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Suprafeţe pe care vegetaţia forestieră nu s-a instalat
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Oraşul Copşa Mică este situat în partea de nord-vest a jude-
ţului Sibiu, la confluenţa râurilor Târnava Mare cu Visa. 

Traversat de DN14 este situat la 43 km de reşedinţa de judeţ, 
12 km de municipiul Mediaş şi la 33 km faţă de municipiul Blaj 
pe DN 14B. Oraşul, amplasat în culoarul depresionar al râului 
Târnava Mare, are o suprafaţă de 2590 hectare din care 278 
hectare în intravilanul localităţii.

Localitatea se învecinează la nord cu comuna şi staţiunea Baz-
na, la nord – est cu comuna Târnava şi municipiul Mediaş, 
la est cu comuna Valea Viilor, la sud cu comuna Axente Se-
ver, iar la vest cu comuna Micăsasa. Reţeaua hidrografică este 
dominată de râurile Târnava Mare şi Visa şi mai cuprinde o 
serie de pâraie care se varsă în cele două râuri ( fără potenţial 
energetic). 

Temperatura medie anuală este de 8,6°C.  Clima este temperat 
continentală, cu ierni blânde şi veri călduroase. Precipitaţiile va-
riază între 900 şi 1300 mm/mp. Istoria neagră a micuţei localităţi 
din inima Transilvaniei începe în urmă cu aproape 70 de ani, când 
în 1939 a fost înfiinţată întreprinderea metalurgică ce avea să pă-
teze pentru totdeauna sănătatea oamenilor şi a naturii din zonă.  
Având ca scop iniţial producerea zincului industrial, fabri-
ca din Copşa Mică a fost modernizată în numeroase rân-
duri ( în 1950, 1960, 1967, 1975, 1984) primind, pe lângă 

unitatea deja existenta, o instalaţie de obţinere a plumbului.  
Astfel, soarta oraşului a fost pecetluită: avea să devină cea mai 
poluata localitate din Europa, statut păstrat până la accidentul 
nuclear de la Cernobâl.

În 1993 după lungi negocieri fabrica de negru de fum a fost în-
chisă iar 5 ani mai târziu, în anul 1998, SC SOMETRA SA a fost 
privatizată, pachetul majoritar de acţiuni revenind holdingului 
MYTILINEOS din Grecia. Cu ocazia privatizării a fost întoc-
mit un Program de conformare în vederea funcţionării uzinei 
în conformitate cu Legea Protecţiei Mediului nr.137/1995 care 
cuprindea 14 măsuri privind diminuarea impactului asupra 
factorilor de mediu prin reducerea emanaţiilor de gaze şi de 
pulberi toxice, cu scadenţă la finele anului 2002. La punctul 
11 din Program a figurat obligativitatea uzinei SOMETRA de 
a finanţa „lucrările de stabilizare a versantului drept al râului 
Târnava Mare prin plantaţii cu specii arboricole, pe o suprafaţă 
de 40-50 ha şi refacerea ecosistemului forestier distrus”; într-
adevăr, în anii 2000 - 2003, s-a plantat cu fonduri puse la dis-
poziţie de către agentul economic respectiv, o suprafaţă de 35 
ha în perimetrele Copşa-Baraj, Gruişoare şi Puru. Programul 
de conformare a continuat cu Autorizaţia Integrată de Mediu 
pentru perioada 2006 – 2011 care cuprinde un plan de acţi-
uni ce vizează diminuarea poluării şi reconstrucţia ecologică 
a zonei.

INTRODUCERE
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Poluarea pădurilor din Ocolul Silvic Mediaş se datorează în 
principal activităţii industriale a doi agenţi economici din 

oraşul Copşa Mică: SC SOMETRA SA, cu profil de metalurgie 
neferoasă care, înainte de 1990 era considerată cea mai mare 
unitate de profil din ţară şi (până în 1993) SC CARBOSIN SA, 
cu profil chimic.  

