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Capitolul I 

ACTUALITATEA TEMEI ŞI STADIUL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL 

ABORDAT 

 
1.1 PROTOSOLURI ANTROPICE – NOMENCLATURĂ ŞI CLASIFICARE 

 
În Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor – 2003, Protosolul antropic este 

denumit Entiantrosol (simbol ET), iar clasa din care face parte este Clasa Protisoluri 

(simbol PRO), clasă care a fost formată alături de Clasa Antrisoluri, prin scindarea Clasei 

de Soluri neevoluate, trunchiate şi desfundate. 

 

1.2 ACTUALITATEA TEMEI 

 Solul, are un rol fundamental, fiind una dintre resursele naturale care 

condiţionează dezvoltarea economico-socială a omenirii. Cu alte cuvinte, solul, datorită 

proprietăţii sale numită fertilitate constituie şi va constituii încă mult timp de acum 

încolo principalul mijloc de producţie în agricultură şi silvicultură, principalul mijloc 

de producţie a hranei populaţiei lumii. 

 Cea mai agresivă formă de degradare a solului este degradarea datorită 

exploatărilor miniere la zi, care se dezvoltă de 1,4-1,7 ori mai repede decât celelalte 

ramuri industriale (Blaga 1981). 

Date statistice exacte pe plan mondial privind suprafaţa scoasă temporar sau 

definitiv din circuitul agricol nu există. Se ştie doar cu exactitate că, prin exploatări la zi, 

pe plan mondial se extrag 100 % din materialele de construcţii, 40 % din producţia de 

cărbune, 90 % din minereurile feroase, 50 % din alte minereuri metalifere şi 85 % din 

materiile prime nemetalifere. Exploatarea la zi produce peste 65 % din volumul total al 

producţiei industriei miniere mondiale, iar tendinţa este de creştere spre 75 %. 

 

1.3 STADIUL CERCETĂRILOR PRIVIND RĂSPÂNDIREA, GENEZA ŞI 

EVOLUŢIA PROTOSOLURILOR ANTROPICE (ENTIANTROSOLURILOR) 

Suprafeţe însemnate de terenuri agricole sunt degradate de exploatările miniere la 

zi. Prin aceste exploatări miniere la zi se extrag 100% din materialele de construcţii, 40% 
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din producţia de cărbune, 90% din minereurile feroase, 50% din alte minereuri metalifere 

ceea ce înseamnă peste 65 % din producţia industriei miniere mondiale (Fodor D., 1980). 

Aproape toate ţările lumii dispun de exploatări miniere la zi care, în mare 

majoritate, degradează suprafeţe importante de terenuri. Pe plan mondial nu există o 

evidenţă exactă a suprafeţelor degradate prin exploatări miniere, dar se estimează că ar 

depăşi 24 milioane hectare (Barney, 1982). 

 

Capitolul II 

FACTORII CARE CONTRIBUIE LA FORMAREA ŞI EVOLUŢIA SOLULUI 

 
 Teritoriul luat în studiu întinzându-se pe o suprafaţă de 25933 km2, şi factorii de 

formare în evoluţia solului sunt foarte variaţi, şi ca urmare şi solurile din perimetrele 

studiate sunt foarte variate. 

 În acest capitol prezentăm foarte succint, sub aspect teoretic principalii factori ce 

contribuie la formarea şi evoluţia solului, astfel sunt prezentaţi: 

- rolul reliefului în formarea şi evoluţia solului, cunoscut fiind faptul că, relieful este 

unul din principalii factori care condiţionează procesul de solificare, de repartiţie şi 

diferenţiere a solurilor. Relieful influenţează şi ceilalţi factori de solificare (clima, 

vegetaţia şi altele); 

- rolul rocii în formarea şi evoluţia solului, constă în faptul că roca reprezintă partea 

minerală a solului şi în consecinţă însuşirile solului (textură, structură, etc.,) sunt direct 

influenţate de rocă; 

