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Rezumat 
Procesul de restabilire naturală a ecosistemului pietrofit constă din următoarele etape: de 

formare a haldelor de steril, de inițiere și restabilire a biodiversității pe suprafața haldelor 

de steril, de solificare (formare a noului sol) pe suprafața haldelor, de acumulare a 

nutrienților (azot, fosfor, K2O) și de formare a humusului în straturile de sol nou-formate 

pe suprafața haldelor de steril în dependență de vârsta acestora. Etapele sunt stabilite 

experimental studiind dinamica: dezvoltării numărului de specii de plante pe suprafața 

haldelor, gradului de evoluare a regosolurilor în șirul cronologic, a rezultatelor creșterii 

conținutului nutrienților și de formare a humusului în dependență de vârsta haldelor 

cercetate. A fost demonstrată Legitatea privind procesul de formare a solului pe suprafața 

haldelor de steril, care reprezintă consecutivitatea și interacțiunea reciprocă a proceselor 

naturale de inițiere și dezvoltare a diversității biologice vegetale pe suprafața haldelor, de 

solificare (formarea noului sol), de acumulare a nutrienților și formare a humusului în 

regosoluri, care au loc simultan, fără intervenția omului și asigură procesul de formare 

naturală a ecosistemului petrofit. 
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proces biogeochimic, proces de solificare.  

Depus la redacție:  08 decembrie 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresa pentru corespondență: Bulimaga Constantin, Institutul de Ecologie și Geografie, 

Ministerul Educației și Cercetării, str. Academiei, 1, MD 2028 Chișinău, Republica 

Moldova; e-mail: cbulimaga@yahoo.com; tel. (+ 373 022) 723544 

Introducere 

Solul joacă un rol crucial pentru activitățile umane și supraviețuirea ecosistemelor. 

Cu regret solurile degradează din ce în ce mai mult sau se pierd ireversibil pe întreaga 

planetă, iar costurile degradării acestuia sunt enorme. Acest fapt este menționat și în 

documentele oficiale europene și mondiale: Millennium Ecosystem Assessment 2003, 

2005, EU Biodiversity Strategy to 2020, 2011; IUCN-COP11, 2012, etc.  

Această problemă există și în Republica Moldova (RM), unde în prezent sunt 153 

de mine și cariere, cu suprafața totală de 9672 ha. Suprafața totală exploatată din RM 

este de 1423 ha, iar suprafața totală recultivată este de 240 ha [2]. Din acest punct de 

https://doi.org/10.52388/1857-064X.2021.2.13



 

 

 

Buletinul AȘM. Științele vieții. Nr2(344) 2021                                         Ecologie și Geografie 

134 
 

vedere, studiile privind procesele de recultivare a haldelor de steril și carierelor pentru 

restabilirea ecosistemelor reprezintă o necesitate stringentă în întreaga lume. 

La moment sunt cunoscute mai multe studii privind procesul de reconstrucție 

ecologică a haldelor de steril în diverse cariere [3, 5, 12].  

Scopul prezentei lucrări constă în elucidarea procesului de restabilire naturală a 

ecosistemului pietrofit pe suprafața haldelor de steril în cariera de calcar „Lafarge 

Ciment” (Moldova) S.A. 

Prezentul studiu este realizat în cadrul Proiectului 15.817.02.20A „Studiul 

impactului activităților economice a Regiunii de Dezvoltare Economică Centru în scopul 

protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile”.  

Materiale și metode 

 Cercetărilor au fost supuse suprafețele haldelor de steril care s-au format în cariera 

de calcar a întreprinderii de producere a cimentului „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. 

din or. Rezina. Acestea s-au format în urma exploatărilor miniere de suprafață. Studiile 

au fost efectuate în teren în perioada anilor 2013-2019. Pe teritoriul carierei sunt halde 

de steril cu vârsta de 25, 20, 10, 5 și 0 ani. Halda de 25 ani are suprafața de 24 ha, de 20 

ani - 8 ha, de 10 ani - 6 ha, de 5 ani - 10 ha și halda de 0 ani, proaspăt depozitată, de 0,12 

ha. Suprafața totală a acestor halde constituie 48,12 ha (fig. 1) [6].  

 

 
Figura 1. Schema amplasării carierei „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.  

