
<b>Dealul Zakel, o rezervatie naturala putin cunoscuta</b>
Una dintre cele sase zone protejate din judetul Sibiu este situata intre localitatile Şura Mare si Slimnic ●
Dealul Zakel este un loc de stepa care face casa buna pentru insecte ● Spre deosebire de alte rezervatii
naturale, unde nu se intervine, de pe Dealul Zakel, iarba se coseste   
  
  Relieful pe care intamplator il strabatem cu privirea, desi trecem prin aceleasi locuri de multe ori in
viata, ne poate face dezvaluiri surprinzatoare. Una dintre acestea este Dealul Zakel, arie protejata, astazi,
si probabil loc de popas in vechime, pentru cetele de haiduci. Podisul valurit este ideal pentru odihna si
pentru a-ti pune gandurile in ordine. Protectia naturala este asigurata de insusi versantul Vaii Sarba, pe
care se desfasoara o fauna fragila, de clima arida. La o cercetare mai atenta descoperi, insa, specii de
plante rare, in care se ascunde o lume a insectelor.
    
  Macul galben si negara
  Una dintre cele sase zone protejate din judetul Sibiu este situata intre localitatea Şura Mare si localitatea
Slimnic. Aceasta ocupa o parte a versantului drept al Vaii Sarba si are o suprafata de 5 hectare. Relieful
este compartimentat in fasii interfluviale pe directia de scurgere a vaii. Rezervatia, cantonata pe acest
versant, este destul de abrupta in partea vestica. Creasta dealului este bine determinata, dar generatoare de
procese erozionale de natura torentiala, care pot degenera chiar si in alunecari de teren. Zona oarecum
deschisa, fara sa beneficieze de protectia unei paduri este puternic expusa jumatate de an razelor solare.
Aceasta iradiere puternica provoaca o aura de  "insolatie"  care determina aparitia unei flore cu specii
sudice, pontice si sud-mediteraneene. 
  Pot fi identificate 314 specii vegetale rare. Printre plantele iubitoare de caldura se numara frasinelul
(Dictamnus albus), odoleanul (Crambe tataria), piatra linte (Astagalus dasyanthus), specii de ceapa ciorii
(Allium fuscum, A. ammophilum), ruscuta primavaratica (Adonis vernalis), garofita, macul galben si
migdalul pitic. Pe pantele aride predomina negara –  "planta saracului"  si rima perfecta in versurile
doinelor populare. In plina vara, Dealul Zakel este o priveliste pestrita, datorata amestecului de plante cu
flori viu colorate. Daca ar fi sa ne imaginam doar garofitele si macul galben, imaginea pe care o cream
este una plina de vitalitae. 
  
  O lume calda
  Rezervatia de stepa este un adevarat paradis al insectelor. Lumea acestora cuprinde peste 400 de specii,
care se inscriu in mai multe familii. Cu cat sunt mai mici la trup, cu atat au nume mai sonore. Spre
exemplu, insectele se numesc stiintific Orthoptera, Coleoptera, Lepidoptera si Hymenoptera.
  Speciile de animale din rezervatie se pot incadra, din punct de vedere al originii geografice, in
urmatoarele grupe: euro-siberiana, pontica, pontico-mediteraneana, daco-balcanica, paleo-tropicala si
iberica. In fiecare vietate si planta care ne iese in cale se poate citi, deci, setea de caldura si lumina, locul
putand fi numit un acumulator solar si un radiator de viata calda.  
  Zona initiala pe care se desfasura aceasta lume minuscula, in permanenta activitate, a fost cu mult mai
extinsa. Aceasta cuprindea 11 hectare, care, cu timpul, datorita fenomenelor de alunecare si de
stabilizare, s-a restras, ajungandu-se actualmente, la mai putin de jumatate din aria initiala.
  S-a agreat ideea pastrarii ca rezervatie partea de sud-vest a dealului. S-a luat ca limita vestica o vale
naturala, la nord, culmea dealului (cumpana apelor), la est, zona alunecata, iar la sud, linia marcata de
panoul indicator de rezervatie.  Aria contine peste 80% din componenta floristica initiala, cu reale sanse
de completare in viitor a procentului indicat prin conservarea acestei arii protejate.
  
  Numai cositul e permis  
  Spre deosebire de alte rezervatii naturale, in care este recomandata interventia minima a omului, pe
Dealul Zakel se recomanda cosirea anuala a vegetatiei. Aceasta operatiune se efectueaza srict in perioada
a doua a lunii iunie. Cosirea  este recomandata si benefica pentru aceasta regiune de stepa, deoarece
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pastreaza caracteristicile actuale ale dealului. Alte interventii, sau turismul neecologic, care in acest caz
inseamna iesiri la iarba verde, nu sunt permise pe cele 5 hectare care se inscriu in sistemul de arii
protejate din judetul Sibiu.  
  
  Silvia ŞERBĂNUŢ
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