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REZUMAT: Exploatarea la zi a lignitului din
Bazinul Jilţ, are ca efect suprafeţe mari de teren
neproductiv, cu relief deranjat, haotic, format din
amestecuri de roci, lipsite de vegetaţie, supuse
procesului de eroziune şi cu un aspect de landşaft
sau pustiu industrial. Pentru refacerea ecologică a
acestora, au fost realizate cercetări pedologice și
agrochimice speciale. Lucrarea prezintă cele două
etape ale refacerii ecologice a solurilor: tehnicominieră și biologică. În urma efectuării analizelor
indicatorilor fizici și chimici de calitate ai probelor
de sol antropic de pe halda de steril a carierei, au
fost plantate diverse specii silvice, avându-se în
vedere și fixarea taluzelor, pentru a preveni
degradarea solului prin alunecări de teren. Speciile
silvice care se pretează la recultivarea solurilor
antropice din Bazinul Minier Jilț sunt: cătina albă,
nucul selectat, alunul, plopul european, salcâmul și
frasinul.

ABSTRACT: Cast mining of lignite basin stall,
results in large areas of unproductive land with
relief disturbed, chaotic, consisting of mixtures of
rocks, no vegetation, subject to erosion and
appearance of landscape or industrial wasteland.To
rehabilitate them were conducted special research
and agrochemical soil.This paper presents the two
phases of land reclamation: technical and biological
mining. After conducting physical and chemical
analyzes as indicators of anthropogenic soil samples
from the quarry dump, various species were planted
forest, taking into account the fixing slopes to
prevent soil degradation by landslides. Forest
species that are susceptible to anthropogenic soil
recultivation of mining basin stall are: sea
buckthorn, selected walnut, hazel, poplar locust and
ash.
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1. INTRODUCTION

Due to the daily operation of lignite
from Jilt basin , large areas of land resulting
Datorită exploatării la zi a lignitului unproductive with relief disturbed, chaotic,
consisting of mixtures of rocks, no

1.INTRODUCERE
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din Bazinul Jilţ, au rezultat suprafeţe mari
de teren neproductiv, cu relief deranjat,
haotic, format din amestecuri de roci, lipsite
de vegetaţie, supuse procesului de eroziune
şi cu un aspect de landşaft sau pustiu
industrial, care nu pot fi redate la categoria
de teren arabil. Amestecurile de roci sunt
lipsite de fertilitate, au grade de pretabilitate
la recultivare foarte diferite şi datorită
eterogenităţii, creează probleme în procesul
de recultivare.
În acest sens, au fost realizate
cercetări pentru refacerea ecologică a
acestora, prin plantarea diverselor specii
silvice, avându-se în vedere și fixarea
taluzelor, pentru a preveni degradarea
solului prin alunecări de teren.
Conceptul actual al dezvoltării
durabile presupune o strategie de protecţia
mediului, cu menţiunea echilibrului ecologic
pe plan mondial, regional și local.
Cercetările au ca scop identificarea speciilor
silvice, astfel încât aceste suprafeţe să intre
cât mai repede in circuitul economic, dar
având în vedere că împădurirea acestor
suprafeţe depinde de zona ecopedologică și
de materialul rezultat în urma exploatării
lignitului.
Direcţiile si modelele de recultivare în
România
sunt
condiţionate
de
caracteristicile fîzico-geografice locale, de
tehnologia exploatărilor şi de dezvoltarea
perspectivă a zonei.
Recultivarea este privită ca o problemă
complexă de reconstrucţie şi refacere a
productivităţii landşafturilor degradate de
activităţile economico-sociale. Recultivarea
haldelor de steril rezultate din exploatările
miniere la zi depinde de pretabilitatea pentru
plantare a materialelor litologice rezultate
din excavare şi de modul în care se execută
lucrările de amenajare a haldelor.
Recultivarea silvică se realizează în
două etape: tehnico-minieră şi biologică. În
cadrul etapei tehnico-minieră sau de
amenajare minieră, se indică decopertarea
stratului fertil înainte de începerea
exploatării
resurselor
subsolului
şi
depunerea acestuia într-o haldă distinctă, iar

