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IDENTIFICAREA ECOSISTEMELOR ACVATICE
DINTRE HALDE DE STERIL ŞI PARTICULARITĂłILE ACESTORA

Ca urmare a lucrărilor de exploatare, respectiv a proceselor de preparere din
industria minieră, rezulta deşeuri solide cunoscute sub numele de steril, depozitat in halde.
Haldele de steril constituie un exemplu al impactului antropic asupra zonei in care acestea
sunt amplasate, creează modificări de peisaj, prezenŃa lor ducând mai ales la reducerea
biodiversităŃii şi simplificarea structurală a ecosistemului. In asociaŃiile vegetale devin
dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate, structura populaŃiilor animale se
modifica prin dispariŃia unor specii. Urmele de minereu din steril prezintă un caracter
agravant (Durkin, Herrmann, 1996, Wolff, McKay, Norman, 2004).
În zone depresionare ale haldelor, ori între halde, se pot diferenŃia ecosisteme
acvatice. Acestea apar în porŃiuni tasate ale suprafeŃelor de haldare, se pot forma prin
acumularea apei meteorice (direct sau ca urmare a şiroirii pe versanŃii haldei), prin ridicarea
apei din izvoare holocrene acoperite de steril, sau prin bararea unor ape curgătoare de
suprafaŃă. Datorita faptului ca în general sunt formaŃiuni efemere şi doar unele primesc
caracter permanent, au fost puŃin studiate (Forray, 2002), cercetările fiind focalizate pe
impactul apelor de şiroire asupra ecosistemelor acvatice din proximitate (Forray, Hallbauer,
2000, Stanton 2000, Raforth, Johnson, Norman, 2000). Nu a fost abordata cercetarea
diversităŃii specifice în acest tip de ecosisteme stagnante, dinamica acesteia in timp, atenŃia
specialiştilor fiind focalizată, mai ales în România pe evaluarea periodica a stabilităŃii haldelor
(Fodor, Baican, 2001, Rotunjanu, 1966, ***, 1984, 1995, 2000, 2005, 2006).
Prezentul studiu îşi propune prezentarea acumulărilor de apă identificate în zone
cu exploatări miniere din România.

1. Zone cercetate şi acumulările de apă identificate

Pentru a observa eventuale influenŃe ale naturii chimice a sterilului, s-au făcut
observaŃii în Dobrogea, la exploatarea Turcoaia şi Altîn-Tepe şi în regiunea Hunedoara (Valea
Jiului, Râul Mare, Brad).
Pe de o parte, datorită climatului arid şi a condiŃiilor meteorologice speciale ale
anului 2007, dar şi particularităŃilor geo-morfologice ale zonelor de exploatare, condiŃiilor de
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exploatare (cariere de piatră), respectiv de management al minei, în unele zone nu au fost
identificate acumulări de apă.
La Turcoaia nu sunt halde se steril, materialul derocat este transportat, iar la baza
versanŃilor de granit (fig. 1a.) nu am găsit acumulări de apă cu caracter stabil şi nici nu am
văzut urme de bălŃi cu caracter temporar.

a

b

Fig. 1. a - exploatarea de granit de la Turcoaia (03.06.2007)(foto M. Skolka);
b – cariera Netiş (26.09.2007)(foto D. Cogălniceanu)
Pe valea Râului Mare, cariera de piatră (Netiş) nu mai este exploatată, şi nu au
rămas fragmente de rocă netransportate (halde) (fig. 1b.)
Activitatea la exploatarea minieră Altîn-Tepe a fost sistată, puŃurile de acces au
fost închise (2006) (fig. 2a), haldele existente au fost tasate şi nivelate (fig. 2b.). În timpul
exploatării, o mare cantitate de steril a fost transportată de-a lungul drumului asfaltat (fig. 2.c)
ce permite accesul spre localitatea minieră din şoseaua Stejaru spre drumul E87 (TulceaConstanŃa); pe importante suprafeŃe a fost plantat pin (Pinus nigra Arnold) (fig. 2.d)
Prepararea piritelor de la Altîn-Tepe s-a făcut în proximitatea localităŃii Baia,
unde, sterilul rămas de la flotaŃie, împreună cu cenuşile care erau adăugate în fluxul
tehnologic, au fost deversate la nord de Baia, într-un iaz de decantare. Natura substratului şi
conŃinutul mare de cianuri utilizate în procesul de concentrare a metalului (cupru şi aur) au
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Fig. 2. Aspecte din zona fostei exploatări miniere Altîn-Tepe (10.10.2007)(foto T. Onciu)
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împiedicat dezvoltarea unor organisme. În 10 octombrie 2007, apa iazului era evaporată
(fig. 3 a), cu depuneri pe suprafaŃa sedimentului, digurile de amorsare având puternice urme
de eroziune (fig. 3b.).

