
Dealul Zakel
Rezultat al evolutiei milenare, actiunii factorilor geomorfologici si climatologici, Dealul Zakel, din
apropierea localitatii Slimnic, se inalta cu circa 100 m deasupra Vaii Şarba care il inconjoara pe limita sa
sudica. 
  Rezervatia, ce ocupa doar 11 ha din intregul deal, a fost nominalizata pentru a face parte din categoria
ariilor ocrotite, inca din anul 1967. Initial, arealul rezervatiei naturale de astazi a fost ocupat de o padure
termofila de stejar. În timp, dealul a fost despadurit si treptat s-au creat conditii optime pentru dezvoltarea
unei flore si faune caracteristice regiunilor de stepa. La aceasta transformare a contribuit atat straturile
neogene de gresii si argile putin cimentate din care este alcatuita intreaga calota a dealului cat mai ales
expunerea spre sud si puternica inclinatie a versantilor care il alcatuiesc. Desi marcati in cateva locuri de
eroziuni si alunecari, versantii au, pe alocuri, inclinatii de 35 de grade. Aceste componente si in special
insolatia puternica de care beneficiaza a determinat instalarea unor conditii optime pentru alcatuirea unei
biocenoze de tipul celei comune stepelor. Este o raritate aceasta " insula " de stepa inconjurata de
ecosisteme mezofile. 
  Atrasi de microclimatul in care s-au dezvoltat asociatiile vegetale de stepa, botanistii au identificat aici
peste 260 de specii de plante vasculare, trei subspecii, sase varietati si sapte forme din 168 de genuri si 46
de familii. Numeroase elemente termofile si xerofile-prezente rar pe teritoriul tarii noastre-isi au
reprezentanti in rezervatia naturala de pe Dealul Zakel prin: frasinel, holodean, saschiu, jales, specii de
ceapa ciorii si ruscuta. Asociatiile xerofile de colilie sau negara predomina vegetatia plantelor aride si
uscate. Un astfel de habitat gazduieste o serie de specii de animale si mai cu seama insecte, dintre care
unele sunt raritati in spatiul Romaniei. Peste 400 de specii de insecte-gandaci, fluturi, lacuste, albine
xerofile si termofile au fost identificate aici. Importante, biogeografic si ecologic sunt lepidopterele si
coleopterele.
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