vegetation, subject to erosion and
appearance of landscape or industrial
wasteland, not being used as a category of
arable land. Mixtures of rocks are devoid of
fertility, they have degrees of suitability for
recultivation very different due to
heterogeneity and create problems in the
process of recultivation.
In this regard, many researches have
been made to ecological rehabilitate them,
by planting various forest species, taking
into account the fixing slopes to prevent soil
degradation by landslides.
The current concept of sustainable
development
requires
environmental
strategy, noting global ecological balance,
regional and local levels. Research aimed at
identifying forest species so that these
surfaces to come as quickly in business, but
since afforestation of these areas vary by
region ecopedological
and material
resulting from lignite exploitation.
Recultivation directions and patterns
in Romania are subject to physical and
geographical features, it depends on local
mining technology and future development
of the area.
Recultivation is seen as a complex
reconstruction and restoration of degraded
landscapes productivity of socio-economic
activities. Recultivation of waste dumps
from mining industry depends on suitability
for planting lithological materials from
excavation and how the arrangement works
for heaps.
The forestry recultivation is done in
two stages: technical-mining stage and
biological. In the technical-mining phase or
mining development, it is indicated topsoil
stripping prior to the exploitation of subsoil
and deposit it into a separate heap and in the
biological stage it proceeds to the actual
dump recultivation and increase fertility of
dump materials.
The climate of the area under study
are:
• relative air humidity - directly
influences the sweat evaporation
system; it has recorded a
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în cadrul etapei biologice se trece la
recultivarea propriu-zisă a haldei şi la
creşterea fertilităţii materialelor haldate.
Condițiile climatice ale zonei luate
în studiu sunt următoarele:
• umezeala relativă a aerului influenţează direct regimul evapotransiraţiei; a înregistrat în cadrul
mediei multianuale pe ultimii 60 de
ani, valoarea de 72%; se situează
peste normală în lunile de vară,
toamnă şi iarnă, iar în lunile de
primăvară, aceasta este inferioară
normalei, având efect negativ în
procesul de polenizare la pomi
• temperatura medie lunară şi anuală media multianuală a normalei pe 60
de ani este 10,2°C; în prezent,
nivelul temperaturii medii anuale a
crescut faţă de normală cu 2,4 °C
• îngheţurile înregistrate în decada a
III-a a lunii martie sunt de
aproximativ - 4,4°C; deoarece, toate
speciile se găsesc în fenofaza de
înflorit în masă, se realizează
compromiterea producţiei în procent
de 50 -100%
• pe
raza
județului
Gorj
se
înregistrează precipitaţii și grindină;
media precipitaţiilor multianuale,
calculate pe ultimii 60 de ani în
partea de nord a Olteniei,
înregistrează valoarea de 753
mm/m2, în prezent înregistrându-se
un deficit fată de normală
• seceta excesivă conduce la creşterea
deficitului de umiditate din sol sub
coeficientul de ofilire, fapt ce
conduce la uscarea pomilor
• județul Gorj are caracteristic
climatul
temperat
continental
neuniform, cu lunile de iarnă reci şi
secetoase, cu lunile de primăvară şi
toamnă temperate, cu excepţia lunii
martie şi octombrie (luni aride), iar
lunile de vară calde şi umede

•

•

•

•

•

multiannual average in the last 60
years the value of 72%; it is above
normal in summer, autumn and
winter and in the spring; it is less
normal, with negative effects on
trees for pollination
monthly and annual average
temperature - annual average of 60
years normality is 10.2 ° C, at
present the average temperature
increases from normal annual with
2.4 ° C
frosts recorded in the third decade of
March is approximately - 4.4 ° C,
because all species are in bloom
phenophase of mass production, it is
achieved compromised rate of 50 100% of production
the county Gorj recordes rainfall and
hail; the multiannual average rainfall
calculated over the last 60 years in
northern Oltenia records value of
753 mm/m2; now recordes a deficit
of normal
excessive drought leads to increased
moisture deficit of soil below the
wilting coefficient, which leads to
dry trees
the Gorj county has temperate
continental climate characteristic
patchy, with cold and dry winter,
with spring and autumn temperate,
with the exception of March and
October (dry months) and the hot
and humid summer months