a

b
Fig. 3. Iazul de decantare al preparaŃiei de minereu cuprifer (10.10.2007)(foto T.Onciu)
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ActivităŃile miniere circumscrise localităŃii Brad au fost proiectate a se realiza ca
exploatări în subteran şi la zi a minereurilor aur-argentifere şi cuprifere şi prepararea acestora.
Uzinele de preparare sunt amplasate în incinta Gurabarza pe teritoriul comunei Crişcior la
circa 5 km E de oraşul Brad. Steril a rezultat doar în urma lucrărilor de decopertare şi a fost
depus în halde (Cireşata şi Valea Blojului), înierbate şi acoperite cu vegetaŃie (fig. 4.), unde
nu am găsit acumulări de apă.

Fig. 4. VegetaŃie ierboasă cu Ranunculus repens L. şi arbuşti (Rosa canina L.) pe haldele
de la Cireşata (25.09.2007) (foto T.Onciu)
Sterilul de la uzinele de preparare Gurabarza au fost transportate în iazul de
decantare RibiŃa amplasat la circa 6,5 km V-NV de oraşul Brad pe teritoriul comunei Baia de
Criş sat RibiŃa (fig. 5.), iaz pe care a fost identificat şi constituie staŃia 13 de prelevare a
probelor.
Cele mai multe acumulări de apă au fost identificate în Valea Jiului. Se pot
distinge două categorii şi anume exploatările miniere la zi care au fost inundate şi au devenit
astfel lacuri întinse, dar mai ales cu adâncime mare (la JieŃ – staŃia 3 şi la Câmpu lui Neag –
staŃia 5), cea de-a doua categorie fiind reprezentată de acumulările de apă dintre halde de
steril. Au fost făcute observaŃii la două din perimetrul exploatării miniere Petrila (staŃia 1 şi
staŃia 2), din zona Vulcan - acumularea de apă de pe Valea Arsului (staŃia 6) şi la câteva dintre
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haldele rezultate în timp de la Lupeni - una din cele mai vechi exploatări miniere din Valea
Jiului (staŃia 4 pe Valea Mierlaşului, staŃiile 7 – 12 într-un perimetru mai restrâns) (fig. 6.)

Fig. 5. Amplasarea iazului de acumulare RibiŃa
Lacul Verde – în toponimia locală (staŃia 7) este izolat faŃă de celelalte lacuri dispuse în serie,
amintind de dispoziŃia pater noster a lacurilor glaciare (Goldman, Horne, 1983)

Fig. 6. Acumulări de apă în perimetrul exploatărilor miniere din Valea Jiului
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2. Caracteristici ale ecosistemelor acvatice

Acumulările acvatice dintre halde se integrează în zona fagului (habitatul R4110
Păduri sud-est carpatice cu fag (Fagus sylvatica) cu Festuca drymeia), larg răspândită în
regiunea de munte şi dealurile înalte, în etajul nemoral, aria circumscrisă

lacurilor

habitatului R2210 ComunităŃi danubiene cu Bolboschoenus maritimus şi Schoenoplectus
tabernaemontani, caracteristică luncilor, iar în bazinele acvatice, habitatul se încadrează în
R2206 ComunităŃi danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. lucens,
Elodea canadensis şi Najas marina dezvoltate în lacuri, bălŃi, canale de drenaj, cu ape
stagnante sau lin curgătoare, bogate în substanŃe nutritive (DoniŃă et al., 2005).