- rolul climei în formarea şi evoluţia solului este evidenţă încă din primele faze a 

procesului de solificare, acţionând prin procesul de fenomene meteorologice (precipitaţii, 

vânt, etc.); 

- rolul factorului hidrologic în procesul de formare şi evoluţie a solului, constă în 

faptul că în anumite situaţii pe lângă influenţa volumului de precipitaţii atmosferice, solul 

este influenţat şi de către factorul hidrologic producând fenomene de gleizare şi 

stagnogleizare, declanşate de excesul de umiditate freatic sau pluvial.  
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- rolul organismelor în formarea şi evoluţia solului constă în cantitatea şi calitatea 

resturilor vegetale ţi animale rămase în sol şi a faptului că ele sunt baza formării 

componentului principal „humusul”.  

- rolul timpului în formarea şi evoluţia solului constă în faptul că procesul de 

solificare se realizează în sute, mii sau zeci de mii de ani. Durata procesului de solificare 

este cunoscută sub denumirea de vârstă a solului. Din acest punct de vedere la soluri 

deosebim vârsta absolută şi vârsta relativă.  

- rolul factorului antropic în formarea şi evoluţia solului începe să devină din ce în ce 

mai pregnant în perioada actuală. Se poate spune că solul dintr-un corp natural devine din 

ce în ce mai mult un produs al activităţii umane. Rolul omului în formarea şi evoluţia 

solului poate fi privit sub două aspecte: 

- rol pozitiv: ex. lucrări agrotehnice, lucrări de îmbunătăţiri funciare care duc 

la creşterea fertilităţii solului. 

- rol negativ: când omul prin acţiunea sa duce la scăderea fertilităţii solului 

(aratul din deal în vale, despăduritul, păşunatul neraţional, etc.). Efectele deosebit de 

negative prin exploatări miniere de suprafaţă, care făcute neraţional, duc la degradarea 

ecosistemelor naturale la apariţia unor adevărate pustiuri industriale. Grija faţă de 

pământ, ca o bogăţie naturală, trebuie să reflecte în mod obligatoriu prin acţiuni care să 

ducă la refacerea landşaftelor, printr-o folosire mai raţională şi organizare a suprafeţelor 

agricole. (M. Dumitru, 2003). 

 

Capitolul III 

SCOPUL, OBIECTIVELE, MATERIALUL ŞI METODELE DE CERCETARE 

 
 3.1 SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 
 

În acest context preocupările noastre au avut ca scop cercetările privind geneza, 

răspândirea, proprietăţile şi evoluţia protosolurilor antropice (entiantrosolurilor) din 

Nord-Vestul Transilvaniei. 

Principalele obiective spre care s-a îndreptat atenţia, în decursul celor 5 ani de 

cercetare, au fost: 



 

 
 

7

- răspândirea solurilor antropice din Nord-Vestul Transilvaniei rezultate prin exploatările 

miniere de suprafaţă; 

- studiul condiţiilor naturale de formare a solurilor şi modificarea acestora datorită 

exploatărilor miniere de suprafaţă din Nord-Vestul Transilvaniei; 

- caracterizarea morfologică, fizică, chimică, mineralogică şi biologică a solurilor 

naturale afectate de exploatările miniere de suprafaţă şi a entiantrosolurilor. 

- evaluarea capacităţii de producţie prin bonitare, a solurilor degradate şi a 

entiantrosolurilor rezultate la exploatările de suprafaţă din Nord-Vestul Transilvaniei; 

- monitorizarea proceselor pedogenetice ce au loc în entiantrosoluri Nord-Vestul 

Transilvaniei rezultate prin exploatări miniere de suprafaţă. 

 

3.2 MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost întreprinse cercetări de teren şi 

laborator: săparea profilelor de sol, descrierea morfologică, determinări expeditive în 

teren, analize de laborator şi prelucrarea informaţiei. 

