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Acest album foto se dorește a fi o redare

a biodiversității și specificului local a unui
număr de 9 arii naturale protejate situate în
Zona Metropolitană Oradea.

This photo album is meant to showcase the
biodiversity and local specific features of 9
natural areas, most of them being found in
Oradea Metropolitan Area.

Acest material a fost elaborat în cadrul
proiectului Conservarea și protecția
ecosistemelor amenințate de lipsa apei
termale și apei dulci în zona transfrontalieră.

This brochure was achieved within the
project Conservation and protection of
ecosystems endangered by lack of thermal and
freshwater in crossborder area.

Obiectivul general al proiectului:
Conservarea și protejarea ecosistemelor
amenințate de lipsa apei termale și a apei
dulci în zona transfrontalieră.

Project Main Overall Objective: Preservation
and protection of ecosystems endangered
by lack of thermal water and freshwater in
crossborder area.

Obiectivul specific al proiectului:
Investigarea condițiilor hidrogeologice
naturale care au determinat secarea
izvoarelor termale / apelor dulci din
rezervațiile naturale.

Project Specific Objective: Investigation of
the natural hydrogeological conditions that
determined the drying of the thermal/water
springs of natural reservations.

Principalele rezultate ale proiectului
sunt: Relocarea și monitorizarea adecvată
a speciei Nymphaea lotus var. thermalis
și îmbunătățirea stării de conservare a
habitatului și a speciilor florei și faunei
de interes conservativt, intervențiile fiind
realizate pe o suprafață totală de 656
hectare (284 ha în Ungaria și 372 ha în
România).

The main outputs of the project are:
Relocation and adequate monitoring of the
species Nymphaea lotus var. thermalis and
Improvement of the conservation status
of habitat and species of flora and fauna
of conservative interest, the interventions
being achieved on a total surface of 656
hectares (284 ha in Hungary and 372 ha in
Romania).

despre z.m.o.

About o.m.a.

Zona Metropolitană Oradea a fost creată prin
asocierea municipiului Oradea cu unitățile
teritorial-administrative localizate în aria de
proximitate, respectiv comunele Biharia, Borș,
Cetariu, Nojorid, Oșorhei, Paleu, Sînmartin,
Sîntandrei, Girișu de Criș, Toboliu și Ineu.

Oradea Metropolitan Area was founded by
the association of the Oradea municipality
with the administrative territorial units
surrounding it, namely the local authorities of
Biharia, Bors, Cetariu, Nojorid, Osorhei, Paleu,
Sînmartin, Sîntandrei Girișu de Criș, Toboliu
și Ineu.

Scopul asocierii este de a stimula și sprijini
creșterea prosperității zonei, direcția de
orientare fiind axată pe creșterea continuă a
calității vieții. Obiectivul general marchează
conceptul de dezvoltare durabilă a teritoriului
metropolitan, în contextul formării în
perspectivă a unui spațiu urbanistic comun
la nivelul celor 12 localități, urmărindu-se
astfel implementarea tuturor principiilor
necesare asigurării coeziunii teritoriale.
Obiectivele specifice stabilite țin de alinierea
Zonei Metropolitane Oradea la standardele
economice și sociale euro-atlantice, în consens
cu cele naționale, de instaurare în teritoriul
metropolitan a unui climat de piață aliniat
procedurilor competiționale internaționale
și, nu în ultimul rând, de creștere a coeziunii
economice și sociale la nivelul zonei.

The common goal of the associates is to
stimulate and support the growth and
prosperity of the area, improvement in life
standards among the inhabitants, having as
guide the goal to continuously improve the
overall quality of life. The overall objective
underlines the sustainable development of
the metropolitan territory, envisioning the
creation of a common urban space of the
12 members, following all the necessary
principles for insuring a coagulated territorial
cohesion. The set specific objectives are
related to aligning Oradea Metropolitan Area
to the Euro-Atlantic economic and social
standards, according to the national ones,
by the alignment of the metropolitan market
climate to the international competition
procedures, and last but not least to insure
the socio-economic growth of the area.
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Lacul Pețea

Lake Pețea

Localizare: Aria protejată se află pe teritoriul
administrativ al al comunei Sînmartin și
pe cel al municipiului Oradea, în imediata
apropiere a drumului național DN76.

Location: From an administrative point of view,
this protected area is located partly within the
territory of Sânmartin and partly on commune
municipality of Oradea.