LEGENDA: 1 și 3 – suprafețe haldate cu vârsta de 25 ani; 2 – lacul de acumulare în zona umedă; 

4 – suprafața haldată cu vârsta de 20 ani; 5 – suprafața haldată cu vârsta de 10 ani; 6 – suprafața 

haldată cu vârsta de 5 ani; 7 și 8  – suprafețe  haldate cu material pământos fertil; 9 – suprafața 

explorată a zăcămintelor de calcar; 10 – suprafața haldată recent (vârsta 0 ani). 

 

A fost evaluată comparativ diversitatea biologică vegetală pe suprafețele haldelor 

de steril din cadrul carierei, pe siturile unde deja a fost depozitat solul mineral, totodată 

și pe teritoriile adiacente din imediata apropiere a carierei: pădurea Păpăuți, agrocenoza 

de lângă pădurea Păpăuți și pe marginea carierei [7].    
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Studiul privind procesul de dezvoltare a biodiversității a fost realizat prin 

inventarierea și identificarea speciilor de plante în funcție de vârsta haldelor și gradul de 

evoluare a procesului de formare a solului (solificare). Studiul procesului de solificare 

constă în analiza profilelor de sol, investigații fizico-chimice a probelor de sol privind 

formarea humusului și aprecierea vitezei de solificare în șirul cronologic de soluri [6].  

Cercetările în teren privind evaluarea diversității vegetale au fost efectuate după 

metoda transectelor liniare, care constă în notarea succesiunii fitoindivizilor de-a lungul 

unei linii sau a unei bande, a cărei lungime se stabilește în funcție de tipul de vegetație 

studiat. La determinarea speciilor de plante superioare au fost utilizate lucrările [10, 11, 

13, 17]. 

Pentru analiza solului probele reprezentative au fost prelevate în formă de plic cu 

laturile de 5 m de pe întreaga suprafață a fiecărei halde. Probele au fost prelevate uniform 

pe întreg teritoriul haldei din trei zone: începutul, mijlocul și sfârșitul haldei. Perioada 

prelevării probelor de sol pentru haldele 25, 20, 10, 5 ani este 2013-2019, iar pentru 

halda nouă depozitată în 2017, anul 2019.  

Analiza probelor de sol a fost efectuată în laboratorul acreditat al Centrului de 

Monitoring al Calității Solului al Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Parametrii 

chimici ai solului studiați sunt: pH-ul, humusul, fosforul mobil (P2O5) și potasiul mobil 

(K2O), Ntotal, Ca2+ și Mg2+, metalele grele: Cu, Zn, Cd, Ni, Pb. Rezultatele analizelor 

chimice a solului au servit pentru caracterizarea proceselor de restabilire a diversității 

vegetale și de solificare (formare a solului). 

Reconstrucția ecologică, ce ține de recultivarea silvică a fost efectuată după ghidul 

tehnic privind împădurirea terenurilor degradate [1, 14]. La plantarea culturilor silvice 

pe terenurile degradate au fost utilizate următoarele forme de amestecuri: grupate, mixte 

și în rânduri. 

 

Rezultate și discuții 

Procesul de formare naturală a ecosistemului pietrofit constă din mai multe etape: 

de formare (depozitare și tasare) a haldelor de steril, de inițiere și restabilire a 

biodiversității pe suprafața haldelor, de solificare pe suprafața haldelor ]n dependență de 

vârsta acestora, de acumulare a nutrienților (azot, fosfor, K2O), de formare a humusului 

în straturile de sol nou-format (regosol) pe suprafața haldelor studiate. 

Procesul de formare a haldelor de steril. Extragerea calcarului decurge în trei 

etape: a) de decopertare, care constă în decopertarea stratului fertil (>1% de humus) 

reprezentat prin cernoziom și amplasarea acestuia pe marginea carierei în scopul 

utilizării ulterioare, b) etapa de excavare a stratului pământos amplasat subiacent 

stratului de cernoziom și nivelul unde se începe orizontul stratului de calcar și c) etapa 

de extragere a calcarului propriu-zis. După decopertare urmează excavarea stratului 

pământos care este amplasat subiacent stratului de cernoziom și se întinde până la 

adâncimea unde începe stratul de calcar. Masa pământoasă care este amplasată în acest 

spațiu este excavată, transportată și depozitată în interiorul carierei în așa fel încât să 