SC SOMETRA SA a luat fiinţă în anul 1939, în scopul obţi-
nerii zincului metalurgic, funcţionând iniţial cu trei cuptoare 
de distilare, pentru ca, din 1948, capacitatea să crească prin 
intrarea în funcţiune a încă cinci cuptoare. În anul 1955 s-a dat 
în exploatare o instalaţie de producere a acidului sulfuric (ne-
cesar pentru extragerea metalelor grele) care a fost extinsă în 
1966, concomitent cu înfiinţarea unei instalaţii de aglomerare 
a concentratelor zinco-plumboase. În anul 1983 a fost pusă în 
funcţiune o instalaţie de valorificare a stibiului metalic, iar în 
1988 a fost construit coşul de dispersie înalt de 250 m.

Nivelurile realizate la principalele produse în anul 1989 au 
fost următoarele: acid sulfuric 43490 tone (faţă de 126000 t/
an capacitate proiectată), plumb electrolitic 23519 tone (faţă 
de 38000 t/an proiectat), zinc metalurgic 29840 tone, pulbere 
de zinc 2094 tone, cadmiu 19 tone, bismut 29 tone, stibiu 195 
tone. Începând din 1990 producţia a scăzut continuu până în 
1995-1996 când, la unele sortimente, s-a atins din nou nivelul 

din 1989. În acelaşi interval de timp (1990-1996) s-au făcut o 
serie de eforturi financiare pe linie de retehnologizare, con-
stând din îmbunătăţirea instalaţiilor de purificare a gazelor la 
staţia de aglomerare şi la furnal, finalizarea lucrărilor la coşul 
înalt, introducerea unui nou sistem de filtrare a pulberilor.

SC CARBOSIN SA, înfiinţată în anul 1935, a avut ca obiectiv 
principal producerea de negru de fum prin chimizarea gazu-
lui metan. În perioada 1950-1970 au fost date în funcţiune noi 
instalaţii de negru de fum, precum şi de producere a acidului 
formic şi oxalic, a metacrilatului de metil. Produsele societăţii 
au reprezentat principalele materii prime pentru fabricarea de 
diverse articole tehnice din cauciuc (anvelope, curele de trans-
misie, benzi transportoare, îmbrăcăminte şi încălţăminte de 
protecţie), dar au avut întrebuinţare şi în industria chimică, in-
dustria de medicamente, în agricultură etc. Producţia de negru 
de fum de diverse tipuri, în anul 1989 a fost de 24400 tone (faţă 
de o capacitate proiectată de 63000 t/an), după care aceasta s-a 
diminuat continuu până în 1993 când unitatea a fost dezafec-
tată. Poluarea cu pulberi de negru de fum a afectat o fâşie de 
teren lungă de peste 20 km, cu o lăţime de 5-6 km.

Ca urmare a unei poluări istorice (de peste 60 ani) şi a unei 
poluări prezente, zona Copşa Mică reprezintă o zonă afectată 
de poluarea atmosferică, caracterizată de calitatea necores-

I. SURSE DE pOlUaRE şI pRINCIpalElE SUbSTaNţE pOlUaNTE
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punzătoare a aerului ambiental, poluarea apelor de suprafaţă, 
poluarea solului, degradarea calitativă a produselor vegetale şi 
riscul posibil asupra stării de sănătate a animalelor şi a oameni-
lor din zonă. De obicei, măsurile de control al poluării aerului 
se focalizează pe limitarea emisiilor, astfel încât concentraţiile 
poluanţilor în aerul ambiental să nu depăşească valorile sta-
bilite de standarde, valori care au la bază lipsa oricăror efecte 
adverse asupra sănătăţii. SC SOMETRA SA reprezintă princi-
palul agent poluator din Copşa Mică, aceasta fiind o societate 

cu profil de metalurgie neferoasă. Impactul negativ al emisiilor 
de  SO2 şi pulberi cu conţinut de metale grele este semnifi-
cativ asupra tuturor factorilor de mediu din zonă. Prezentăm 
mai jos situaţia concentraţiilor medii anuale la dioxidul de sulf, 
pulberi totale în suspensie şi metale din pulberi în suspensie, în 
zona Copşa Mică, respectiv în cele două staţii de monitorizare, 
respectiv Copşa Mică - Spital (situat la aprox. 500 m de  SC 
SOMETRA SA ) şi Copşa Mică - Observator ( situat aprox. la 
1500 m de  SC SOMETRA SA), în perioada  2000 – 2007 :