2.MATERIALS AND METHODS
In order to restore ecologically degraded
soils from mining activities from the mining
Jilt Basin, lots of special pedological and
agrochemical studies are needed, they
should be made at large-scale l: 2000.
1) conditional evaluation of soil to
be mined - to determine the grade of each
unit of land taken out of production
2) identifying and stripping topsoil
- for determining the thickness horizont of
fertile soil that requiring selective stripping,
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the storage in special warehouses and the
use to cover laying waste dump that are
Pentru a reface ecologic solurile gone to be recultivated, it is recommended
degradate de activitățile miniere din Bazinul that the storage of the bioactive horizon to
minier Jilț, sunt necesare studii pedologice be as short as possible preferably be used
şi agrochimice speciale, realizate la scară for binding in the same day, in order to not
reduce biological activity and anaerobic
mare de l : 2000.
1) bonitarea solurilor ce vor fi afectate processes not occur in substrate; at the
de exploatările miniere - pentru a deposition of the material submitted to the
stabili clasa de calitate a fiecărei recultivation process is necessary to avoid
unităţi de teren scoase din circuitul compaction; for forest species land should
not be too leveled.
productiv
• scraping is performed using scrapers
2) identificarea
şi
decopertarea
or other specific equipment
stratului fertil - pentru stabilirea
• the A horizon is strictly scraped,
grosimii orizontului de sol fertil care
any interference with other horizons
necesită decopertarea selectivă,
leads to reduced production and to
păstrarea în depozite speciale şi
reduced soil cover
utilizarea la copertarea haldelor de
steril
supuse
procesului
de
• a thicker topsoil is located in the
recultivare; se recomandă ca
lower third of slopes where the slope
perioada de depozitare a orizontului
is less higher
bioactiv să fie cât mai scurtă, de
• there are excluded soils that have a
preferat să fie folosit la copertare
coarse texture and extreme clay,
chiar în aceeaşi zi, pentru a nu i se
soils with pH below 5 and above pH
reduce activitatea biologică şi să nu
8.5, frame soils, contaminated soils
se producă în substrat procese
and soils with very low humus
anaerobe; la depunerea în haldă a
content
materialului supus procesului de
• there are scraped only soils that are
recultivare este necesar să se evite
not salinated and alkaline
tasarea; pentru speciile silvice,
• method of highlighting the layer to
terenul nu trebuie să fie prea nivelat
be excavated is based on execution
• decopertarea se realizează cu
trench or furrow, with depth equal to
ajutorul screperelor sau a altor utilaje
the thickness of stripping or
specifice
execution pits from place to place,
• se decopertează strict orizontul A,
in the field is observed change in
orice amestec cu alte orizonturi duce
soil color and structure
la scăderea capacităţii de producţie şi
• fertile horizon must be kept in a
la reducerea efectului copertei de sol
special heap protected against water
• un sol fertil mai gros este localizat în
and wind erosion, avoidance of
treimea inferioară a versanților,
compaction given by rapid onset of
acolo unde panta este mai mică
dense vegetation cover
• se exclud solurile care au o textură
3) qualitative assessment of
extremă grosieră şi argilă, solurile cu geological materials - contained in waste
pH sub 5 şi cele cu pH peste 8,5, dumps;
solurile cu schelet, solurile poluate și
4) quantitative and qualitative
solurile cu un conţinut foarte mic de evaluation of the reserve from available
humus
nutrients forest species - for dosing of
• se decopertează numai solurile organic and mineral fertilizers and
amendments necessary
nesalinizate şi nealcalinizate