asigure o suprafață suficientă pentru activitatea de extragere a calcarului, utilizat în 

producerea cimentului. Anume această masă pământoasă și reprezintă conținutul 

haldelor de steril. Procesul de formare a haldelor de steril constă în pregătirea terenului 

de unde a fost extras calcarul și este depozitată masa pământoasă (sterilul) în halde de 

diverse forme, care să  asigure stabilitate și rezistență la alunecări de teren. Anume aceste 

halde de diverse forme, în special stratul lor de la suprafață și reprezintă obiectul de 

studiu al prezentei lucrări.  
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Procesul de inițiere și restabilire a biodiversității pe suprafața haldelor de steril. 

Cercetările au demonstrat că cel mai mare număr de specii de plante a fost evidențiat pe 

halda de 25 ani. Pe suprafața acesteia au fost înregistrate 72 specii de plante, printre 

acestea predomină specia Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (=Elaeagnus argentea 

Pursh) (măslinul sălbatic), care pe alocuri crește foarte abundent. Un grad înalt de 

abundență a învelișului erbaceu se atestă la baza pantei, unde solul este mult mai umed 

și covorul vegetal este format dintr-un număr mai mare de specii, inclusiv din familia 

Poacee: Festuca pratensis Huds. (păiușul), Elytrigia repens (L.) Nevski (pirul) etc. În 

acest sit se întîlnesc și speciile invazive erbacee, precum: Sonchus sp. (susaiul), Arctium 

lappa L. (brusturele), Xanthiucornuțim strumarium L. (cornuții), Knautia arvensis (L.) 

Coult. (mușcata dracului), Crepis rhoeadifolia Bieb. (gălbenuș), Urtica dioica L. 

(urzica), Cirsium arvense (L.) Scop. (pălămida) etc. Unele specii de plante au fost 

depistate în exclusivitate doar pe această haldă: Carthamus lanatus L. (pintenoaga), 

Inula helenium L. (iarba mare) și Solanum dulcamara L. (lăsniciorul) [9]. 

Halda de 20 ani se caracterizează printr-o diversitate relativ înaltă, în total 68 specii 

de plante lemnoase și erbacee. Vegetația acestui sit de asemenea, este dominată de planta 

lemnoasă Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (=Elaeagnus argentea Pursh) 

(măslinul sălbatic), care este însoțit de Acer negundo L. (arțarul american) și specii de 

arbuști, mai frecvente fiind Crataegus monogyna Jacq. (păducelul) și Rosa canina L. 

(măcieșul). Deși pe pantele acestei halde cresc mai puține specii erbacee comparativ cu 

halda precedentă, totuși solul este acoperit de covorul vegetal la 60-70%, iar baza pantei 

este acoperită aproape în întregime de plante erbacee, destul de numeroase fiind speciile 

de plante invazive, printre care: Grindelia squarrosa (Pursh.) (grindelia), Lactuca 

tatarica (L.) C. A. Mey. (lăptucul), precum și unele specii neagresive: Melilotus 

officinalis (L.) Pall. (sulfina galbenă), Xeranthemum annuum L. (imortele), Verbascum 

nigrum L. (lumânărica), Echium vulgare L. (iarba șarpelui), Tanacetum vulgare L. 

(vetricea) etc.  

Diversitatea floristică a haldei de 10 ani este mult mai redusă comparativ cu cea a 

haldelor precedente și este reprezentată de 30 de specii de plante. Unica specie de plantă 

lemnoasă este Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. (=Elaeagnus argentea Pursh) 

(măslinul sălbatic). Speciile de plante erbacee care vegetează pe această haldă formează 

un covor compact, ponderea revenindu-i speciei invazive Grindelia squarrosa (Pursh.) 

(grindelia). Destul de frecvente sunt speciile Melilotus albus Medik. (sulfina albă), 

Echium vulgare L. (iarba șarpelui), Erigeron annuus (L.) Pers. (bătrânișul anual), 

Cirsium arvense (L.) Scop. (pălămida) și Polygonum aviculare L. (troscotul). 

