
Elesteele de la M�dra

Situate in extravilanul localitatii Loamnes, cele 250 ha nominalizate in anul 2004 ca rezervatie naturala,
acopera limitele podisurilor Secasului si Hartibaciului, de pe culoarul raului Visa. Anterior formarii celor
9 iazuri piscicole, 5 elestee si 6 bazine, din zona umeda pe care se afla acestea in prezent, au atras atentia
cercetarilor, ca important loc de colectare a multor specii rare de pasari de apa. 
  Relieful zonei invecinate se caracterizeaza prin culmi prelungi. Altitudinile sunt cuprinse intre 360-400
m. Solurile din zona elesteelor sunt soluri de tip aluvial, soluri erodate si soluri argiloiluviale brune,
inclusiv podzolice. Dealurile sunt acoperite cu pajisti si culturi agricole, lipsind in totalitate vegetatia
lemnoasa. Cel mai important curs de apa curgatoare este afluentul Tarnavei Mari, Visa, care colecteaza
apele dintr-un bazin hidrografic, pe o lungime de 42 km.   

Amenajarea piscicola Mandra a inceput in anul 1972, in prezent luciul de apa extinzandu-se pe o
suprafata de 245 ha, iar adancimile maxime ale bazinelor ajung la 4 m. Vegetatia este tipica lacurilor din
Podisul Transilvaniei, cu dominarea asociatiilor de trestie, dublate spre interior de papuris, acestea
ocupand o suprafata totala de 10-12 ha. Elesteul de crestere de langa Ocna Sibiului este invadat de
vegetatie, stufarisul inconjurand lacul in partea sud-vestica. În vest si in interior sunt dezvoltate
fitocenezele unor asociatii de papuris. Între lacuri, la marginea lor si mai ales de-a lungul Visei se
intalnesc grupari vegetale tipice precum palcurile de salcie si socul cainesc. 
  Mlastinile de la Mandra au constituit un important centru de colectare a unor specii rare de pasari
acvatice, inca din secolul al XIX-lea. Din 1990 si pana in prezent au fost identificate in zona 161 de
specii de pasari, dintre care 89 clocitoare, reprezentate prin corcodel, starc, rata, nagat, lisita, gainusa de
balta, grelusel si lacar. 
  Elesteele de la Mandra constituie un popas important atat in timpul migratiei de toamna cat si in cea de
primavara, avifauna fiind bogata in specii de interes european precum barza, egreta, pescarusul,
chirighita, dar si altele speciale cum ar fi:cataliga, ciocintorsul, lopatarul, tiganusul, cocorul, sitarul,
prundasul si fugaciul mare, ori specii rapitoare ca uliganul si codalbul. Relativa inaccesibilitate a
biotopurilor umede si acvatice ofera sansa supravietuirii multor specii, numarul exemplarelor observate in
elesteele de la Mandra depasind 3. 300. 

Cuvinte cheie: Elesteele de la Mandra  loamnes  ocna sibiului
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