2.1. Material şi metode

Au fost identificate 13 ecosisteme acvatice, numite pe parcursul studiului staŃii.
S-au prelevat probe în iulie şi septembrie 2007, în punctele de probare determinându-se cu
ajutorul GPS coordonatele care au servit amplasării punctelor pe hartă.
Dată fiind configuraŃia cuvetei, cu maluri de obicei abrupte, in cele mai multe
cazuri cu asociaŃii de papură, rogoz şi pipirig chiar la Ńărm, probele de material biologic au
fost colectate calitativ cu fileu zooplanctonic cu tracŃiune pe orizontală (fig. 7a.), cu ciorpac
limnologic şi ciorpac cu sita cu ochiul de 10 mm pentru necton (fig. 7b.). Probele de bentos
au fost spălate şi concentrate pe sită granulometrică cu ochiul sitei de 1000 µ (fig. 7c.).
Organismele animale au fost fixate cu aldehidă formică 40% până la obŃinerea unei
concentraŃii finale de 4%. Plantele au fost conservate în pungi de PVC la temperatura scăzută,
pentru identificare folosindu-se şi fotografii.
În laboratorul de hidrobiologie al FacultăŃii de ŞtiinŃe ale Naturii şi ŞtiinŃe
Agricole din cadrul UniversităŃii Ovidius ConstanŃa, probele de zooplancton şi de bentos au
fost prelucrate după metodele clasice (sifonare, concentrare ca operaŃiuni premergătoare
pentru studiul asociaŃiilor planctonice, triaj şi identificare) folosind cristalizoare cu caroiaj de
3 mm examinate la stereomicroscop Nikon SMZ-2T. Pentru identificare precisă s-au făcut
disecŃii în lactofenol şi preparatele au fost examinate la microscop Nikon E200. După caz, a
fost făcută şi biometrie.
S-au folosit determinatoare uzuale (Bănărescu, 1964, Chiriac, Udrescu, 1965,
Ciocârlan, 2000, Cogălniceanu et al., 2000, Damian-Georgescu, 1963, 1966, Godeanu (editor)
2002, Negrea, 1983, Rudescu, 1960).
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Fig. 7. Colectarea probelor biologice din ecosisteme acvatice formate între halde de
steril: a - zooplancton; b – necton; c – concentrarea probei de bentos (iulie 2007)
(foto T. Onciu)
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Analizele chimice au fost făcute în laboratorul FacultăŃii de Mine a UniversităŃii
Petrosani, metodele de analiză ale apei fiind cele clasice (Wetzel, Likens,. 1991).

2.2. Caracterizarea hidrobiologică a iazului de acumulare de la RibiŃa

Iazul de decantare RibiŃa face parte din categoria iazurilor de decantare de coastă
şi s-a realizat cu ajutorul unui dig de amorsare cu material de umplutura local, permeabil,
având înălŃimea de 6 m (fig. 8.). Este încadrat geomorfologic în topografia şi geologia
MunŃilor Apuseni Metaliferi, cu specific de dealuri montane, împădurite cu foioase, străbătute
de văi adânci a căror colector principal este râul Crişul Alb.

Fig. 8. Iazul de acumulare RibiŃa: a – digul de amorsare puternic erodat; b – vedere
generală (25.09.2007) (foto D. Cogălniceanu)

Alimentarea iazului a încetat de un an.
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Materialul rezultat în urma preparării minereurilor arginto-aurifere şi cuprifere în
uzina de la Gurabarza (comuna Crişcior) era adus prin conducte cu diametrul de 400 mm
susŃinute pe stâlpi de beton (hidrotransport), apele limpezite ajungând în Crişul Alb. În
prezent, nivelul apei este scăzut. Perimetrul iazului este marcat de o zonă cu sedimente moi,
cu granulaŃie fină (silite şi pelite), îmbibată cu apă. Spre mal, centură de papură cu exemplare
mature spre luciul apei (fig. 9 a şi b) şi lăstari de 30-40 cm spre terenul ferm (fig. 9c.)

a

b

c
Fig. 9. Typha shuttlewortii Koch et Sonder pe malul iazului RibiŃa: a – partea femeiască a
inflorescenŃei la maturitate; b – exemplare mature spre luciul apei; c – lăstari spre partea fermă a
substratului (25.09.2007)(foto D. Cogălniceanu)
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Pe malul iazului sunt plante care de obicei nu formează asociaŃii, ocupând fiecare
suprafeŃe relativ reduse: salcâm (fig. 10a.), captalan (fig. 10b.), coada-calului (fig. 10.c) sau
întinse: salcia mirositoare (fig 11 a şi b) ori coroniŃa (fig. 11.c).

a

b

c

Fig. 10. a – Robinia pseudacacia L.; b – Petasites hybridus (L.) Gaertner; c –
Equisetum palustre L. (25.09.2007)(foto T. Onciu)
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Fig. 11. Specii de plante ce ocupă suprafeŃe însemnate pe malul iazului RibiŃa: a
şi b – Elaeagnus angustifolia L.; b – Coronilla coronata L.(25.09.07)(foto t. Onciu)
Flora existentă este în concordanŃă cu condiŃiile climatice din zonă, caracterizate
prin pronunŃate diferenŃieri termice regionale şi altitudinale.
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FrecvenŃa inversiunilor pe versant atinge 60 %, chiar 70 % în orele de noapte,
media multianuală a temperaturii minime este de -5 la -4 °C, cea a lunilor calde – 10.6-13 °C.
Vara, soarele străluceşte 800 ore în zonele de culme şi 600 în vale. CantităŃile maxime de
precipitaŃii sunt vara (iulie, august), cu medii de 195.7-293.3 mm în 24 ore (Dunca,
comunicare personală).
Apa iazului are o conductivitate relativ ridicată ((1221 µS), puŃine suspensii
(65mg.dm-3)(acestea fiind reŃinute pe sistemul de rizomi şi radicele ale papurii), concentraŃie
ridicată de cupru (6.3 mg.dm-3) explicabilă prin provenienŃa apelor.
În zooplancton au fost identificate relativ puŃine specii, numai de copepode
(Acanthocyclops vernalis Fischer şi Eucyclops macruroides Lill.), consumatoare de microfite,
dar în probe nu au fost observate decât câteva exemplare de diatomee
Pe luciul apei au fost prezente raŃe (Anas ap.). In apa de la Ńărm a fost identificată
Rana ridibunda Pallas, iar din necton puiet de oblete (Alburnus alburnus L.).
În bentos nu au fost identificat decât tubificide (Oligochaeta), câteva exemplare de
ostracode, foarte puŃine larve de chironomide şi de odonate.