Halda cu vârsta de 5 ani este reprezentată de 26 de specii de plante erbacee, puieți 

și copăcei tineri de plante lemnoase. Gradul de acoperire a suprafeței e redus și reprezintă 

circa 20-30%. Speciile de plante erbacee care vegetează pe această haldă sunt Lotus 

corniculatus L (ghizdei), Linaria vulgaris Mill. (linărița), Echium vulgare L. (iarba 

șarpelui), Rumex conglomeratus Murr. (măcriș), Polygonum aviculare L. (troscot), 

Erigeron annuus (L.) Pers. (bătrâniș), Crepis rhoeadifolia Bieb (gălbenuș), Cirsium 

arvense (L.) Scop. (pălămidă), Tussilago farfara L. (podbal) etc. [9]. 

Halda de 0 ani, proaspăt depozitată (sectorul nr. 10 din fig. 1) pe care nu era 

prezentă nici o specie și pe care au fost plantați mai mulți puieți pentru studierea 

procesului de restabilire a ecosistemului prin metoda silvică artificială, a fost stabilit, că 

[3] inițierea și restabilirea biodiversității (speciilor de plante pe suprafața haldelor) se 

datorează materialului pământos de la suprafața haldelor, format prin lucrări de 

terasament, alcătuit din amestecul de argile și soluri fosile de vârsta Pleistocenului 
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Inferior. Acest material pământos, servind ca biotop, asigură inițierea procesului de 

apariție a diversității vegetale și formării orizontului primar de acumulare a humusului, 

precursor al orizontului A. Procesul acesta are loc și sub influența condițiilor naturale. 

Astfel, suprafețele formate pe haldele depozitate prin lucrări de terasament, asigură un 

nivel înalt de productivitate al biocenozelor nou formate pe teritoriul carierei.  

Acest fapt a fost stabilit în baza cercetărilor efectuate pe suprafața haldei de steril 

proaspăt (sectorul nr. 10 din fig. 1) în 23.03.2017, la sădirea speciilor de arbori și arbuști 

pe suprafața haldei de steril nu exista absolut nici o specie de plante. 

La 14 septembrie 2017 la efectuarea inventarieri puieților pe suprafața haldei deja 

vegetau un șir întreg de specii de plante: Sonchus arvensis L. (susai); Echinochloa crus-

galli (L.) P. Beauv. (meiul găinii); Atriplex tatarica L. (loboda tătărească); Papaver 

rhoeas L. (mac); Senecio vernalis Waldst. & Kit. (cruciuliță vernală); Polygonum 

aviculare L. (troscot); Galium aparine L. (turiță); Lathyrus tuberosus L. (oreșniță); 

Fumaria officinalis L. (fumăriță); Medicago lupulina L. (lucernă lupulină); Tussilago 

farfara L. (podbal); Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (=Matricaria perforata 

Merat) (matricarie perforată); Rumex conglomeratus Murr. (măcriș conglomerat), unele 

cu înălțimea de 1,0-1,5 m, ceea ce practic nu permitea efectuarea inventarierii puieților 

sădiți. Pentru inventarierea puieților și acordarea posibilității ca aceștia să se dezvolte în 

continuare, a fost necesară înlăturarea acestor specii de plante specificate mai sus [9]. 

Menționăm că procesul de inițiere și restabilire a biodiversității se datorează 

materialului pământos de la suprafață, format prin lucrări de terasament, alcătuit din 

amestecul de argile și soluri fosile. Acest material cu conținutul de humus de circa 

0,28%, servind ca biotop, asigură inițierea procesului de apariție și dezvoltare a 

diversității biologice vegetale, abundente, care ulterior la uscarea și transformarea 

biochimică a acestora are loc formarea orizontului primar de sol cu acumularea 

humusului, precursor al orizontului A.  

Procesul de solificare (formare a noului sol). Conform autorului [15]: „Solul este 

un corp organomineral cu profil vertical divizat în orizonturi genetice, format la 

suprafața uscatului ca rezultat al interacțiunii îndelungate a rocilor parentale cu 

organismele și reziduurile lor, în anumite condiții de relief și climă. Formarea solului – 

pedogeneza - se produce concomitent cu evoluția naturală a asociațiilor vegetale și 

animale și se găsește într-un permanent echilibru cu biocenozele respective. În procesul 

creării sau genezei solului, toate însușirile lui devin tot mai favorabile și mai 

corespunzătoare cerințelor biocenozelor respective, având o interdependență. Solul este 

un fundal, o bază, și, totodată, o oglindă obiectivă a biocenozei, a landșaftului și a 

ecosistemului” [15]. 