grafic 1 • Concentraţii medii SO2 (μg/mc/an)
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În graficul 1 se observă în intervalul 2000 – 2005 o scădere a 
concentraţiei de SO2, fiind urmată de o creştere semnificativă 
în anul 2007 la staţia de monitorizare Copşa Mică – Spital si-
tuată în vecinătatea sursei de poluare.

Corelat cu evoluţia valorilor medii anuale, prezentăm şi varia-
ţia frecvenţei depăşirilor CMA în acelaşi interval 2000 – 2007:

În ambele puncte monitorizate, la SO2 se constată valori ridi-
cate în anul 2007 comparativ cu ceilalţi ani din intervalul stu-
diat, în punctul Spital s-a obţinut cea mai ridicată valoare din 
această perioadă de 26 %.

grafic 2 • Frecvenţa depăşirilor (%)
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Se observă o scădere a Pb din pulberi în suspensie ca urmare 
a montării elemenţilor de filtrate de la filtrul Dalamatic al SC 
SOMETRA SA principalul poluator. 

grafic 3 • pb din pulberi în suspensie (μg/mc/an)
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CONCENTRaţII alE mETalElOR gRElE

Din prezentarea evolutivă a calităţii aerului în staţia de mo-
nitorizare, Copşa Mică - Spital, ( în perioada 2000 – 2007 ) se 
constată următoarele: concentraţiile de plumb şi cadmiu din 
pulberile în suspensie se menţin la cote ridicate, valorile me-

dii anuale cele mai mari fiind înregistrate în anul 2003 atât la 
conţinutul de Pb cât şi la cel de Cd din pulberile în suspensie 
urmată de o scădere, în intervalul 2004 – 2007. În anul 2007 
se înregistrează cea mai scăzută valoare medie, ca urmare a 
montării elemenţilor de filtrare pentru filtrul Dalamatic spre 
sfârşitul anului 2006 la SC SOMETRA SA Copşa Mică.
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Frecvenţa depăşirilor la Pb din pulberi în suspensie:

grafic 4 • pb din pulberi în suspensie (frecvenţa depăşirilor)
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Urmărind graficul 4 observăm că frecvenţa depăşirilor conţi-
nutului de Pb a variat între 24% şi 85,4% ( 85,4% reprezentând 
frecvenţa maximă în 2003 ). În anul 2007 frecvenţa depăşirilor 

la Pb din pulberi în suspensie la Spital este în scădere faţă de 
intervalul 2003 – 2006, atingându-se valoarea de 44% pentru 
Pb.
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Situaţia concentraţiilor la Cd din pulberi în suspensie se pre-
zintă astfel:

grafic 5 • Cd din pulberi în suspensie ((μg/mc/an))

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Spital

0,
02

7

0,
03

1

0,
13

3

0,
06

8

0,
04

1 0,
05

6

0,
04

1

0,
06

8

Se observă în graficul 5 o scădere a Cd din pulberi în suspensie 
ca urmare a montării elemenţilor de filtrare de la filtrul  Dala-
matic la SC SOMETRA SA, principalul poluator.
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Frecvenţa depăşirilor la Cd din pulberi în suspensie:

grafic 6 • Cd din pulberi în suspensie (frecvenţa depăşirilor)
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În graficul 6 se observă frecvenţa depăşirilor la conţinutul de 
Cd între 55 % şi 88,15 %. În anul 2007 frecvenţa depăşirilor 
la Cd din pulberi în suspensie la spital este în scădere faţă de 
intervalul 2003 – 2006, atingându-se valoarea de 56 % pentru 
Cd.
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Studiul calităţii aerului necesită tehnici analitice capabile să 
determine prezenţa şi concentraţia unor elemente chimice po-
luante în anumite probe de mediu. Asemenea probe de mediu, 
ce pot pune în evidenţă poluarea aerului, sunt reprezentate de 
aerosoli şi biomonitori, în cazul de faţă utilizându-se licheni 
- specia xanthoria. Vom prezenta rezultatele obţinute din ana-
liza acumulării de metale grele ( Pb, Cd, Zn ) în transplante de 
licheni, expuşi 120 de zile 12 staţionare în zona Copşa Mică 
- Mediaş. Lichenii expuşi au fost prelevaţi dintr-o zonă nepo-
luată.