Suprafața: 23 ha

Surface: 23 ha

Descriere sit: Lacul Pețea a fost desemnat
ca sit Natura 2000 în scopul protejării
biodiversității și menținerii într-o stare de
conservare favorabilă a unor specii de floră
și faună sălbatică, precum și a unui habitat
de interes comunitar. Lacul format la locul
nașterii pârâului Pețea a fost declarat
rezervaţie naturală în anul 1932, pentru
protejarea a trei specii endemice; din
nefericire, două dintre acestea - Roşioara
lui Racoviţă şi Melcul Melanopsis - au
dispărut în ultimii ani, o dată cu secarea
lacului. Nufărul termal (Nymphaea lotus var.
thermalis), specie endemică, supraviețuitor
al ultimei glaciațiuni, se regăsește pe cursul
Pârâului Pețea.

Site description: Lake Pețea was declared a
Natura 2000 site as an enhancement of the
protection status of several wildlife species
and a priority habitat. The lake formed
at the sources of Pețea stream became a
nature reserve in the year 1932, due to the
fact that it hosted three endemic species.
Unfortunately, two of them – a Rudd species,
by its Romanian name “Roşioara lui Racoviţă”
(Scardinius racovitzai), as well as the freshwater
snail Melanopsis parreysii – have disappeared
in the last years, as the lake has depleted and
run dry. The thermal lotus (Nymphaea lotus
var. thermalis), also an endemic survivor of the
latest ice age, can still be found on the course
of the Pețea Stream.

5

Nufăr termal (Nymphaea Lotus var. thermalis)
• The thermal lotus (Nymphaea Lotus var. thermalis)
•
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•
•

Găinușă de baltă (Gallinula chloropus)
Common Moorhen (Gallinula chloropus)
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Betfia

Betfia

Localizare: Situl Natura 2000 Betfia şi
Rezervaţia Naturală Locul fosilifer de pe
Dealul Şomleului se află la aproximativ 9
km SE de Oradea, în apropierea satului
Betfia, comuna Sânmartin. Situl se întinde
pe teritoriul comunelor Hidişelu de Sus,
Oşorhei şi Sânmartin.

Location: The Natura 2000 site of Betfia and
the nature reserve “Fossil-bearing site on
Șomleu Hill” are found within approximately
9 km SE from Oradea, near the village of
Betfia, Sânmartin commune. The site covers
part of the territory of three communes:
Hidişelu de Sus, Oşorhei and Sânmartin.

Suprafața: 1758 ha

Surface: 1758 ha

Descriere sit: Rezervația naturală aflată
în partea nord-estică a satului Betfia, are
o suprafață de 5 ha, și reprezintă o 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 peșteri și în alte
câteva puncte, unde s-au acumulat în așa
numitele argile roșii sau “terra rossa”. Avenul
Betfia este un habitat ideal pentru 3 specii
de lilieci. De asemenea, în zonă sunt multe
specii de amfibieni și reptile de interes
comunitar și naţional.

Site description: The nature reserve located
in the north-eastern part of Betfia village
covers a surface of 5 hectares. It is part of a
wider underground system, partly destroyed
nowadays. Fossils have been found in the
sediments of this former cave and in a few
other locations around, where the so-called
“terra rossa” or red clays had accumulated.
Betfia pothole is the perfect habitat for 3 bat
species and the area is also home to several
amphibian and reptile species of national and
Community interest.

Situl fosilifer este situat pe Dealul Șomleului,
în apropierea avenului Betfia. Versantul
nordic și estic al Dealului Șomleu sunt
acoperite de păduri de stejar în amestec cu
carpen, tei și cireș sălbatic.

The fossil site is located on Șomleu Hill, close
to Betfia pothole. The northern and eastern
slopes of the hill are covered by oak forests,
mixed with some hornbeam, linden and wild
cherry trees.
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•
•

Dealul Șomleului
Șomleu Hill
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• Avenul
•

Betfia
Betfia pothole
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The Forest
pădurea alparea of Alparea

12

Localizare: Aria naturală se întinde pe
teritoriile administrative ale comunelor
Oșorhei și Copăcel în imediata apropiere de
drumul județean DJ767E

Location: The protected area covers partly
the administrative territory of Oșorhei and
Copăcel communes, being located close to
the county road DJ767E.

Suprafața: 456 ha

Surface: 456 ha

Descriere sit: Situl reprezintă o zonă
naturală (păduri de foioase) ce conservă un
habitat natural de tip: Păduri de stejar cu
carpen de tip Galio-Carpinetum și protejază
specii importante din fauna și flora
Bihorului. Situl include rezervația naturală
Pădurea cu narcise de la Oșorhei (2 ha), arie
naturală acoperită cu pădure de foioase
(fag, stejar, mesteacăn, alun, tei) ce
adăpostește și protejează o comunitate de
narcise sălbatice.