Formarea solului are loc ca rezultat al interacțiunii complexe dintre învelișurile 

externe ale globului pământesc – atmosfera, hidrosfera si litosfera [16]. Solul s-a format 

ca urmare a acțiunii organismelor vii asupra rocilor, acțiune ce se desfășoară în condiții 

diferite de climă și relief. Componenții mediului natural, care participă, prin acțiunea lor, 

la formarea învelișului de sol, se numesc  factori pedogenetici sau factori de solificare. 

Ca factori pedogenetici sunt considerați: clima,  roca, organismele vii,  apa freatica și 

apa stagnantă, timpul (vârsta solurilor), activitatea omului (factor antropic). 

 Acțiunea complexă a factorilor pedogenetici determină producerea unor procese 

fizice, chimice si biologice, cunoscute sub denumirea de procese pedogenetice. Factorul 

pedogenetic cu rolul cel mai important în formarea solului este fauna (microorganismele 

din sol), care determină acumularea materiei organice și formarea humusului [16].  
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Rezultatele obținute privind restabilirea diversității biologice vegetale au 

demonstrat, că sunt strâns legate și cu procesul de solificare. Acesta (procesul de 

solificare) este interdependent cu procesul de restabilire a biodiversității. Ambele 

procese sunt dependente de vârsta haldelor. În funcție de perioada expunerii haldei 

procesului de solificare, crește conținutul substanței organice (humus) în solul nou 

format, se îmbunătățește structura agregatelor din sol, crește grosimea profilului, crește 

biomasa și vegetația devine mai bogată în specii. 

În rezultat se poate concluziona, că caracteristica profilelor de sol nou formate de 

pe suprafața haldelor de steril de diferite vârste reprezintă regosoluri cu diferit grad de 

evoluare. Gradul de evoluare depinde de vârsta haldei, sau mai bine zis de durata de 

expoziție a suprafeței haldei proceselor de solificare. Cel mai înalt grad de evoluare a 

procesului de solificare în șirul cronologic de soluri îl reprezintă regosolul de pe 

suprafața haldei cu durata de expoziție de 25 ani. Gradul de evoluare a regosolurilor a 

fost stabilit în procesul de descriere morfologică a profilelor de sol a haldelor de vârstă 

diferită în anul 2017 [4]. 

Analiza profilelor de sol cu vârsta de 25 ani, 20 ani, 10 ani și 5 ani [4], demonstrează 

următoarele. Solurile nou formate de tip regosol, ce alcătuiesc șirul cronologic  25, 20, 

10, 5 ani, reieșind din durata de expoziție a suprafețelor haldelor la zi, au profilul de tipul 

Ahț-Ah-Bh-C. Grosimea stratului de sol (stratul A+ stratul B – straturi humifere) format 

pentru haldele de 25, 20, 10, 5 ani constituie, corespunzător, 34:27:15:12 cm, respectiv. 

Ca material parental a servit materialul pământos, alcătuit din argile și soluri fosile de 

vârsta Pleistocenului, excavate și depozitate în halde. Procesele genetice ce s-au petrecut 

în solurile fosile au dus la descompunerea substanței organice, însă nu au afectat 

structura microagregatică, datorită cărui fapt vegetația se dezvoltă lejer, favorizând un 

proces intens de solificare. În rezultatul cercetărilor a fost stabilită dependența gradului 

de evoluare a regosolurilor, formate pe suprafața haldelor de steril de vârsta acestora. 

Cel mai înalt grad de evoluare a procesului de solificare îl reprezintă regosolul de pe 

suprafața haldei de 25 ani. Gradul de evoluare a straturilor de sol în dependență de vârsta 

haldei și de numărul de specii este exprimat prin următoarea relație: vârsta haldei, 

(ani)/numărul de specii (unități)/ stratul de sol format, (cm) = 25:20:10:5:0/ 

/73:68:30:26:0/34:27:15:12. 

În rezultat se poate conchide, că procesele de restabilire a biodiversității pe 

suprafața haldelor de steril și de solificare sunt interdependente și reprezintă procese de 

influență reciprocă. Studiile au permis stabilirea dependenței procesului de restabilire a 

biodiversității și procesului de solificare (grosimea stratului de sol) pe suprafața haldelor 

de steril, de vârsta acestor halde.  