Determinările efectuate evidenţiază următoarele:

• Lichenii pot fi consideraţi metalofite, care acumulează can-
tităţi mari de metale grele, manifestând afinitate pentru: Pb, 
Cd,Cu şi Zn, chiar dacă există o competiţie între aceste metale 
în ceea ce priveşte acumularea lor în ţesutul vegetal, concentra-
ţiile mai mari de metale au fost determinate la lichenii expuşi 
în staţionarele: Copşa Mică şi Târnăvioara aflate în apropierea 
sursei poluatoare;

• Comparativ cu proba martor conţinutul de metale din ţesu-
tul vegetal pentru lichenii expuşi este semnificativ mai mare: 
Cu de 54 de ori, Cd de 16 ori, Pb de 150 ori, Zn de 50 ori.

Rezultatele experimentului confirmă prezenţa în zona Cop-
şa Mică a unor cantităţi semnificative de pulberi cu conţinut 
mare de metale grele, fapt confirmat şi de analiza cantitativă 
a pulberilor în cadrul seismului de monitoring al aerului am-
biental.

EFECTE alE pOlUăRII  
aSUpRa vEgETaţIEI FORESTIERE

Începând cu anii ‘60 ai secolului trecut, de când autorităţile 
locale au devenit conştiente de efectele poluării industriale a 
pădurilor, suprafaţa arboretelor afectate a crescut în mod con-
tinuu. Ritmul de extindere a suprafeţelor poluate şi intensitatea 
poluării au fost la început mai lente pentru ca, în timp, ambii 
parametri să capete o dinamică accentuată. Astfel, dacă în anul 
1961 fenomenul de poluare, aflat în stadiu incipient, era sem-
nalat pe circa 100 de hectare, doar în arboretele din proximi-
tatea surselor (Buja, 1994), în anul 1973 era deja înregistrată 
o suprafaţă de 1650 hectare, ca peste numai cinci ani (1978) 
aceasta să se ridice la aproape 8000 de hectare. 

Ultimele două revizuiri ale amenajamentului constată că în-
treaga suprafaţă păduroasă a Ocolului Silvic Mediaş (20110 ha 
în 1988, respectiv 17247 ha în 1999, după cedarea a două unităţi 
de protecţie către OS Dumbrăveni) a fost afectată de poluare; 
mai mult chiar, începând din 1988, şi în ocoalele vecine s-au 
consemnat suprafeţe mai mari sau mai mici de păduri poluate, 
după cum urmează: OS Dumbrăveni (UP V parţial) 947 ha; OS 
Agnita (UP I parţial)  60 ha; OS Blaj din DS Alba Iulia (integral) 
8 900 ha. Aşa încât, în anul 1988, suprafaţa totală a pădurilor din 
zona Copşa Mică expuse fenomenului de poluare depăşea 30000 
de hectare, suprafaţă menţinută şi în amenajamentul din 1999.                                                                                                                                            
Pe de altă parte, la fel de spectaculos a crescut şi intensitatea 
poluării, înregistrându-se, de la o etapă la alta, un grad tot mai 
ridicat de vătămare a arboretelor expuse; astfel, suprafaţa ar-
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boretelor încadrate în zona I de poluare, cu vătămarea cea mai 
accentuată, a fost estimată, numai în OS Mediaş, la 120 ha în 
1973, la 900 ha în 1978, la aproape 2600 ha în 1988 şi la peste 
4500 ha în 1999. Cele mai afectate păduri din cuprinsul OS 
Mediaş sunt cele din UP II Micăsasa şi din UP III Târnava, ur-
mează UP I Şeica Mică  şi UP IV Boian. Cele mai puţin poluate 
sunt arboretele din UP V Dârlos.