2.3. Caracterizarea hidrobiologică a lacurilor din Valea Jiului

Sub raport climatic, zona de referinŃă are un microclimat alpin, cu un caracter
predominat umed şi rece cu cantităŃi însemnate de precipitaŃii sub formă de ploi şi zăpadă care
variază în decursul unui an.
EvoluŃia temperaturii aerului în cursul anului este determinată de variaŃia anuală a
radiaŃiei solare şi de regimul circulaŃiei atmosferice, prezentând un maxim în iulie (14,5oC)
şi un minim în luna ianuarie (-5,2oC ). De asemenea, temperatura aerului mai este influenŃată
în depresiunea Petroşani şi de altitudine, gradul de înclinare al versanŃilor, adâncimea şi
lărgimea văii.
Un fenomen important zonal este acela al stagnării şi răcirii aerului alunecat de
pe înălŃime pe fundul depresiunii, aşa numitele inversiuni termice, fenomen specific
anotimpului rece, când mari suprafeŃe sunt acoperite cu zăpadă proaspătă ce transmite
stratului sub adiacent o temperatură mult mai scăzută decât cea a aerului de la înălŃime.
Zonal se semnalează precipitaŃii abundente ( 800 - 1200 mm anual ) mai ales în
lunile iunie şi iulie. Zilele cu nebulozitate ridicată ajung anual la peste 200. Regimul anual al
umezelii relative a aerului prezintă un maxim principal în luna decembrie (93% ) şi un minim
principal înregistrat în martie – aprilie (77% ).
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În perioada rece a anului (noiembrie – aprilie), o parte din precipitaŃii cad sub
formă de ninsori, iar stratul de zăpadă are valori maxime în lunile ianuarie şi februarie,
constituind o rezervă importantă de apă. Caracteristic pentru depresiunea intramontană a Văii
Jiului este nivelul scăzut al fenomenului de evaporare datorită persistenŃei zilelor înnourate
Un rol important în geneza acumulărilor de apă îl joacă bazinul hidrografic bogat al Jiului de
Vest, respectiv al Jiului de Est (***, 2005).

2.3.1. Ecosisteme formate în foste exploatări miniere la zi

In Valea Jiului există două asemenea ecosisteme, la JieŃ şi la Câmpu lui Neag,
unde, după sistarea exploatării cărbunelui, uriaşele excavaŃii (adâncimi de peste 20 m) s-au
umplut cu apă, datorită izvoarelor reocrene din zonă (pânza freatică interceptată în timpul
lucrărilor de extragere a cărbunelui şi a infiltraŃiilor, direct din pânza freatică.
În ambele locaŃii, ecosistemele primesc un pregnant caracter antropogen

ca

urmare a lucrărilor de amenajare efectuate (Câmpu lui Neag) sau în curs de derulare (JieŃ).
La JieŃ (staŃia 3), malurile nu sunt taluzate (fig. 12a.), şi cu toate că sunt acoperite
în mare parte cu vegetaŃie (mesteacăn, salcie mirositoare, cătină etc., la care se adaugă o
bogată vegetaŃie ierboasă), prezintă fenomene de alunecare (fig. 12.b).
Lacul de la JieŃ, ecosistem tânăr de doar 9 ani, este folosit în acvacultură
(fig. 12c.) şi se cultivă specii introduse: păstrăv, caras, biban, oblete, roşioară şi chiar somn şi
şalău. Dintre speciile menŃionate, păstrăvul este caracteristic cursului superior al apelor
curgătoare (epirithron, zona păstrăvului), obletele şi roşioara apelor colinare (zona scobarului)
iar carasul apelor mai liniştite (hipopotamon, zona crapului)(Bănărescu, 1964, Goldman,
Horne, 1983). Recent, fermierul Dimitrie JURA a introdus Ctenopharingodon idella
Valenciennes – cosaşul care valorifică lăstarii tineri de papură.
Apa lacului are un caracter neutru (pH = 7.63), pronunŃat oligotrof (azot
amoniacal doar 0,08 mg. dm-3 şi fosfor 0,012 mg. dm-3), bine oxigenată (CBO5=4.8 mg. dm-3)
Paleta calitativă a zooplanctonului este foarte bogată. Au fost identificate 9 specii
de rotifere (fig. 13.) care pot filtra substanŃa organică particulată, constituind o excelentă
hrană pentru peşti. Li se adaugă o specie de cladocer (Pleuroxus aduncus Jurine, 1820) şi de
copepod (Tropocyclops prasinus Jurine, 1820). Pe lângă elementele holoplanctonice
menŃionate, au fost identificate veligere de bivalve (meroplancton), probabil de Dreissena,
pentru că în bentosul lacului am găsit exemplare adulte de scoica de lac (Anodonta cygnaea

