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PREFRAŢĂ 
 
 

Protecţia mediului şi conservarea biodiversităţii a ajuns un obiectiv de interes public major 
şi în România. 

Specialiştii din domeniu au realizat ca protecţia valorilor naturale nu poate fi realizată fără o 
cunoaştere cât mai în detaliu a acestora şi fără o evaluare a stării lor de conservare. Autorităţile 
competente pentru protecţia mediului nu pot să îndeplinească spectrul larg de sarcini impuse, 
iar în cele mai multe cazuri documentaţiile realizate pentru viitoarele arii naturale protejate nu 
sunt satisfăcătoare din punct de vedere ştiinţific. 

În România lipsa unei structuri de stat responsabile pentru gestionarea ariilor naturale 
protejate a fost înlăturata, printre altele cu ajutorul organizaţiilor neguvernamentale, care 
contribuie la administrarea unei însemnate părţi ale acestor arii. 

În judeţul Satu Mare, Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare a fost cel care a preluat 
administrarea mai multor arii protejate, cum ar fi Rezervaţia Naturală Râul Tur, Rezervaţia 
Naturală Dunele de Nisip de la Foieni, Rezervaţia Naturală Mlaştina Vermeş din comuna 
Sanislău, Rezervaţia Naturală Pădurea de Frasini din Urziceni şi Aria de Protecţie Specială 
Avifaunistică Heleşteele de la Moftinu Mic. 

Din cauza lipsei unui sistem naţional de monitoring al biodiversităţii, imaginea 
biodiversităţii României este incompletă. În ultimii 50 de ani numai câteva arii protejate, cum ar 
fi Parcul Naţional Retezat, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, au fost cercetate în profunzime 
din punct de vedere al biodiversităţii. Datele relevante de floră şi faună a anumitor regiuni 
restrânse sunt datorate specialiştilor entuziaşti si a unor cercetători locali, care au continuat să 
lucreze din propriile puteri, fără fonduri suplimentare. Din păcate acest tip de cercetare precum 
şi rezultatele ei, rămân în umbră din cauza lipsei unor forumuri ştiinţifice locale. 

Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare în colaborare cu Muzeul Judeţean Satu Mare 
între 2001-2006 a realizat un program de evaluare a biodiversităţii în zona cursului inferior al 
râului Tur. Specialişti din ţară şi străinătate au colaborat cu specialiştii Societăţii la acest 
program de monitorizare. Acest volum prezintă o mică parte din rezultatele celor 5 ani de 
cercetare a biodiversităţii a celei mai mari rezervaţii naturale din judeţul Satu Mare. Scopul 
principal al acestui volum este prezentarea datelor existente pentru Rezervaţia Naturală Râul 
Tur, atât ca suport ştiinţific pentru managementul ariei protejate, cât şi ca suport pentru factorii 
de decizie implicaţi în planificare teritorială şi dezvoltare economică. Totodată se doreşte ca 
datele prezentate în acest volum să constituie o bază pentru cercetările viitoare ale zonei. 

Cercetările efectuate nu au fost posibile fără sprijinul financiar al unor donatori ca Fundaţia 
pentru Parteneriat din Miercurea Ciuc, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare prin 
Programul GEF de Granturi Mici, Administraţia Fondului pentru Mediu, sau al unor sponsori 
ca: SC Panatherm SRL şi SC Virgocom SRL. Le mulţumim şi pe această cale! 

Cu acestă ocazie dorim să aducem mulţumiri Primăriei Comunei Turulung precum şi 
domnului primar Koczán Levente pentru asigurarea de infrastructură (cazare şi facilităţi) fără 
de care cercetările noastre nu se puteau desfăşura în condiţii optime. 

Sperăm, ca în viitor această iniţiativă va fi continuată prin alte cercetări în zona râului Tur, 
precum şi a altor arii naturale protejate din judeţ, astfel încât să putem prezenta publicului 
interesat o adevărată monografie a valorilor naturale ale judeţului Satu Mare. 

 
 
 