Ca urmare a efectului poluării, atât regenerarea pe cale naturală 
cât şi culturile rezultate din plantaţii au de suferit foarte mult. 
Dacă în arboretele situate în zona a III-a de poluare (moderată) 
regenerarea  este doar îngreunată, iar puieţii naturali au mai 
mult sau mai puţin de suferit, în arboretele situate în zonele I 
şi II de poluare, procesul de regenerare stagnează complet sau 
este pe cale de stagnare.

La rândul lor, plantaţiile efectuate în condiţii de poluare in-
tensă a solului au un procent scăzut de reuşită, iar dacă nu 
sunt însoţite de măsuri speciale (amendări, fertilizări ş.a), care 
măresc substanţial costul, pot fi total compromise. Un singur 
exemplu în acest sens este edificator: la lucrările de împădurire 
efectuate între anii 1994 şi 1998, cu toate completările făcute în 
anii ulteriori plantaţiei, procentul de reuşită a variat între 12 şi 
95 %, fără să se ajungă, peste tot, la starea de reuşită definitivă. 
Eforturile necesare şi respectiv riscurile de nereuşită sunt şi 
mai mari dacă poluarea este însoţită de eroziune sau de alune-
cări ale terenului. Ca urmare a poluării s-a redus foarte mult 
- până aproape de anularea totală - capacitatea de exercitare a 
funcţiilor de protecţie ale arboretelor: climatică, hidrologică şi 

Lucrări de reconstrucţie complexă pe terenurile intens poluate
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antierozională, igienico-sanitară, de agrement şi chiar funcţia 
antipoluantă. 

Pe fondul general al unor factori favorizanţi – pantă accen-
tuată, substrat petrografic friabil, alternanţa stratelor diferite 
de roci, deficitul de apă din sol ş.a. – vătămarea puternică sau 
dispariţia totală a vegetaţiei sub impactul poluării au constituit 
ultima verigă ce a condus la declanşarea unor procese intense 

de versant. Printre cauzele care s-au asociat poluării, grăbind şi 
adâncind aceste procese, s-au aflat incendiile repetate de pădu-
re ori practicarea unor folosinţe agricole neadecvate.  

Toate formele de degradare arătate se asociază de regulă cu 
acidificarea, debazificarea şi destructurarea solului datorită 
acumulării noxelor.

Terenuri degradate  înainte de reconstrucţia ecologică
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Suprafaţa totală parcursă cu lucrări de reconstrucţie ecologi-
că prin împădurire în teritoriul intens poluat din zona Copşa 

Mică însumează 644 ha, din care în fond forestier 470 ha şi în 
perimetre de ameliorare din afara fondului forestier 174 ha.

Lucrările de reconstrucţie ecologică s-au realizat atât pe supra-
feţe degradate  din fond forestier, cât şi pe suprafeţe preluate de 
la diverşi proprietari care s-au constituit în perimetre de ame-
liorare delimitate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare. 

SITUaţIa SUpRaFEţElOR pRElUaTE 
şI CONSTITUITE îN pERImETRE

1. Terenuri degradate preluate de la agenţia Do-
meniilor Statului
a) Perimetrul Curmătura I – Axente Sever  16,72 ha
2. Terenuri degradate preluate de la Consiliile lo-
cale din zona afectată

a) Perimetrul Curmătura II – Axente Sever  34,41 ha
b) Perimetrul Şeica Mică – Şoroştin  71,20 ha
3. Terenuri achiziţionate prin cumpărare de la di-
verşi proprietari
a) Perimetrul Rupturile Copşei  98,10 ha

FINaNţaREa lUCRăRIlOR SE REalIzEază DIN:

• Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică
• Fonduri bugetare alocate pentru aceste scopuri
• Fonduri proprii constiuite la nivelul ocoalelor silvice sub de-
numirea de fond de conservare şi regenerare a pădurilor

lUCRăRI DE RECONSTRUCţIE ECOlOgICă REalIzaTE

lucrări de reconstrucţie ecologică realizate în Ocolul Silvic mediaş, în intervalul 1988-2008