Rezultatele obținute demonstrează faptul, că procesul de solificare depinde de 

durata perioadei de formare a haldelor, de locul pe suprafața acestora. Este stabilit, că 

stratul de sol este cel mai bine format pe teren plat și la poalele haldei. Cu cât perioada 

de formare a stratului de sol este mai mare, cu atât pe suprafața haldelor se dezvoltă un 

număr mai mare de plante, iar cu cât este mai mare numărul și masa speciilor de plante, 

cu atât este generată o cantitate mai mare de masă organică, care ulterior în procese 

biochimice are loc transformarea acesteia (substanței organice) în humus.  

Cel mai înalt grad de evoluare a procesului de solificare îl reprezintă regosolul de 

pe suprafața haldei de 25 ani.  

Procesul de acumulare a nutrienților (azot, fosfor, K2O) și a humusului în straturile 

de sol nou-format pe suprafața haldelor de steril. Studiu privind conținutul de humus 

(materie organică). Analiza rezultatelor obținute privind conținutul humusului (materia 
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organică) pentru halda de 25 de ani ne indică următoarele: în stratul 0-20 cm conținutul 

de humus constituie 2,22%, iar în stratul 20-40 cm este de 0,36%. În stratul 0-20 cm 

pentru halda de 20 ani humusul constituie 1,72 %, iar în stratul 20-40 cm acesta este de 

0,34%. Conținutul humusului în proba de pe halda de 10 ani în stratul 0-20 cm constituie 

0,62 % și 0,35% pentru stratul 20-40 cm. În halda de 5 ani humusul constituie 0,36 % în 

stratul 0-20 cm, și 0,34% (stratul 20-40 cm). În halda de steril proaspăt depozitată (0 ani) 

în stratul 0-20 cm, constituie 0,34 %, iar în stratul 20-40 cm, conținutul de humus este 

de 0,28 %. 

Evaluarea conținutului de humus în straturile superioare ale haldelor, demonstrează 

faptul, că cel mai înalt conținut de humus este în primul strat 0-20 cm, cu micșorare în 

următorul strat de 20-40 cm. Rezultatele obținute indică la următoarea relație dintre, 

vârsta haldei (ani) / numărul de specii (unități) / conținutul de humus (%) = 25:20:10:5:0/ 

73:68:30:26:0 /2,22:1,72:0,62:0,36:0,34. Datele indică la faptul, că cel mai mare număr 

de specii corespunde haldei de 25 ani, după care urmează haldele de 20, 10 și 5 ani. 

Aceeași tendință se observă și la conținutul de humus: cel mai mare conținut corespunde 

haldei de 25 ani, urmează halda de 20 ani, 10 ani, 5 ani și halda de steril proaspăt 

depozitată. 

Analiza corelării dintre numărul de specii de plante erbacee stabilite pe suprafața 

haldelor de diferită vârstă, unde plantele cresc și se dezvoltă și conținutul de humus în 

stratul de pământ de pe suprafața acestor halde impune la următoarea concluzie. Numărul 

de specii de plante erbacee este determinat de vârsta haldelor, cu cât vârsta haldelor este 

mai mare, cu atât este mai mare și numărul de specii și cu atât este mai mare și conținutul 

de humus în stratul de pământ de pe suprafața haldelor. Cantitatea de humus formată este 

determinată de numărul de specii și masa acestora, care ulterior se transformă în humus, 

astfel procesul de formare a solului este determinant în procesul de restabilire a 

biodiversității pe suprafața acestor halde. De menționat, că gradul de restabilire a 

biodiversității și de formare a solului reprezintă un proces interdependent. 

Conținutul azotului total (metoda Kjeldahl) în solurile nou formate pe suprafața 

haldelor depinde de vârsta lor și adâncimea stratului de sol analizat. Cel mai înalt 

conținut de azot total a fost determinat în solul nou-format pe suprafața haldei de 25 ani 

în stratul de 0-20 cm (1060 mg/kg). Acesta se explică prin faptul, că pe halda de 25 ani 

a avut loc dezvoltarea celui mai mare număr de specii de plante (73), care au asigurat 

generarea celei mai mari cantități de substanță organică formată din masa diversității 

biologice și corespunzător, celui mai înalt procent de humus  2,22%.  