14

a

b

c

Fig. 12. Lacul din cariera de la JieŃ: a – vedere de ansamblu; b – mal E-NE
puternic erodat; c – aspecte ale fermei piscicole (24.07.2007)(foto T.Onciu)
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Rotatoria

Keratella quadrata
Brachionus diversicornis
Br.div. var. homoceros
Brachionus angularis

6,82%

2,27%
39,77%

5,68%

Euchlanis parva
Lecane luna
Lecane lunaris
Polyarthra vulgaris
Rotaria sp.

13,64%
1,14%
10,23%

9,09%
11,36%

Fig. 13. Structura calitativă a faunei de rotifere
din apa lacului format în cariera de la JieŃ (24 iulie 2007)
L.) (fig. 14.). Filtratorii au la dispoziŃie un fitoplancton bogat, dominat de diatomee penate.
Macrobentosul conŃine o serie de organisme ce intră în hrana peştilor paşnici
(roşioară, oblete, caras) şi anume oligochete, larve de chironomide şi numeroase larve de
plecoptere, nematode, amfipode (Rivulogammarus sp.).

Fig. 14. Anodonta cygnea (24.07.2007)(foto T.Onciu)
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Pe malul apei sunt numeroase exemplare de salcie (Salix sp.), puŃine exemplare de
papură, care realizează doar o centură incompletă (fig. 12c.) deoarece zona litorală este foarte
îngustă, afundul coboară brusc (pereŃii fostei cariere) şi rizomii de papură nu au în ce să se
înfigă. Pe malul sud vestic al lacului se află o suprafaŃă întinsă cu Equisetum telmateia Ehrh.
(fig. 15.) Sunt de asemenea frecvente exemplare de salcie mirositoare, cătină şi mesteacăn.

Fig. 15. VegetaŃie de pe malul sud-vestic al lacului din cariera JieŃ
(dominant Equisetum telmateia) (24.07.2007)(foto T. Onciu)
În dreptul debarcaderului construit de fermier a fost identificată Rana esculenta L. (fig. 16.).

Fig. 16. Rana esculenta L. (24.07.2007)(foto D.Cogălniceanu)
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Lacul de la Câmpu lui Neag (staŃia 5) are o formă aproape circulară, cu malurile
dalate (fig. 17a.), întrucât este folosit ca bazin de agrement, destinaŃie judicios aleasă Ńinând
cont de condiŃiile geografice şi sociale: situat la poalele MunŃilor Retezat, la o altitudine de
811 m, într-o localitate (Câmpu lui Neag) care este o poartă de acces spre masivul amintit şi
unde există un important flux de turişti.
În zona estică a lacului sunt împinse de vânt alge (Spirogyra sp.), plante acvatice
(Potamogeton perfoliatus) (fig. 17b.), dar şi numeroase deşeuri care plutesc (fig. 17c.).
Apa are un caracter bazic (pH peste 8), oligotrof, cu mai puŃine săruri biogene
decât la JieŃ, dar şi cu o cantitate redusă de oxigen în apă (CBO5 = 2.6 mg . dm-3).
În momentul colectării (25.07.2007), apa era înflorită cu Ceratium tripos,
diversitatea specifică a zooplanctonului redusă: două specii de rotifere (Keratella cochlearis
Gosse şi Polyarthra vulgaris Carlin) şi una de cladocer (Bismina longirostris Muller), dar în
densitate mare astfel încât asigurau baza trofică pentru puiet de păstrăv.
Pe substratul dur (dale şi în prelungirea acestora rocă) bentos foarte sărac: câteva
exemplare de larve de chironomide şi una de odonate.