Genul de lucrări UM

 În cuprinsul fondului forestier  În  perimetre din afara fondului forestier

Total
1988-1998 1999-2008 Total 1993-1996 1997-2008 Total

Plantaţii integrale ha 168 302 470 68 106 174 644



17Reconstrucţia ecologică de la Copşa Mică

Perimetrul Curmãtura
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Direcţia Silvică Sibiu continuă acţiunea de reconstrucţie eco-
logică a terenurilor intens poluate din fondul foresteir al statu-
lui print-un proiect de reconstrucţie ecologică, finanţat de la 
bugetul de stat care presupune împădurirea a 30,8 ha şi lucrări 
pedo – ameliorative pe aceeaşi suprafaţă.

RECOmaNDăRI pRIvIND UTIlIzaREa 
îN CUlTURI a DIFERITElOR SpECII 

Dintre toate speciile folosite salcâmul are, în general, potenţi-
alul cel mai mare de menţinere şi dezvoltare. În consecinţă, el 
trebuie să constituie în continuare specia de bază în formule-
le de împădurire pe marea majoritate a suprafeţelor, şi anume 
cele care sunt supuse eroziunii pluviale de toate gradele sau 
alunecărilor cu sau fără fragmentarea masei de pămînt depla-
sate. Este, de altfel, una din puţinele specii ce reuşesc să se re-
genereze la vârste mici, în urma incendiilor de litieră. 

Dintre speciile asociate în formulele cu salcâm, în condiţiile 
arătate mai sus, sălcioara a dat cele mai bune rezultate; în con-
cluzie  susţinem menţinerea în cultură a acestei specii. În timp 
ce  salcâmul epuizează solul, sălcioara îl îmbogăţeşte în azot, 
datorită bacteriilor nitrificatoare cu care trăieşte în simbioză; 
ea poate fi folosită, (s-a şi folosit, de altfel) împreună cu cătina 
albă sau în locul acesteia la fixarea taluzurilor şi a suprafeţelor 
de desprindere a alunecărilor, cu condiţia ca acestea să nu fie 
abrupte. 

Deşi cu rezultate mai modeste, vor putea fi folosiţi şi pe mai 
departe, alături de salcâm, mălinul american şi cenuşarul, am-
bele specii cu putere de înmulţire pe cale vegetativă şi probate 
ca rezistente la fum şi la gaze industriale; în plus, mălinul are 
un coronament bogat şi este creditat că se comportă bine în 
subetajul arboretelor de salcâm (Stănescu ş. a., 1997). Tot pen-
tru amestec poate fi utilizat mojdreanul, îndeosebi pe versanţi 
însoriţi, supuşi eroziunii foarte puternice şi excesive.

Dintre arbuşti, au fost urmăriţi şi au dat satisfacţie  amorfa şi 
păducelul care pot fi folosiţi atât împreună cu salcâmul şi cu 
speciile susmenţionate de arbori pentru amestec, dar şi sepa-
rat, pe taluzuri sau pe „rupturi” rezultate în urma alunecări-
lor. La cele două specii de arbuşti se adăugă lemnul câinesc, 

Reconstrucţie ecologică reuşită
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menţinut în mod natural în cele mai variate 
condiţii de teren, sub formă de tufe viguroa-
se, cu tendinţă evidentă de extindere, ceea 
ce probează marea sa rezistenţă la poluare 
(se pare că, asemenea salcâmului, are şi el 
capacitate de revigorare din drajoni după 
incendii). O prezenţă spontană o are, de 
asemenea, sângerul, foarte rezistent şi el la 
emanaţiile toxice ale uzinei SOMETRA. 

În ceea ce priveşte cătina albă, în ciuda unor 
nereuşite semnalate, se recomandă promo-
varea sa în continuare, fiind una dintre cele 
mai rustice şi mai indicate specii în lupta 
de fixare a terenurilor cu condiţii staţiona-
le extreme, cum sunt taluzurile de ogaşe şi 
de ravene, alunecările de teren cu masa de 
pământ puternic fragmentată sau  suprafe-
ţele de desprindere a acestora. Condiţia este ca materialul de 
împădurit să fie produs, păstrat şi transportat în condiţii co-
respunzătoare.