Site description: The site consists of a
natural deciduous forest, which preserves
a European habitat of the type GalioCarpinetum oak-hornbeam forests and
protects important species from the wildlife
of Bihor region. The site includes the Daffodil
Forest in Oșorhei (2 ha), another natural
protected area made up of deciduous species
(beech, oak, birch, hazel and linden), which
keeps inside it a wild daffodil community.

13

•

14

Narcisă sălbatică (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus)
daffodil (Narcissus poeticus ssp. radiiflorus)

• Wild
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Valea Roșie

the red valley

Localizare: Aria naturală se întinde pe
teritoriul administrativ al municipiului
Oradea și pe cele ale comunelor Ineu și
Paleu.

Location: The protected area spreads on
the administrative territory of Oradea
municipality and Ineu and Paleu communes.

Suprafața: 787 ha

16

Surface: 787 ha

Descriere sit: Situl reprezintă o zonă
naturală (păduri de foioase, păduri în
tranziție, pajiști naturale, pășuni, vii și
livezi). Acesta include o parte din rezervația
naturală Fâneața Valea Roșie.

Site description: The site is a beautiful
natural area, with deciduous forests,
transition forests, natural grasslands,
orchards and vineyards. It includes part of
the older nature reserve “The Red Valley
Hay Meadow”.

Situl conservă habitate favorabile pentru
amfibieni şi reptile: tritonul cu creastă
(Triturus cristatus), ivorașul cu burta galbenă
(Bombina variegata), buhaiul de baltă cu
burta roșie (Bombina bombina).

The site comprises habitats that support
amphibians and reptiles in particular, such as
the northern crested newt (Triturus cristatus),
the yellow-bellied toad (Bombina variegata)
or the fire-bellied toad (Bombina bombina).

•
•

Buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina)
Fire-bellied Toad (Bombina bombina)
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• Tritonul
•

•

cu creastă (Triturus cristatus)
Northern crested newt (Triturus cristatus)

Ivorașul cu burta galbenă (Bombina variegata)
(Bombina variegata)

• Yellow-bellied Toad
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Păduricea
de la Santău

The Little
Forest of Santău

Localizare: Aria naturală se află în partea
nordică a satului Santăul Mic, în imediata
apropiere a drumului comunal DC71 care
leagă localitatea Borș de Santăul Mare.

Location: The protected area is located in
the northern part of Santăul Mic village, very
close to the communal road DC71, which
connects two neighbouring localities: Borș
and Santăul Mare.

Suprafața: 87 ha
Descriere sit: Situl reprezintă o zonă
împădurită acoperită cu vegetație
arboricolă, mlaștini, turbării, terenuri arabile,
pajiști și pășuni, ce protejează habitate
de Salix alba și Populus alba, arin negru
(Alnus glutinosa) și frasin (Fraxinus excelsior),
precum și elemente faunistice rare, cu specii
de pești sau amfibieni.

Surface: 87 ha
Site description: The site is a forested area,
mixed with bushes, wetlands, peat moors,
arable land, meadows and grasslands. It
protects Salix alba and Populus alba habitats,
with black alder (Alnus glutinosa) and ash
(Fraxinus excelsior), as well as rare fauna,
mostly fish and amphibians.
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•

Forfecuța bălții (Stratiotes aloides)
Soldier (Stratiotes aloides)

• Water
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Valea Alceului

Alceu Valley

Localizare: Aria naturală se întinde pe
teritoriile administrative ale comunelor
Girișu de Criș, Nojorid, Sânnicolau Român și
Toboliu.

Location: This natural area spreads on
the administrative territories of several
communes, namely Girișu de Criș, Nojorid,
Sânnicolau Român and Toboliu.

Suprafața: 3600 ha

Surface: 3600 ha

Descriere sit: Situl Natura 2000 Valea
Alceului reprezintă un complex de zone
umede și habitate deschise incluzând în
principal terenuri agricole, pășuni, un lac
de baraj, cursul râului Crișul Repede, o vale
canalizată și livezi, situl asigurând condiții de
hrană, cuibărit și viețuire pentru mai multe
specii de păsări migratoare, de pasaj sau
sedentare.