Analizele şi alte determinări au fost executate în laboratoarele Oficiului pentru 

Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj-Napoca, ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj-Napoca, după metodologia ICPA Bucureşti. (vol. III) 

 

Capitolul IV 

STUDIUL CONDIŢIILOR NATURALE DE FORMARE A SOLURILOR ŞI 

MODIFICAREA ACESTORA DATORITĂ EXPLOATĂRILOR MINIERE DE 

SUPRAFAŢĂ DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI 

 

 4.1 ÎNCADRAREA REGIONALĂ A TERITORIULUI STUDIAT 

 Din punct de vedere geomorfologic perimetrele afectate de exploatările miniere de 

suprafaţă luate în studiu sunt situate în nord-vestul Transilvaniei, care se defineşte ca 

unitate centrală fundamentală a teritoriului României (25933 km2). Geografic, această zonă 

este cuprinsă între lanţul Carpaţilor Meridionali (Făgăraş, Cândrel, Şureanu), Munţii 

Apuseni, Carpaţii Orientali reprezentaţi de munţii vulcanici Ţibleş, Bârgău, Călimani, 



 

 
 

8

Gurghiu, Harghita şi munţii cristalini ai Rodnei şi Persanilor, fiind închisă, la nord, de 

„Munţii Ascunşi" Meseş, Ţicău şi Preluca. 

4.2 GEOMORFOLOGIE ŞI MODIFICAREA ACESTEIA ÎN CONDIŢIILE 

FORMĂRII ENTIANTROSOLURILOR DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI  

 

 4.2.1 GEOLOGIA  

 Fundamentul zonei este constituit din şisturi cristaline şi formaţiuni sedimentare 

mezozoice. 

 

4.2.2. RELIEFUL  

Modificări antropice miniere induse reliefului iniţial sunt de natură morfologică, 

morfometrică şi funcţională; rezultând astfel o morfologie tipică, cu inversiuni antropice 

de relief şi declanşări sau intensificări ale proceselor geomorfologice contemporane. 

 

4.2.3. CLIMA 

Din punct de vedere climatic, Depresiunea Transilvaniei se încadrează, după 

sistemul Koppen de clasificare climatică, în două provincii climatice: provincia 

climatică Dfbk care se caracterizează printr-un climat boreal umed, cu ierni aspre şi veri 

răcoroase şi provincia climatică Dfbx se caracterizează printr-un climat umed, cu ierni 

aspre şi veri mai puţin călduroase. 

 

4.2.4. HIDROGRAFIA 

 Regiunea cercetată se caracterizează printr-o reţea hidrografică densă. Această 

reţea este alimentată parţial şi de către izvoarele de coastă, care apar destul de frecvent pe 

versanţi alcătuiţi din straturi alternante de argile şi marne. 

 

4.2.5. VEGETAŢIA 

Activităţile antropice miniere de tipul defrişărilor, decopertărilor, ocupări cu 

tehnostructuri, acoperirii cu pulberi, poluărilor etc. determină modificări radicale ale 

compoziţiei şi structurii vegetaţiei. Lucrările de decopertare şi haldare din perimetrele 
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afectate de exploatările miniere din Nord-Vestul Transilvaniei au determinat îndepărtarea 

pădurii de pe o suprafaţă de peste 1000 ha.  

 

 

 

4.2.6 SOLURILE 
Masa de sol este afectată de procesele de decopertare, poluare, degradare prin 

intensificarea proceselor geomorfologice. Toate aceste efecte ale activităţilor miniere se 

materializează prin modificarea texturii, distrugerea structurii şi a fertilităţii iniţiale. 

 

Capitolul V 

RĂSPÂNDIREA ŞI CARACTERIZAREA SOLURILOR DEGRADATE ŞI A 

ENTIANTROSOLURILOR DIN NORD VESTUL TRANSILVANIEI 

 
5.1.RĂSPÂNDIREA SOLURILOR DEGRADATE ŞI A  

ENTIANTROSOLURILOR DE LA EXPLOATĂRILE MINIERE DE SUPRAFAŢĂ  

DIN NORD VESTUL TRANSILVANIEI 

 
 În Nord-Vestul  Transilvaniei, respectiv judeţele (Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, 

Braşov, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Satu-Mare şi Sălaj, prin cercetările noastre de 

teren, confruntate şi completate şi cu cele de la Oficiile Judeţene de Pedologie şi 

Agrochimie şi alte surse bibliografice, s-a ajuns la concluzia că, în perimetrul luat în 

studiu, au fost degradate sau sunt în curs de degradare, 10150 ha teren cu folosinţe foarte 

variate: arabil, păşune, fâneaţă, pădure şi neproductiv.  