2. MATERIAL ȘI METODĂ
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5) establishing quality grades - data
metoda de punere în evidenţă a
will
be
compared with those in the initial
stratului ce trebuie excavat are la
bază executarea de şanţuri sau study and whether the differences are
brazde, cu adâncimea egală cu insignificant, we can say that the land was
grosimea stratului de decopertare sau recultivated.
executarea de gropi din loc în loc; în The technical-mining stage
teren se observă și schimbarea
• at the deposit in landfill of materials
culorii solului şi a structurii
will be considered to deposit the spoil
of clays, limestone and skeletal
• orizontul fertil trebuie păstrat într-o
material, and at the top, at least l, 5 m
haldă specială, protejată împotriva
loess or other light material solificabil
eroziunii prin apă şi vânt, având în
vedere evitarea compactării, prin
• layers of earth materials which
instalarea rapidă a unui covor
contain
fragments
and
debris
vegetal dens
intercalations of coal or organic
material in various stages of
3) evaluarea calitativă a materialelor
geologice - care intră în compoziţia
decomposition, will be stored
haldelor de steril
separately for use to cover laying
waste materials (sand, gravel and
4) evaluarea cantitativă şi calitativă a
other rock) and carrying out the
rezervei de elemente nutritive
accesibile pentru speciile silvice –
reconstruction of uniform textural
pentru
stabilirea dozelor de
profiles
îngrăşăminte organice şi minerale și a
• over these materials suitable for
necesarului de amendamente
recultivation, it will make fertile
5) stabilirea claselor de calitate - datele
horizon in storage in a 50-60 cm thick
vor fi comparate cu cele din studiul
layer, taking into account the final
iniţial şi dacă diferenţele sunt
topography dump to be cover and that
nesemnificative, se poate aprecia că
water and wind erosion processes will
terenul a fost recultivat.
redistribute the submitted fertile
Etapa tehnico-minieră
horizon
• la depunerea în haldă a materialelor,
• plot and execute the dump driveways
se va avea în vedere necesitatea
• the ground cover on slopes will not
depunerii la baza haldei a argilelor,
make heaps, but only on a platter to
materialelor calcaroase şi scheletice,
create a high production capacity, on
iar în partea superioară, cel puţin l,5
the slopes will be planted a mixture of
m loess sau un alt material uşor
grasses (Dactilys glomerata, Bromus
solificabil
inermis,
Festuca
sp.,
Lolium
• stratele de materiale pământoase
multiflorum) and perennial legume, to
care conţin fragmente şi resturi de
protect against erosion; dumps can be
cărbuni sau intercalaţii de materiale
fixed and only the cultivation of
organice în diferite stadii de
alfalfa, after which the slopes will be
descompunere, vor fi depozitate
planted with forest species
distinct, în vederea utilizării lor la
• the rows of trees will be oriented
copertarea
materialelor
sterile
parallel to the dump, and the next line
(nisipuri, pietrişuri, alte roci) şi
should be planted saplings of mid
realizarea în procesul de reconstruire
range first and foremost, to cover
a unor profile uniforme textural
more space and better use light
• peste aceste materiale pretabile la
• dump slope must be mineral fertilized
recultivare, se va depune orizontul
with 150 kg / ha nitrogen , 120 kg / ha
fertil aflat în depozite, într-un strat
of phosphorus and 120 kg / ha
•
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de 50-60 cm grosime, ținându-se
cont de topografia finală a haldei ce
trebuie copertată şi de faptul că
procesele erozionale prin apă şi vânt
vor redistribui orizontul fertil depus
• se trasează şi execută drumurile de
acces pe haldă
• coperta de sol nu se va depune pe
taluzele haldelor, ci numai pe un
platou, pentru a crea o capacitate de
producţie ridicată, pe taluze vor fi
cultivate un amestec de graminee
(Dactilys
glomerata,
Bromus
inermis, Festuca sp., Lolium
multiflorum) şi leguminoase perene,
pentru a se asigura protecţie
împotriva eroziunii; haldele pot fi
fixate şi numai prin cultivarea cu
lucerna, după care, taluzele vor fi
plantate cu specii silvice
• rândurile de arbori vor fi orientate
paralel cu baza haldei, iar puieţii din
rândul următor trebuie plantaţi la
jumătatea intervalului primului rând,
pentru a acoperi mai bine spaţiul şi a
valorifica mai bine lumina
• taluzul haldei trebuie fertilizat
mineral, cu 150 kg/ha azot, 120
kg/ha fosfor şi 120 kg/ha potasiu şi
organic, cu îngrăşăminte pe bază de
lignit, 1000 kg/ha
• deoarece, materialele haldate suferă
un proces de tasare neuniformă, la
suprafaţa haldei pot să apară băltiri,
care afectează dezvoltarea plantelor;
este necesar,ca în această perioadă să
se facă nivelarea haldei, iar
depunerea copertei cu sol fertil să se
facă pe halda deja stabilizată şi
nivelată
Etapa de recultivare biologică
• lucrările trebuie orientate în sensul
intensificării
proceselor
pedogenetice, astfel încât într-o
perioadă de 6-8 ani solurile să ajungă
în condiţiile de productivitate şi
eficienţă a solurilor zonale
• pentru reducerea tasării apărute în
procesul de amenajare tehnico-

potassium and organic fertilizers
based on lignite, 1,000 kg / ha
• because dumps material undergoes
uniform compaction, at the surface of
the dump may occur pile pooling that
affect plant development , it is
necessary that during this period to
make leveling dump and deposit
fertile soil cover to make the stockpile
already stabilized and leveled
The stage of biological recultivation
• work must face in the direction
increasing pedogenesis processes, so
that in a period of 6-8 years to reach
soil productivity and efficiency
under soil to reduce compaction
zone
• deficiencies in the technical
development of mining dump
recommend the execution of loose
deep in two ways to improve the
system dump aerohidric
• the stabilization of loose, activation
and speeding dump biological
patterning process will be achieved
by administration of 100-150 t / ha
manure
• fertilization system will include
high doses of fertilizers lignite,
1,000 kg / ha and minerals (N150200; P80-120; K80-120) or green
manure (vetch, peas, sorghum,
alfalfa), which have a role in the
accumulation of humus in soil
• dump coal residues allows higher
doses of mineral fertilizers; on the
organic and mineral dumps heavily
fertilized there is a process of
accumulation of organic matter and
nutrients,
along
with
the
rehabilitation of the dump
To rehabilitate degraded land area of
9.61 ha from mining Jilt Mining Basin were
performed researches for achieving
afforestation works.
For the characterize of dump
deposits in terms physicochemical, were
taken sampled in disturbed and undisturbed
structure (cylinder), 4 main profiles up to a

Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series , No. 3/2012

324

Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3/2012

minieră a haldei se recomandă
executarea afânării adânci în două
sensuri, pentru a îmbunătăţii regimul
aerohidric al haldei
• stabilizarea
afânării,
activarea
biologică a haldei şi a grăbirea
procesului de structurare se va
realiza prin administrarea a 100-150
t/ha de gunoi de grajd
• sistemul de fertilizare va include
doze mari de îngrăşăminte pe bază
lignit, 1000 kg/ha şi minerale (N150200; P80-120; K80-120) sau
îngrăşăminte verzi (măzărichea,
mazărea, sorgul zaharat, lucerna),
care au rol în procesul de acumulare
a humusului în sol
• prezenţa reziduurilor de cărbune în
haldă permite creşterea dozelor de
îngrăşăminte minerale; pe haldele
intens fertilizate organic şi mineral,
se observă un proces de acumulare
de materie organică şi elemente
nutritive odată cu procesul de
reabilitare a haldei
Pentru
refacerea
ecologică
a
suprafeței de 9,61 ha teren degradat de
activitățile miniere din Bazinul Minier Jilț,
au fost efectuate cercetări pentru realizarea
lucrărilor de împădurire.
Pentru caracterizarea depozitelor
haldate din punct de vedere fizico-chimic,
au fost prelevate probe în structură deranjată
şi nederanjată (cilindri), din 4 profile
principale, până la adâncimea de 1,5 m şi
din cele 11 profile secundare până la
adâncimea de 1,0 m.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
Solurile din perimetrul studiat aparţin
clasei Protisoluri şi sunt reprezentate prin
tipul Entiantrosoluri. Sunt soluri în curs de
formare, dezvoltate pe materiale parentale
antropogene, cu o grosime mai mare de 150
cm, caracterizate prin prezenţa la suprafaţă a
unui orizont A ochric (Ao), cu o grosime
mai mică de 10 cm, foarte sărac în nutrienţi.
Din punct de vedere al alcătuirii

depth of 1.5 m and the 11 side profiles to a
depth of 1, 0 m.

3.RESULTS AND DISCUSSION
The soils in the studied area are from
class Protisoluri and are represented by the
type Entiantrosoluri. There are emerging
soils, developed on parent materials
anthropogenic, with a thickness of less than
150 cm, characterized by the presence of a
horizontal surface Ochre (Ao), with a
thickness of less than 10 cm, very poor in
nutrients.
In
terms
of
granulometric
composition, the cvasiorizontal deposits
leveled on dump surface, have a sandy-clay
or clay-sandy texture with varying
fragments of coal, marl and altered
sandstone;
On the uniformly slope moderate
oblique (from 10.0 to 20.0%), with eastern
exhibition dump deposits are characterized
by a sandy texture, with pieces in different
proportions of coal, marl and sandstone
altered.
In terms of response, these deposits
have a reaction predominantly weak
alkaline (pH 7.4 to 8.4).
The degree of base saturation has
values of 100%, framing these deposits in
saturated bases (table 1).
In terms of humus content, the
profiles located on uneven cvasiorizontal
surfaces with uneven low level, a middle
content is found in the depth of 0-20 cm and
uneven slope profiles with east located
exhibition; the humus content is low on the
entire depth, starting from the surface. The
humus reserve, on 0-50 cm depth in all
analyzed profiles is extremely low, with
values less than 30 t / ha.
Providing total nitrogen N, P, K is
very small (0.005 to 0.081% to NT, 2-9 mg
/ kg PAl and 12-122 mg / kg Kal (table 2).
Apparently density is extremely low
DA ( 1.47 to 1.00 g/cm3), correlated well
with total porosity PT is extremely high
(45.3 to 61.1 v / v%).
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granulometrice, depozitele haldate de pe
suprafaţa nivelată cvasiorizontală, au o
textură nisipolutoasă – lutonisipoasă, cu
fragmente în proporţii diferite de cărbune,
marne şi gresii alterate.
Pe versantul neuniform moderat
înclinat (10,0 – 20,0%), cu expoziţie estică,
depozitele haldarte se caracterizează printr-o
textură nisipoasă, cu fragmente în proporţii
diferite de cărbune, marne şi gresii alterate.
Din punct de vedere al reacţiei, aceste
depozite au o reacţie predominant slab
alcalină (pH 7,4 – 8,4).
Gradul de saturaţie în baze are valori
de 100%, încadrând aceste depozite în
domeniul saturat în baze ( tabelul 1).
Din punctul de vedere al conţinutului
de humus, la profilele amplasate pe
suprafeţele cvasiorizontale nivelate slab
neuniforme cu denivelări, se constată un
conţinut mijlociu pe adâncimea de 0-20 cm,
iar la profilele amplasate pe versantul
neuniform cu expoziţie estică, conţinutul de
humus este mic pe întreaga adâncime,
începând de la suprafaţă. Rezerva de humus,
pe adâncimea de 0-50 cm la toate profilele
analizate, este extrem de mică, cu valori mai
mici de 30 t/ha.
Asigurarea cu azot total N, P, K este
foarte mică (0,005-0,081% la Nt; 2-9 mg/kg
la PAl și 12-122 mg/kg la KAl ( tabelul 2).
Densitatea aparentă DA este extrem de mică
( 1,47-1,00 g/cm3), corelată perfect cu
porozitatea totală PT care este extrem de
mare ( 45,3-61,1 v/v% ).
Rezistenţa la penetrare este foarte mică
(6-13 kgf/cm2), fiind caracteristică texturii
grosiere a depozitelor haldate, iar
conductivitatea hidraulică (permeabilitate)
este mare, în acord cu textura grosieră a
depozitelor haldate ( tabelul 3).
Metalele grele (zinc, cupru, fier,
mangan, nichel, cobalt, crom, plumb şi
cadmiu), determinate pe probe de sol
recoltate din nivelul de adâncime 0-50 cm
înregistrează valori normale VN, cu
excepția Ni, care înregistrează valori mai
mari decât VN, dar sub PA, pentru folosinţe
sensibile ( tabelul 4).