Rezultatele obținute au relevat existența relației dintre vârsta haldei (ani) / numărul 

de specii (unități) / conținutul de humus (%) / conținutul azotului total  (mg/kg) = 

25:20:10:5:0 / 73:68:30:26:0 / 1060:773:350:182:189. Datele indică la faptul, că cel mai 

mare număr de specii corespunde haldei de 25 ani, după care urmează haldele de 20, 10 

și 5 ani. Aceeași tendință se observă și la conținutul azotului total.  

Estimarea conținutului de K2O demonstrează faptul, că cel mai înalt conținut al 

acestui nutrient a fost stabilit în stratul de sol de 0-20 cm. Conținutul acestuia în stratul 

de sol 20-40 cm este mai mic decât în stratul 0-20 cm. Conținutul de K2O depinde de 

vârsta haldei de steril. Datele indică creșterea conținutului de K2O (mg/kg) pentru stratul 

0-20 cm de la 229 pentru halda de „0” ani la 985 mg/kg pentru halda de 25 de ani. A fost 

stabilită următoarea relație dintre vârsta haldei (ani) / conținutul de K2O mobil pentru 

stratul pământos 0-20 cm (mg/kg) = 25:20:10:5:0 / 985:447:317: 203:229: Acest fapt se 

explică prin acumularea potasiului de către speciile de plante în timpul creșterii și 
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dezvoltării lor, iar ulterior după uscarea acestora K2O se acumulează în stratul de sol 0-

20 cm și are loc așa numitul proces biogeochimic (fitocenotic).  

Studiul privind conținutul de fosfor mobil în formă de P2O5. Analiza conținutului 

de fosfor mobil în formă de P2O5 pentru halda de 25 ani în stratul 0-20 cm constituie 

26,3 mg P2O5/kg, iar în stratul 20-40 cm - 1,9 mg P2O5/kg. Pe halda de 20 ani în stratul 

0-20 cm conținutul de fosfor mobil constituie 22,3 mg/kg, în stratul de 20-40 cm, este 

de 3,6 mg/kg. În halda de 10 ani acest conținut în stratul 0-20cm, este de 15,9 mg 

P2O5/kg, iar în stratul 20-40 este de 5,6 mg P2O5/kg.. Pentru halda de 5 ani conținutul de 

fosfor mobil constituie 14,6 pentru stratul de 0-20 cm și 8,6 mg P2O5/kg pentru stratul 

de 20-40 cm. Conținutul fosforului mobil în formă de P2O5/kg pentru halda proaspătă de 

steril în stratul 0-20 cm constituie 22,2 mg P2O5/kg, iar pentru stratul de 20-40 cm acest 

conținut constituie 27,5 mg/kg.  

 Rezultatele obținute ne permit să menționăm, că începând cu halda de 5 ani, în 

stratul 0-20 cm are loc creșterea conținutului de fosfor mobil (mg P2O5/kg) de la 14,6 

până la 26,3 mg P2O5/kg (halda de 25 ani), și viceversa, diminuarea conținutului de 

fosfor mobil pentru stratul de 20-40 cm de la 8,6 mg P2O5/kg (halda de 5 ani) până la 1,9 

mg P2O5/kg (halda de 25 ani). Acest fapt poate fi explicat, prin utilizarea fosforului din 

stratul 20-40 cm de către speciile de plante și acumularea acestuia în plante și ulterior, 

la uscarea lor, acumularea acestuia în stratul de sol 0-20 cm, drept rezultat al  procesului 

biogeochimic (fitocenotic). Conținutul de fosfor mobil, în halda de 0 ani este de 22,2 

pentru stratul 0-20 cm și 27,5 mg P2O5/kg pentru stratul 20-40 cm. Valorile date, posibil, 

pot fi explicate prin faptul, că reprezintă conținutul inițial al fosforului în halda de „0” 

ani. 