 

5.2. CARACTERIZAREA SOLURILOR DEGRADATE ŞI A 

ENTIANTROSOLURILOR DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI 

 
5.2.1. Caracterizarea morfologică, fizică şi chimică, a solurilor degradate şi a 

entiantrosolurilor de la exploatările miniere de suprafaţă din nord-vestul Transilvaniei 
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 Pentru a surprinde modificările profunde ce au loc în solurile supuse degradării, 

din numeroasele profile de soluri şi entiantrisoluri ce la avem recoltate şi analizate la 

fiecare exploatare minieră în parte, prezentăm, pe cele mai reprezentative la câteva din 

exploatările miniere de suprafaţă din Nord-Vestul Transilvaniei şi care să susţină şi să 

ilustreze scopul şi obiectivele acestei lucrări. 

 

5.2.2. Caracterizarea mineralogică ale Entiantrosolurilor din N-V Transilvaniei 

 

În preocupările noastre, privind proprietăţile mineralogice ale haldelor de steril am 

luat în studiu două aspecte: analiza mineralogică a fracţiunilor argiloase şi analiza totală a 

fracţiunilor argiloase din câteva perimetre a exploatărilor miniere de suprafaţă din N-V 

Transilvaniei, recoltând probe de la aceleaşi adâncimi (0-20, 50-70 şi 140-160 cm). 

 

5.2.3. Caracterizarea biologică a solurilor degradate şi a entiantrosolurilor rezultate 

(comparativ cu a solurilor degradate) 

 

Activitatea biologică a solurilor este în strânsă legătură cu activitatea enzimatică a 

acesteia. Cât de mult au fost schimbate condiţiile ecopedologice, cât de energică a fost 

intervenţia omului asupra solului, se poate vedea şi din analiza activităţii biologice (mai 

ales enzimatice)  a solurilor comparativ cu a materialelor de haldă (entiantrosoluri) la 

toate perimetrele luate în studiu. 

 

5.3 EVALUAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE PRIN BONITARE A 

SOLURILOR DEGRADATE PRIN EXPLOATĂRILE MINIERE DE SUPRAFAŢĂ ŞI 

A ENTIANTROSOLURILOR REZULTATE DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI 

ŞI UNELE POSIBILITĂŢI DE INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL ECONOMIC 

 
 În vederea stabilirii modului de folosinţă agricolă a entiantrosolurilor rezultate de 

la exploatările miniere de suprafaţă din Nord-Vestul Transilvaniei, am recurs la evaluarea 

capacităţii de producţie prin bonitare. 
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Această operaţiune s-a făcut conform Metodologiei de elaborare a studiilor 

pedologice elaborată de Institutul de Cercetări Pedologice şi Agrochimice 1987, vol III. 

Menţionăm faptul că, solurile degradate prin decopertare au fost apreciate şi evaluate 

ţinând cont de condiţiile ecopedologice iniţiale (înainte de exploatare) a zonei în care este 

amplasat perimetrul respectiv, iar în cazul entiantrosolurilor s-a ţinut cont de indicatorii 

noilor condiţii ecopedologice create, atât de relief, climă, vegetaţie, dar mai ales de 

indicatorii de caracterizare fizică şi chimică ş.a. 

Capitolul VI 
EVOLUŢIA ENTIANTROSOLURILOR (PROTOSOLURILOR ANTROPICE) 

DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI 

 

 Încercăm să ne aducem o contribuţie modestă la procesele pedogenetice ce au loc 

în aceste  entiantrosoluri cunoscut fiind faptul că, mai ales acolo unde nu s-a făcut o 

decopertare selectivă a rocilor acoperitoare zăcământului util, şi deci unde pe suprafeţe 

întinse s-a schimbat radical potenţialul biogenetic şi aspectul general al landşaftului, este 

necesar, în primul rând crearea condiţiilor de formare a unui ecosistem regenerat care la 

rândul lui este legat de măsurile accelerării formării solului a unei evoluţii rapide a 

întregului proces de pedogeneză. 

