al administrației sau custodelui acelei arii. 
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5. Presiuni și amenințări asupra ariilor protejate 

Ariile protejate au fost înfiinţate peste tot în lume pentru a proteja cele mai 
deosebite valori ale diversităţii biologice şi geologice, precum şi valori culturale 
excepţionale. Menţinerea acestor valori este posibilă doar dacă ariile protejate au un 
management corespunzător, un management care poate preveni şi chiar opri efecte 
negative ale activităţii umane. 

Managementul ariilor protejate trebuie să asigure măsuri de prevenire a 
ameninţărilor carele pot distruge în viitor şi dacă pot reduce efectele numeroaselor 
presiuni existente în prezent. 

Presiunile şi ameninţările la care sunt supuse ariile protejate se încadrează în 
principal în următoarele categorii: presiuni şi ameninţări datorate dezvoltării 
infrastructurii rezidenţiale şi comerciale, agriculturii şi acvaculturii, minerit şi 
producerea energiei, coridoare de transport şi servicii, utilizarea resurselor biologice, 
modificarea sistemelor naturale prin perturbări cauzate de om, specii şi gene 
invazive şi problematice, poluare, evenimente geologice, schimbări climatice şi 
fenomene meteorologice extreme. Bineînţeles, prin managementul unei arii 
protejate, oricât de eficient ar fi, nu se pot preveni sau stopa toate ameninţările 
grupate în categoriile de mai sus, dar se poate încerca limitarea activităţilor umane 
care pot schimba în mod semnificativ condiţiile ce permit menţinerea speciilor şi 
habitatelor naturale şi a valorilor culturale. 

Ariile protejate, odată constitute, trebuie gospodărite în aşa fel încât să se menţină 
valorile naturale şi chiar cele culturale care există pe teritoriul lor şi, în multe cazuri, 
chiar să contribuie la o dezvoltare durabilă, armonioasă a zonei, în beneficiul 
comunităţilor locale de pe teritoriul lor şi din imediata lor vecinătate. Un 
management efectiv şi eficient al ariei protejate permite prevenirea şi chiar 
stoparea eventualelor efecte negative ce pot apărea ca urmare a numeroaselor 
presiuni şi ameninţări posibile. 
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6. Starea actuală. Măsuri de protecție și conservare 

Ariile protejate, prin valoarea lor naturală şi gradul redus al intervenţiei umane pe 
teritoriul lor, sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele ecologice 
naturale şi seminaturale. 

Ariile protejate sunt percepute încă de foarte mulţi oameni, doar în sensul lor 
„conservaţionist”, fiind considerate adevărate „oaze” ale naturii sălbatice care 
trebuie protejate numai pentru conservarea speciilor care le populează. Foarte puţin 
este recunoscut faptul că zonele aflate în regim natural şi seminatural constituie de 
fapt suportul „vieţii” şi implicit al dezvoltării socio-economice. 

Managementul eficient al ariilor protejate depinde în primul rând de existenţa unor 
instituţii adecvate. Acest punct este deseori punctul slab din sistemul ariilor 
protejate, în special în cele mai recente. În ciuda diferenţelor, sunt recomandate 
două acţiuni principale pentru fiecare ţară: un plan pentru sistemul naţional de arii 
protejate, care trebuie evaluat la intervale regulate şi un plan de management 
pentru fiecare arie protejată, mică sau mare. Acestea sunt instrumente vitale pentru 
asigurarea unui management eficient în orice situaţie. 

Administrarea unei arii protejate depinde de obiectivele stabilite pentru acea arie. 
Aria este desemnată protejării unei specii sau pentru încurajarea succesiunii 
naturale? Este pentru a conserva un mod de viaţă sau pentru a restaura vegetaţia? 
Sistemul categoriilor de management pentru arii protejate publicat în Legea Ariilor 
Protejate 462/2001 poate ajuta la asigurarea clarităţii în enunţarea obiectivelor 
potrivite pentru fiecare arie. 

Pentru a fi eficienţi în munca lor, managerii ariilor protejate trebuie să conlucreze cu 
o gamă largă de parteneri din afara sectorului oficial al conservării naturii. Ei trebuie 
să conlucreze cu fermierii locali, cu firmele locale, pot folosi voluntari 
conservaţionişti. Cu cât vor încheia mai multe parteneriate pentru administrarea ariei 
protejate, cu atât mai mulţi oameni şi instituţii le vor asigura succesul. 
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Este foarte importantă formarea unei alianţe cu localnicii, astfel încât ei să se simtă 
incluşi şi nu excluşi de la ceea ce se întâmplă în ariile protejate. Este necesar ca 
reprezentanţii lor să facă parte din organele de management. În unele cazuri este 
recomandabil să se meargă şi mai departe şi să se instituie un sistem de 
management comun. 

Ariile naturale protejate, prin valoarea lor naturală şi gradul redus al intervenţiei 
umane pe teritoriul lor, sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele 
ecologice naturale şi seminaturale şi   reprezintă cea mai viabilă strategie de 
conservare şi utilizare durabilă a valorilor de patrimoniu natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de David Ivona, Expert arii protejate 
 

Material realizat în cadrul Proiectului 
„Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean 

Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice” 



                         

 

 