The penetration resistance is very
low (6-13 kgf/cm2), being characteristic of
coarse texture from dumps deposits and
hydraulic conductivity (permeability) is
high, in line with the rough texture of dump
deposits (table 3).
The heavy metals (zinc, copper, iron,
manganese, nickel, cobalt, chromium, lead
and cadmium), determined on soil samples
collected from the 0-50 cm depth recorde
normal VN values, except for Ni, which
records higher values than VN, but in PA
for sensitive uses (table 4).
Following laboratory analysis, land
has been classified as class-III - forestry
land suitability middle with moderate
limitations due to sandy texture-silty,
fragments of shale, coal, sandstone altered
in different percentages, the necessary
operating
flatwork,
earthy
material
contribution to improve ameliorative
fertilization texturii şi and grade IV - low
forest land suitability with severe
limitations, short uniformly slope moderate
slope (from 10.1 to 20.0%) and Eastern
exhibition, due to sandy texture with
fragments of coal, marl and sandstone
alteration, grass strips are needed,
to prevent and combat water erosion by
slope and ameliorative fertilization radical
due to low organic matter content.
Given the physical and chemical
quality indicators of soil samples collected
from the spoil bank related careers stall,
resulting in soil and agrochemical analyzes
were planted various species forest, so the
slope and the terrace:
• sea
buckthorn
(Hyppophae
rhommaider)
• black pine (Pinus Nigra)
• walnut (Juglans nigra)
• oak (Quercus petraea)
• pedunculate oak (Quercus robur)
• sky (Quercus cerris)
• red oak (Quercus rubra)
• aspen (Populus tremula)
• acacia (Robinia pseudacacia, family
Leguminosae)
• glade (Gladitia triachantos)
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În urma analizelor de laborator, terenurile
au fost încadrate în clasa a-III-a - terenuri cu
pretabilitate silvică mijlocie, cu limitări
moderate datorită texturii nisipo-lutoase, cu
fragmente de marnă, cărbune, gresii alterate în
diferite procente, fiind necesare lucrări de
nivelare de exploatare, aport de material
pământos pentru îmbunătăţirea texturiişi
fertilizare ameliorativă şi în clasa a IV-a terenuri cu pretabilitate silvică scăzută, cu
limitări severe, pe versantul neuniform scurt cu
înclinare moderată (10,1-20,0%) şi expoziţie
estică, datorită texturii nisipoase cu fragmente
de cărbune, marne şi gresii alterate, fiind
necesare benzi înierbate, pentru prevenirea şi
combaterea fenomenului de eroziune prin apă pe
versant şi fertilizare ameliorativă radicală,
datorită conţinutului mic de materie organică.

ash (Fraxinus)
It has been shown experimentally that
of all forest species planted on these soils
are suitable anthropogenic only: sea
buckthorn (being a species of soil
stabilizers), walnut, poplar (which is a
pioneer species, installed spontaneously
dumps), acacia and glad (first attempts at
waste dumps were conducted with these
species, due to the consolidation of
degraded soils suitability anthropogenic,
can be used as a hedge) and ash (suitable in
areas
with
excess
moisture
and
microdepresiuni where is water ( Figura 1).
•