Referitor la celelalte specii principale de arbori, folosite în cul-
turi pure, probate ca rezistente la poluare, se fac următoarele 
recomandări: frasinul să fie instalat pe locuri mai aşezate, cu 
soluri formate, chiar dacă sunt situate pe alunecări în bloc, cu 
masa de pământ puţin fragmentată; plopii negri hibrizi se pre-

tează în zona de luncă avînd drenare satisfă-
cătoare, dar şi pe limbile unor alunecări sta-
bilizate, cu umezeală suficientă; aninul negru 
poate fi introdus în zona de luncă joasă şi 
pe microdepresiunile create în spatele unor 
mase de pământ alunecate, cu apă stagnantă 
pe o perioadă mai îndelungată; în fine, salcia 
albă dă rezultate, sub formă de sade,  pe firul 
unor ravene şi ogaşe având un anume grad 
de umezeală, iar nuielele de salcie pot fi folo-
site la baza gărduleţelor pentru consolidarea 
teraselor. 

Salcâmi înfloriţi în perimetrul Târnãvioara

Lucrări de reconstrucţie complexă 
pe terenurile intens poluate
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CONClUzII

În baza experienţei acumulate în decurs de peste trei dece-
nii de luptă pentru reconstruirea arboretelor distruse prin 

poluare industrială ori de creare a noi arborete în zona Cop-
şa Mică, se poate afirma că, în condiţii de relativă reducere a 
emanaţiilor de substanţe toxice la sursă, în special la dioxid de 
sulf, aşa cum s-a întâmplat după 1990, există soluţii viabile de 
(re)instalare a vegetaţiei forestiere pentru marea majoritate a 
situaţiilor întâlnite, ce reprezintă peste 90% din suprafeţele su-
puse în trecut unei poluări intense şi de durată, cu menţiunea 
că ele - soluţiile respective - presupun eforturi şi costuri foarte 
ridicate. 

• Speciile de arbori cu care s-au obţinut cele mai bune rezultate, 
în condiţii staţionale cât de cât apropiate de cerinţele lor ecolo-
gice, sunt: salcâmul (Robinia pseudacacia L.), sălcioara (Eleag-
nus angustifolia L.), plopii negri hibrizi (Populus x canadensis 
Moench.), mălinul american (Prunus serotina Ehrh.), frasinul 
(Fraxinus excelsior L), iar dintre arbuşti, amorfa (Amorpha 
fruticosa L.), păducelul (Crataegus monogyna Jack.) şi, în anu-
mite situaţii, cătina albă (Hippophaë rhamnoides L.) ş. a. O ce-
rinţă de care trebuie să se ţină seama este aceea de a se evita 
monoculturile, mai ales în cazul folosirii salcâmului ca specie 
de bază (situaţie în care amestecul să se realizeze grupat).

• Pe măsura diminuării fenomenului de poluare, vor putea 
fi reintroduse şi speciile zonale valoroase, cum sunt gorunul Lucrări de reconstrucţie complexă pe terenurile intens poluate
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(Quercus petraea Liebl.), stejarul (Q. robur L.), paltinul (Acer 
pseudoplatanus L.), cireşul păsăresc (Prunus avium L.) ş.a., 
dispărute din peisaj, ori prezente doar ca exemplare izolate, rău 
conformate, cel mai adesea păstrînd urmele incendiilor repeta-
te care au trecut peste ele. De altfel, în afara puieţilor de arţar 
american semnalaţi anterior, în ultimii ani au început să apară 
- sporadic - şi puieţi de gorun regeneraţi pe cale naturală.

• În cazul unor perimetre noi soluţiile tehnice (alegerea speci-
ilor, modul de pregătire a terenului, administrarea de amenda-
mente şi de îngrăşăminte etc) trebuie să se sprijine totdeauna 
pe o cartare riguroasă a terenurilor de împădurit, care să cu-
prindă şi o analiză a solurilor într-un  laborator de specialita-
te. 