Cercetările au scos în evidență următoarea relație dintre vârsta haldei, (ani) / 

conținutul de fosfor mobil pentru stratul pământos 0-20 cm = 25:20:10:5:0  / 

26,3:22,3:15,9:14,6:22,2 mg P2O5/kg. Rezultatele obținute indică la faptul, că conținutul 

de fosfor mobil este determinat de vârsta haldei de steril, cu cât vârsta haldei este mai 

mare cu atât crește și conținutul de fosfor mobil. Excepție o reprezintă halda proaspătă 

de steril (0 ani), unde fosforul mobil, în stratul 0-20 cm, constituie 22,2 mg P2O5/kg și 

27,5 mg  pentru stratul 20-40 cm, ceea ce probabil reprezintă conținutul natural al 

fosforului în masa pământoasă a haldei de „0” ani. Analiza conținutului nutrienților 

(azot, fosfor, K2O) și a humusului în straturile de sol nou-formate pe suprafața haldelor 

de steril de diverse vârste indică la creșterea în dinamică temporală a concentrației 

acestor nutrienți și a humusului, concomitent cu creșterea și dezvoltarea speciilor de 

plante și a procesului de solificare (formare a noului sol). Procesele menționate mai sus 

indică la variația conținutului de azot, fosfor și K2O, generare a humusului și formare a 

noilor soluri care reprezintă procese complexe interdependente care stau la baza 

restabilirii naturale a ecosistemului pietrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera de 

calcar.  
Procesul de formare naturală a ecosistemului pietrofit descrie elementele cauzale 

responsabile pentru restructurarea ecosistemului, și este bazat pe diversitatea 

fenomenelor pe care le explică. Acest proces are ca bază Legitatea privind procesul de 

formare a solului pe suprafața haldelor de steril, și reprezintă consecutivitatea și 

interacțiunea reciprocă a proceselor naturale (inițiere și dezvoltare a diversității biologice 

vegetale pe suprafața haldelor, de solificare (formarea noului sol), de acumulare a 

nutrienților și de formare a humusului în regosoluri, care au loc simultan, fără intervenția 

omului și asigură procesul de formare naturală a ecosistemului pietrofit. 
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Concluzii 

Procesul de restabilire naturală a ecosistemului pietrofit pe suprafața haldelor de 

steril din cariera de calcar „Lafarge Ciment” se bazează pe următoarele etape și legități: 

1. de formare a haldelor;

2. de inițiere și restabilire a biodiversității pe suprafața haldelor de steril;

3. de solificare (formare a solurilor noi) pe suprafața haldelor de steril. A fost

stabilit, că gradul de evoluare a regosolurilor depinde de vârsta haldei. Cel mai înalt grad 

de evoluare a procesului de solificare îl reprezintă regosolul de pe suprafața haldei de 25 

ani;  

4. de acumulare a nutrienților (azot, P2O5, K2O) și de formare a humusului în

straturile de sol nou-formate pe suprafața haldelor de steril (stratul 0-20 cm). Este 

stabilită dependența gradului de acumulare a nutrienților de vârsta haldelor. Cel mai înalt 

grad de acumulare a nutrienților și a humusului este stabilit pentru halda de 25 an. Acest 

fapt este asigurat de procesul biogeochimic. 

5. a fost demonstrată Legitatea privind procesul de formare a solului pe suprafața

haldelor de steril. Legitatea este exprimată prin faptul, că formarea regosolurilor 

reprezintă un proces de evoluare a solului determinat de vârsta haldelor, numărul de 

specii care se dezvoltă pe suprafața lor, conținutului de nutrienți și de humusul format în 

regosol, asigurată de masa speciilor dezvoltate pe suprafața haldelor de steril, în 

rezultatul procesului biogeochimic (fitocenotic), care în cazul dat, este evidențiată prin 

următoarea relație: vârsta haldei (ani) / numărul de specii (unități) / conținutul de 

nutrienți (azot/P2O5/ K2O), mg/kg, / conținutul de humus, % = 25: 20: 10: 5: 0/ 73: 68: 

30: 26: 0 /1060: 773: 350: 182: 189 / 26,3 : 22,3: 15,9: 14,6: 22,2 / 985: 447: 314: 203: 

229 / 2,22: 1,72: 0,62: 0,33: 0,28. 

6. toate procesele (etapele) de formare a ecosistemului pietrofit (de inițiere și

dezvoltare a diversității biologice vegetale pe suprafața haldelor, de solificare, de 

acumulare a nutrienților și formare a humusului) au loc simultan, fără intervenția omului 

și asigură procesul de  restabilire naturală a ecosistemului pietrofit pe suprafața haldelor 

de steril. Aceste procese sunt interdependente (depind unele de altele și influențează 

reciproc unele asupra altora). 
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