2.3.2. Ecosisteme formate în urma barării unui curs de apă

Asemenea ecosisteme au fost identificate pe Valea Mierlaşului (pe unele hărŃi
Valea Mierlesei) unde a fost haldat steril de la Exploatarea Minieră Bărbăteni şi pe Valea
Arsului, unde s-a depozitat steril de la Exploatarea Miniera Vulcan.
Halda de steril de la mina Bărbăteni se află situată la 2 km nord de oraşul Lupeni
şi la circa 450 m de incinta principală, fiind amplasată pe partea stângă a văii Mierlaşu, pe
versantul sudic al dealului (fig. 18a.).
Această haldă s-a format în scopul depozitării sterilului rezultat în urma
proceselor tehnologice de săpare a lucrărilor miniere de la E.M. Bărbăteni.
Depozitarea sterilului se face cu ajutorul instalaŃiei de funicular. Halda este
amplasată transversal faŃă de valea Mierlaşu, pe partea stângă a acesteia. Cea mai mare
cantitate de steril s-a depus începând din anul 1980. În ultimii ani nu s-au mai haldat în zonă
roci din subteran de la lucrările de pregătire sau investiŃii, halda folosindu-se numai pentru
depozitarea cenuşii rezultate de la punctul termic al minei.
Sterilul rezultat din lucrările miniere subterane este reprezentat printr-un amestec
heterogen atât din punct de vedere petrografic cât şi granulometric. Din punct de vedere
petrografic amestecul este format din argile, marne gresii, şisturi cărbunoase, etc.
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a

b

c

Fig. 17. Lacul format în cariera de la Câmpu lui Neag: a – perimetrul lacului şi MunŃii
Retezat pe malul nordic; b – vegetaŃie acvatică; c – acumulări de deşeuri în zona estică
(25.07.2007) (foto T. Onciu)
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a

b şi c

d

Fig. 18. Valea Mierlaşului: a – halda de steril de pe malul stâng al văii; b – orhidee; c –
Campanulla glomerata; d – lacul de acumulare (25.07.2007)(foto T. Onciu)
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Din punct de vedere granulometric halda este formată din fragmente de roci cu
fracŃiuni granulometrice asemănătoare pietrişului şi bolovănişului, cuprinse într-o masă de
argilă cenuşie-gălbuie.
Zona de amplasare a haldei este o zonă deluroasă acoperită de vegetaŃie bogată,
unde am găsit şi orhideea de munte Gymnadenia conopea (L) R. Br cât şi pe Campanulla
glomerata L. (fig. 18b şi c.).
PrecipitaŃiile atmosferice au frecvenŃă maximă în lunile aprilie-mai şi septembrieoctombrie constituind sursa de alimentare a pânzei freatice şi a unor izvoare din zonă.
Alunecările de teren au condus la bararea parŃială a pârâului şi formarea unui lac
în amonte de corpul de haldă de la extremitatea vestică a haldei (staŃia 4) (fig. 18d.).
La o altitudine de 867 m, lacul are o formă ovală, cu malurile acoperite cu molizi
şi mesteceni de diferite vârste. Apa are pH 7.65, lipsită de săruri biogene, cu concentraŃii mici
de calciu (24.6 mg.dm-3), respectiv magneziu (4.4 mg.dm-3), şi este bine oxigenată.
Zooplancton foarte sărac: câteva exemplare de Rotaria sp. şi exuvii de Brachionus
forficula Wierzejski (Rotatoria).
Fauna ihtiologică reprezentată de păstrăvi de talie relativ mare (clasa 10-15 cm),
clean şi oblete. Au fost identificate şi câteva specii de amfibieni: Bombina variegata L., Bufo
bufo L. (fig. 19.) şi Rana esculenta L., adulŃi şi mormoloci.

Fig. 19. Bufo bufo L pe malul lacului din Valea Mierlaşului (25.07.2007)(foto D.Cogălniceanu)

Pentru a vedea dacă apele din acumulările de suprafaŃă au vre-o influenŃă asupra
pânzei freatice, au fost analizate probe dintr-un izvor reocren situat în proximitatea lacului,
izvor din care îşi are obârşia un pârâu, tributar al Mierlaşului (fig. 20.). Parametri fizicochimici indică o apă ce se încadrează în normele apei potabile (tabelul 1), deci pânza freatică
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din bazinul hidrografic al Văii Mierlaşului nu este afectată de apele de şiroire care spală halda
şi nici de lacul de baraj.

a

b

Fig. 20. Valea Mierlaşului: a – tributar; b – podbal şi tufă de cătină instalate pe haldă (25.07.2007)
(foto T.ONCIU)
Tabelul 1
Parametri fizico-chimici ai apei din izvorul reocren din Valea Mierlaşului (25.07.2007)

Indicator de calitate
Conductivitate
pH
Metale (Cd, Cr, Pb,
Cu,Zn,Mn, Fe, Ni)
Calciu
Magneziu
Fosfor
Cianuri, fenoli
SulfaŃi
DetergenŃi anionici
CBO5
CCO-Cr