Site description: The Natura 2000 site Valea
Alceului is a complex of wetlands and open
habitats, which mostly include agricultural
land, grasslands, an artificial lake, the course
of Crișul Repede river, a channelled valley
and orchards. All of these ensure feeding,
nesting and living conditions for a number of
birds – migratory, passing or resident.
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• Vânturelul
•

de seară (Falco vespertinus)
Red-footed Falcon (Falco vespertinus)

•
•

•
•

Sfrânciocul roșiatic (Lanius collurio)
Red-backed Shrike (Lanius collurio)

Buhaiul de baltă (Botaurus stellaris)
Eurasian Bittern (Botaurus stellaris)
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Lunca inferioară
a Crișului Repede

Lower Meadow of
Crişul Repede River

Localizare: Situat aval de municipiul Oradea,
se întinde pe cursul Crișului Repede până
la frontiera cu Ungaria; de aici cursul apei
este inclus într-un alt sit Natura 2000, pe
teritoriul Ungariei.

Location: Situated downstream of Oradea
city, it stretches along the course of Crişul
Repede River to the Hungarian border,
where the water course becomes part of
another Natura 2000 site, on Hungary’s
territory.

Suprafața: 636 ha
Descriere sit: A fost declarat arie protejată
pentru conservarea cursului inferior al râului
Crișul Repede, aflat într-o stare adecvată
pentru a susține specii de importanță
comunitară - în special de pești, reptile și
amfibieni. Ecosistemele acvatice constituie
habitate pentru numeroase specii de păsări
de apă care se hrănesc sau cuibăresc aici.

Surface: 636 ha
Site description: It became a Natura 2000
site in order to preserve the lower course
of Crişul Repede River, as it provides proper
conditions to sustain species of Community
importance, mainly fish, reptiles and
amphibians. Aquatic ecosystems are habitats
for many water bird species that feed or nest
here.
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•
•

Corcodelul mare (Podiceps cristatus)
Eurasian Bittern (Podiceps cristatus)

•
•

Pescărașul albastru (Alcedo atthis)
Common Kingfisher (Alcedo atthis)

ROSCI0050

Crişul Repede
Crişul Repede
River Upstream
amonte de Oradea of Oradea
30

Localizare: Aria naturală este situată în
amonte de municipiul Oradea, ea se întinde
pe cursul Crișului Repede până în localitatea
Vadu Crișului
Suprafața: 1996 ha
Descriere sit: Zonă importantă pentru
conservarea speciilor scoică mică de râu
(Unio crassus), Boarță (Piller),(Rhodeus
amarus) și Zglăvoacă (Cottus gobio), care aici
prezintă populații stabile.

Location: Located upstream city of Oradea,
it stretches along Crişul Repede River all the
way to Vadu Crişului Village.
Surface: 1996 ha
Site description: It is an important area, with
the main objective to protect species such as
the thick shelled river mussel (Unio crassus),
the bitterling (Rhodeus amarus) or the sculpin
European bullhead (Cottus gobio), that have
with stable populations here.
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• Țestoasă
•

•

Mreană vânătă (Barbus petenyi)
Romanian barbel (Barbus petenyi)

• The

de apă (Emys orbicularis)
European pond turtle (Emys orbicularis)
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•
•

Lebede de vară (Cygnus olor)
Mute Swans (Cygnus olor)

•
•

Egretă mică (Egretta garzetta)
Little egret(Egretta garzetta)

ROSPA0123
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Lacurile de
acumulare de
pe Crișul Repede

The Reservoirs on
Crişul Repede River

Localizare: Situl se întinde din ”coada”
lacului Lugașu, în aval, până în apropierea
Barajului de la Fughiu

Location: This Natura 2000 site extends
from the ending of Lugaşu Lake, downstream
towards Fughiu dam

Suprafața: 1858 ha (în mare parte suprapus
cu ROSCI0050 Crișul Repede amonte de
Oradea)

Surface: 1858 ha (overlaps to a large extent
with Crişul Repede River Upstream of
Oradea ROSCI0050)

Descriere sit: Cea mai mare întindere de
ape din județul Bihor; include lacurile de
acumulare construite pe cursul râului Crișul
Repede: Lugașu, Tileagd și Fughiu. Deşi
prezintă habitate puternic antropizate,
e important pentru păsările acvatice ce
iernează în zonă (numărul lor total în pasaj
este între 20.000-30.000 de exemplare).
Gazdă pentru 46 de specii de păsări.

Site description: It is the largest water
surface area of waters in Bihor county and
it consists of the reservoir lakes along Crişul
Repede River: Lugașu, Tileagd and Fughiu.
Despite the significant human interventions
on its habitats, it is a vital place for the
pond birds to winter here (a total number of
20.000 to 30.000 individuals cross the area).
The site hosts 46 bird species.
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Harta Zona Metropolitană Oradea - Arii naturale protejate
Oradea Metropolitan Area map - Nature protected reserves
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