 

EVOLUŢIA VEGETAŢIEI PE ENTIANTROSOLURI 

VEGETAŢIA INIŢIALĂ PE HALDELE DE STERIL 

Date privind evoluţia în timp îndelungat a vegetaţiei pe haldele de steril de la 

exploatările miniere sunt puţine în literatură, de aceea în deplasările noastre pe teren, 

periodic, în „parcelele de îmburuienare” din câmpul experimental sau din afara lui s-a 

urmărit evoluţia vegetaţiei pe haldele de steril de la exploatările miniere de la Căpuş şi 

Aghireş.  

 

EVOLUŢIA ÎN TIMP A VEGETAŢIEI 

 Dinamica vegetaţiei haldelor de steril de la Aghireş şi Căpuş, ca şi structură 

floristică a vegetaţiei acestor halde prezintă un interes deosebit din punct de vedere 
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ştiinţific, pentru cercetarea proceselor şi fenomenelor proprii acestei asociaţii, pentru 

precizarea sensului şi caracterului evoluţiei acestei asociaţii. 

 

Capitolul VII 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

În etapa actuală, în care populaţia şi necesarul ei de alimente, materii prime 

vegetale şi animale cresc continuu diminuarea suprafeţelor cultivate, atât în România cât 

şi în întreaga lume, constituie un real pericol dintre cele mai grave. Cu toate că nu există 

o evidenţă exactă a suprafeţelor degradate, se estimează că la nivelul mondial suprafeţele 

degradate prin exploatări miniere de suprafaţă ar depăşi 24 milioane ha. 

Zona cercetată extinzându-se pe o suprafaţă foarte mare, factorii de formare a 

solurilor sunt variaţi şi influenţa lor asupra solurilor zonale şi a entiantrosolurilor este 

foarte diferită de la o exploatare la alta. 

Datorită particularităţilor geomorfologice, litologice, climatologice etc. a fiecărei 

exploatări, obiectivele şi scopul cercetărilor privind reintroducerea în circuitul economic 

a terenurilor degradate trebuie să fie specifice fiecărui perimetru în parte, atât sub aspect 

metodologic de investigare cât şi a practicilor de materializare a rezultatelor cercetării 

ştiinţifice. 

 În urma exploatărilor miniere de suprafaţă are loc o remodelare antropică a 

suprafeţelor topografice, cu consecinţe imediate, directe şi de lungă durată asupra 

echilibrului sistemului geomorfologic local. Modificările antropice sunt de natură 

morfologică, morfometrică şi funcţională, rezultând o morfologie tipică pentru aceste 

zone afectate (suprafeţele colinare iniţiale sunt transformate în areale aplatizate sau chiar 

cavităţi subtopografice). 

 În perimetrul luat în studiu, au fost degradate, sau sunt în curs de degradare, 10150 

ha teren cu folosinţe foarte variată (arabil, păşune, fâneaţă, pădure şi neproductiv) cu 

suprafeţele cele mai mari în judeţele: Cluj, Bihor, Bistriţa Năsăud şi Maramureş. 

Pentru ca terenurile degradate de exploatările miniere de suprafaţă să poată fi 

redate cât mai repede circuitului economic, având în vedere viteza mică de restabilire a 

echilibrului natural pe aceste terenuri se recomandă ca, pe lângă proiectul de exploatare 

minieră, să se întocmească şi proiectul de reconstrucţie ecologică prin recultivare. 
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La stabilirea sortimentului de plante se va ţine cont de însuşirile fizice şi chimice 

ale haldelor de steril (entiantrosoluri), în special de valoarea pH-ului şi de condiţiile 

climatice ale zonei. 
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