Unitate de măsură

Izvor reocren

µS
Unit pH

173
7.42

mg. dm-3

0.00

mg. dm-3
mg. dm-3
mg. dm-3
mg. dm-3
mg. dm-3
mg. dm-3
mg. dm-3
mg. dm-3

22.6
2.8
0.0
0.0
12.0
0.0
0.8
2.2
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Pe haldele vechi s-au instalat mesteceni iar în zonele de eroziune a început un
proces natural de consolidare cu specii «pioniere» cum sunt podbalul şi cătina albă.
Mesteacănul este răspândit în întreaga Europă precum şi în Rusia, formând
arborete pure pe suprafeŃe întinse. La noi creşte îndeosebi în regiunea dealurilor iar la munte
pe coaste însorite. Rezistă atât la ger cât şi la căldură puternică şi nu are preferinŃe faŃă de sol.
Poate creşte pe terenuri variate: nisipuri uscate, coaste pietroase, soluri profunde sau
superficiale, soluri umede chiar turbării. Poate creşte pe calcare, gresii cuarŃoase, are mare
vitalitate pe soluri cu textură uşoară, silicioase, bine umezite de ploi. Este în general o specie
iubitoare de lumină (heliofilă), de aceea creşte de obicei la marginea pădurilor sau în
luminişuri. Creşte rapid în tinereŃe, la 40-50 ani realizează maxim de producŃie lemnoasă, la
80-90 de ani creşterea încetează. Invadează rapid terenuri defrişate, formând arborete pure
care se pot rări la vârste nu prea înaintate.
Cătina albă Hippophae rhamnoides L. (fig. 22b.) este un arbust spinos. Prezintă
rădăcini superficiale, cu nodozităŃi – în care se fixează azotul atmosferic. Tulpină ramificată,
cu scoarŃa brun –închisă. Frunze liniar lanceolate, flori unisexuat dioice, galben – ruginii (cele
mascule grupate în inflorescenŃe globuloase, cele femele în raceme). Lăstăresc şi drajonează
puternic. Frecventă în zona stepei până în etajul fagului, în lungul apelor, pe nisipuri şi
pietrişuri, mai ales pe formaŃiuni geologice salinifere. Specie «pionieră», oligotrofă, xeromezohigrofilă. Se cultivă pe terenuri degradate, pentru fixarea taluzurilor şi corecŃia
curenŃilor. Extrem de rezistentă la secetă şi la ger, nepretenŃioasă faŃă de sol. Are nevoie de
lumină directă (heliofilă), nu suportă să fie acoperită (nu suportă să crească alături de alte
specii lemnoase de talie mare, care o pot umbri).
Podbalul Tussilago farfara (fig. 22b.) este o specie perenă, frecventă în zona
pădurilor de stejar-pana în etajul pădurilor molid (etajul boreal), pe malul apelor, şanŃurilor,
ravene. Este o specie «pionieră», mezofită până la mezohigrofilă.
SituaŃia este complet diferită pe Valea Arsului. Halda Valea Arsului s-a constituit
în scopul depozitării sterilului rezultat în urma exploatării în subteran a cărbunelui din blocul
VIII al Exploatării Miniere Vulcan.
Halda este amplasată pe valea pârâului Valea Arsului, fiind înconjurată de
dealurile łarina Chiciorii în vest şi Dealul Arsului în est. Halda se învecinează în partea de
vest cu drumul de acces spre incinta PuŃ 10 şi în partea de nord-vest cu staŃia de compresoare
şi staŃia TRAFO (fig. 23a.) şi în cea sudică cu lacul format ca urmare a acumulării de apă în
albia de scufundare a terenului rezultată datorită activităŃii de exploatare în subteran a stratului
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de cărbune 3. Halda s-a format prin transportul sterilului cu punct fix de deversare (fig. 23b.)
şi împingere a materialului cu buldozerul.
În urma depunerii sterilului în zona văii, cursul de apă şi-a deviat albia, iar în aval
s-a format un lac (staŃia 6)(altitudine de 655 m), ca urmare a scufundărilor de teren datorate
activităŃii de exploatare în subteran, cu posibilităŃi naturale de drenare.
PrezenŃa lacului, format local, constituie un factor defavorabil din punct de vedere
al stabilităŃii, întrucât apa saturează rocile de la baza haldei şi modifică proprietăŃile fizicomecanice ale acestora şi ale terenului de bază. În plus poate conduce la formarea de presiuni
hidrostatice care modifică echilibrul forŃelor active şi pasive din masivele de roci haldate.
În perioada actuală sterilul depozitat în haldă este împins cu buldozerul în lac
pentru eliminarea lui definitivă. Pentru moment, s-a creat o cale de acces care împarte fostul
lac în două regiuni: una vestică şi alta estică (fig. 23 c şi d)
Lacul din partea estică prezintă spre amonte zone complet colmatate cu steril
(fig. 24a.), iar spre aval, ochiuri de apă în cascadă, cu vegetaŃie higrofilă (fig. 24b.) şi pe
alocuri cu alge (Spirogyra sp.) (fig. 24c.) care acoperă luciul apei. Nu au fost condiŃii de
prelevare de probe. Pe pietre a fost observat un şarpe de apă (Natrix tessellata tessellata
Laurenti).
Pe partea vestică, suprafaŃa acoperită de apă a rămas foarte mică, dar mai adâncă
(fig. 24 c şi 25 a şi b). Au fost colectate probe de zooplancton şi probe pentru analize chimice.
Pe suprafaŃa ape erau exemplare de Potamogeton, în apă mormoloci de Bufo bufo
şi pui de păstrăv (clasa 1-5 cm).
Apa a prezentat conductivitate de 573 µS, caracter neutru, cu urme de hidrogen
sulfurat (0.015 mg . dm-3), cu săruri biogene, urme de zinc (0.06 mg.dm-3), calciu şi
magneziu.
Ca urmare a prezenŃei sărurilor biogene, în apă era o masivă înflorire cu
peridineul tecat Ceratium tripos.
Structura calitativă a zooplanctonului a fost dominată de rotifere: Keratella
cochlearis, Gosse, cu o pondere în planctonul total de 30%, urmată de Brachionus
diversicornis Daday, (pondere 13%), Rotaria sp. (participare de 17%) şi Keratella quadrata
cu 9%. Li se adaugă cladocerul Bosmina longirostris, O.F. Müller, cu o participare de 23% în
planctonul total, respectiv nauplii de copepode ciclopide care reprezintă 8% din densitatea
totală. ParticularităŃile caliutateive şi cantitative ale zooplanctonului recomandă ochiurile de
apă din zona vestică ca pe bazine cu producŃie potenŃială de peşte (păstrăv).
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a