Ţinînd cont de indicatorii de calitate
fizici şi chimici ai probelor de sol recoltate
din halda de steril aferentă carierei Jilţ,
rezultaţi în urma analizelor pedologice şi
agrochimice, au fost plantate diverse specii
silvice, atît pe taluz, cât şi pe terasă:
• cătina
albă
(Hyppophae
rhommaider)
• pinul negru (Pinus Nigra)
• nucul (Juglans nigra)
• gorunul (Quercus petraea)
• stejarul pedunculat (Quercus robur )
• cerul (Quercus cerris)
• stejarul roşu (Quercus rubra)
• plopul tremurător (Populus tremula)
• salcâmul (Robinia pseudacacia,
familia Leguminosae)
• glădița ( Gladitia triachantos)
• frasinul (Fraxinus)
S-a demonstrat experimental că
dintre toate speciile silvice plantate, se
pretează pe aceste soluri antropice, doar:
cătina albă (fiind o specie stabilizatoare a
solului), nucul, plopul (care este o specie
pionieră, instalată spontan pe halde),
salcîmul și glădița (primele încercări pe
haldele de steril au fost realizate cu aceste
specii, datorită pretabilității la consolidarea
solurilor degradate antropic; poate fi folosită
ca și gard viu) şi frasinul (pretabil în zonele
cu exces de umiditate şi microdepresiuni,
unde băltește apa) ( Figura 1).
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Tabelul 1. Indicatorii fizici şi chimici ai probelor de sol din halda de steril a carierei Jilţ
Table 1. Physical and chemical indicators of soil samples from the spoil bank careers stall
Profil / Caracterizare relief
Profile / Rating relief

Textura
Texture

pH

P1 / Suprafaţă nivelată,
Lut nisipos cu cărbune 15 -20%
cvasiorizontală, slab
Nisip lutos cu cărbune 15 -25 %
neuniformă, cu denivelări
P2 / Suprafaţă nivelată
Lut nisipos
cvasiorizontală, slab
Lut cu intercalaţii marnă 2 -40%
neuniformă, cu denivelări
V1 /Versant neuniform scurt, cu
Nisip fin - coeziv
înclinare moderată estică
V2 /Versant neuniform scurt, cu Nisip fin cu gresii, cărbune și marne 10 -20 %
înclinare moderată estică
Lut argilos cu cărbune 10 %
S1 / Suprafaţă nivelată
Nisip lutos cu cărbune și gresii 10 -15 %
cvasiorizontală, slab
Lut nisipos cu cărbune 15 -20 %
neuniformă, cu denivelări
S2// Suprafaţă nivelată
Lut nisipos cu cărbune și fragmente de gresii
cvasiorizontală slab neuniformă,
alterate 10 – 20 %
cu denivelări
Nisip lutos cu gresii alterate şi cărbune 10 -20
%
S3 / Suprafaţă nivelată
Lut nisipos cu marnă și cărbune 15-20 %
cvasiorizontală slab neuniformă,
Nisip lutos cu marnă și cărbune 10- -20%
cu denivelări
S4 /Suprafaţă nivelată
Nisip lutos cu fragmente de gresii și cărbune
cvasiorizontală, slab
Lut nisipos cu cărbune și gresii 10 -15%
neuniformă, cu denivelări
S5 /Suprafaţă nivelată
Nisip lutos cu cărbune , marne şi gresii 10 -20
cvasiorizontală, slab
%
neuniformă, cu denivelări
Lut nisipos cu cărbune şi marnă 10 -15%

7,79

Reacția /Reaction
Gradul de
saturaţie în baze /
The degree of base
saturation
V% = 100
Slab alcalină

8,39

Slab – moderat
alcalină

8,32

Slab - moderat
alcalină
Slab – moderat
alcalină

8,29
7,93

Slab alcalină

7,77

Slab alcalină

8,43

Slab – moderat
alcalină

7,75

Slab alcalină

8,05

Slab alcalină

Tabelul 2. Conţinutul de humus, azot, fosfor şi potasiu din probele de sol din halda de steril a
carierei Jilţ
Table 2. The content of humus, nitrogen, phosphorus and potassium in soil samples from the
spoil bank careers stall
Profil
Profile

Humus
(%)

Azotul total Nt
Total nitrogen
(%)

P1
P2
V1
V2
S1
S2
S3
S4
S5

1,2
0,97
0,55
0,23
1,47
1,53
0,6
1,18
1,13

0,07
0,02
0,008
0,007
0,04
0,06
0,01
0,02
0,04

Fosforul mobil P Al
Mobile
phosphorus
( mg/kg)
5
3,67
2
3
6,67
31,33
3,33
6,33
4,33