• Un rol important privind reuşita plantaţiilor pe terenurile 
afectate de eroziune excesivă sau de şiroiri puternice (dar ne-
supuse alunecărilor) îl au lucrările ajutătoare de construcţii-
montaj, cum sunt gărduleţele şi cleionajele. 

• Amendarea şi fertilizarea solului sunt operaţii obligatorii, 
acolo unde situaţia impune aplicarea lor: reacţia puternic acidă 
şi lipsa elementelor nutritive; ele se pot repeta la 2-3 ani (even-
tual în doze mai mici). Cât priveşte amendamentele, este indi-
cat să se aplice cu un an înaintea plantaţiei (situaţie în care şi 
pregătirea terenului se va face anticipat). Ambele operaţii s-ar 
putea extinde şi asupra arborilor maturi puternic afectaţi, dar 
nu uscaţi complet, în vederea revigorării lor şi «forţării» pro-
cesului de regenerare naturală. Plantaţie de plopi în perimetrul Târnăvioara



22 Direcţia Silvică Sibiu

• Trebuie subliniat că, mai mult ca oriunde în alte condiţii, o 
mare importanţă în reuşita culturilor din zona intens poluată o 
prezintă respectarea întocmai a prescripţiilor tehnice privind 
întregul proces tehnologic, de la pregătirea materialului de îm-
pădurire până la încheierea stării de masiv: calitatea puieţilor, 
modul de transport, de manipulare şi de depozitare a acestora, 
pregătirea terenului, calitatea actului de plantare însuşi, execu-
tarea lucrărilor de întreţinere, efectuarea completărilor nece-
sare, administrarea, în măsura cerinţelor, a amendamentelor şi 
îngrăşămintelor şi, nu în ultimul rând, prevenirea incendiilor 
devastatoare. Pe de altă parte se ştie că prinderea, menţinerea 
şi dezvoltarea plantelor tinere depind în cea mai mare măsură 
de starea vremii în timpul plantării şi după aceasta; o secetă 
prelungită în sezonul de vegetaţie, îngheţurile târzii ori timpu-
rii, exacerbarea procesului de alunecare a terenurilor pot avea 
repercusiuni împortante asupra plantaţiilor, mergând până la 
compromiterea lor totală.

• Reuşita acţiunii de reconstrucţie ecologică va depinde, în 
ultimă instanţă, de aplicarea în totalitate a cerinţelor impuse 
de protecţia mediului referitoare la retehnologizarea procese-
lor de producţie şi la montarea de instalaţii depoluante la SC 
SOMETRA, în vederea reducerii sub pragul de toleranţă pen-
tru plante a concentraţiei tuturor noxelor emanate, urmând ca 
toxicitatea solurilor – care se va menţine mulţi ani de acum 
înainte – să  fie corectată cu ajutorul amendamentelor calcice 
şi a îngrăşămintelor. Chiar în aceste condiţii, arboretele create 
vor avea rol prioritar de protecţie, scopul lor principal fiind 
acela de combatere şi de prevenire a proceselor de degrada-

re şi acela de reînverzire a terenurilor, fără a se putea miza, 
cel puţin în prima generaţie, pe obţinerea unei mase lemnoase 
valorificabile. Pentru adoptarea unor soluţii cât mai adecvate, 
este necesară urmărirea în continuare a lucrărilor executate şi 
efectuarea de experimentări privind speciile cele mai indicate 
în diverse condiţii staţionale, tehnologiile de împădurire adop-
tate, efectul amendamentelor şi a îngrăşămintelor etc. 

• În vederea continuării lucrărilor de reconstrucţie ecologică a 
zonei poluate Copşa Mică este foarte important ca toţi cei im-
plicaţi în această amplă acţiune să colaboreze în vederea atra-
gerii de fonduri locale, naţionale dar şi comunitare.

Perimetrul Curmãtura
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Versantul reconstruit ecologic din spatele S.C. SOMETRA
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