Potasiul mobil K Al
Mobile potassium
( mg/kg)
47,5
63,67
45.5
40,33
82,33
67,67
38
45,67
110,67
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0,73
0,7
0,93
0,73
0,87
0,6

H1
H2
H3
H4
H5
H6

0,02
0,02
0,03
0,005
0,03
0,03

7,0
4,33
6,67
2,67
50,33
2,33

46
57,33
38,67
45
59,33
20,33

Tabelul 3. Indicatorii fizici din probele de sol din halda de steril a carierei Jilţ
Table 3. Physical indicators of soil samples from the spoil bank careers stall
Simbolul
profilului
Symbol
profile

Densitate
aparentă
Apparent density
(DA) g/cm3

Porozitate
totală
Total
porosity
(PT %V/V)

Rezistenţa
la penetrare
Penetration
resistance
(RP kgf/cm2)

P1
P2
V1
V2

1,12
1,38
1,09
1,13

57,78
48,13
59,12
58,96

11,4
8,33
7
7,14

Conductivitatea
hidraulică saturată
Saturated hydraulic
conductivity
(permeabilitate)
(permeability) (mm/h)
26,43
27,00
22,69
44,09

Tabelul 4. Conţinutul de metale grele din probele de sol din halda de steril a carierei Jilţ
Table 4. The content of heavy metals in soil samples from the spoil bank career stall
Profil

Zn

Cu

Fe

Mn

Ni

Co

Cr

Pb

Cd

P1

26,25

3,86

11860

259

31,5

12,5

19

7,05

0,07

P2

38,1

9,31

15790

334,5

41,25

11,6

23,85

5,34

0,12

V1

28,8

2,58

12269,5

271

36,5

13,35

8,9

6,03

0,05

V2

26,25

1,95

11562

274,5

29,15

9,25

18,75

7,63

0,19

S1

57,1

15,6

25796,5

447,5

53,7

11,51

15,1

13,5

0.24

S2

50,5

10,8

21762

479,5

30,45

11,5

15,75

11,75

0,344

S3

30,25

2,02

12585

325,5

38,05

9,91

15,5

10,68

0,36

S4

29,15

2,20

13216,5

287,5

33,85

9,82

22,25

12,4

0,386

S5

56,85

17,15

25814,5

601

61,6

13,95

20,27

12,6

0,558

H1

29,2

2,68

14258

353,5

32,35

9,95

9,40

8,15

0,492

H2

34,6

1,67

13196

344

27

9,65

11,3

7,69

0,48

H3

29,1

2,85

13005,5

286,5

36,4

9,66

15,1

9,21

0,53

H4

28,65

1,78

122935

337

25,3

8,29

16,5

7,23

0,57

H5

71,15

15,95

26641

381

26,4

10

12,75

12,15

0,625

H6

40,75

6,35

20375

322,5

25,5

10,6

14,35

9,09

0,59
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Figura 1. Speciile silvice plantate pe solurile antropice din halda carierei Jilț
Figure 1. Forest species planted on anthropogenic soils from landfill career stall

4.CONCLUZII

4. CONCLUSIONS

1.Perimetru cercetat este situat din punct de
vedere
fizico-geografic,
în
Piemontul
Motrului, subunitatea Dealurile Jilţului.
2.Solurile analizate au o textură nisipolutoasă,
cu fragmente de cărbune, marne şi gresii
alterate.
3.Pentru refacerea ecologică a acestora, au fost
realizate cercetări pedologice și agrochimice
speciale.
4.În urma efectuării analizelor indicatorilor
fizici și chimici de calitate ai probelor de sol
antropic de pe halda de steril a carierei, au fost
plantate diverse specii silvice, avându-se în
vedere și fixarea taluzelor, pentru a preveni
degradarea solului prin alunecări de teren.
5.Speciile silvice care se pretează la
recultivarea solurilor antropice din Bazinul
Minier Jilț sunt: cătina albă, plopul, salcâmul
și frasinul.

1.Investigated area is located in the
physico-geographical
in
Piedmont
Motrului, subunit Hills stall.
2.Solurile analyzed nisipolutoasă texture
with fragments of coal, marl and
sandstone altered.
3.To rehabilitate them were conducted
special research and agrochemical soil.
4.In After conducting physical and
chemical analyzes as indicators of
anthropogenic soil samples from the
quarry dump, various species were
planted forest, taking into account the
fixing slopes to prevent soil degradation
by landslides.
5. Forest species that are susceptible to
anthropogenic soil recultivation of
mining basin stall are: sea buckthorn,
poplar, acacia and ash.
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