b

c

d

Fig. 23. Valea Arsului: a – zona de nord-vest cu staŃia TRAFO şi compresoare; b – transport de
steril; c – lacul din partea estică; d - lacul din partea vestică (25.07.2007)(foto M. Samargiu)
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a

b

c

Fig. 24. Valea Arsului – lac rămas în partea estică: a – zonă colmatată total; b – zonă cu
vegetaŃie palustră; c – luciul apei acoperit cu Spirogyra sp. (25.07.2007)
(foto M. Samargiu)
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a

b

Fig. 25. Valea Arsului – lac rămas în partea vestică: a - Potamogeton nodosus
Poiret; b – zona de prelevare a probelor (25.07.2007)(foto T. Onciu)
Practic, bălŃile rămase în locul lacului de pe Valea Arsului urmează a fi colmatate,
acoperite cu steril nou adus, dar şi prin nivelarea depozitelor vechi din zonă. Se creează un
drum de acces mai sigur şi mai scurt şi pentru personalul ce deserveşte staŃia TRAFO şi de
compresoare.
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2.3.3. Complexul de lacuri de la Lupeni

Halda de steril R-3, a Exploatării Miniere Lupeni, face parte din sistemul haldelor
fostei preparaŃii Lupeni şi este administrată în prezent de E.M. Lupeni, fiind o haldă activă.
Este amplasată într-o zonă colinară între valea pârâului Ferejele şi zona pârâului
Boncii, fiind constituită din două corpuri de haldă şi anume corpul comun cu ramurile R-1 şi
R-2, din zona staŃiei unghiulare de acŃionare şi corpul dinspre staŃia de întoarcere situată pe
Dealul Renghii. Aliniamentul ramurii R-3 este situat la nord de ramura R-2 şi formează un
unghi de 40o, faŃă de aceasta, între ele fiind situat un lac mai vechi (staŃia 12). Între R – 1 şi
R- 2 se află o salbă de lacuri, cel mai vestic fiind numit staŃia 8, cel mai estic – staŃia 11. Iese
din aliniament, fiind dispus la poalele Dealului Renghii un alt lac, numit de localnici lacul
Verde (statia 7).(fig. 6. şi 28)
Dealurile care circumscriu zona sunt împădurite cu fag (fig. 29a.), printre
trunchiurile destul de răzleŃe fiind tufişuri de păducel şi măceş (fig. 29b), cât şi salcie
mirositoare. Pe alocuri sunt şi salcâmi. Haldele vechi sunt consolidate cu mesteacăn, dar
cătina se extinde formând pe versanŃii haldei principale, deja, desişuri (fig. 29c.).
Pe halda R-3 am găsit o suprafaŃă destul de întinsă acoperită cu Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn (fig. 30a).
Printre plantele ierboase ne mai întâlnite în alte zone din Valea Jiului amintim pe
Lysimachia numularia L. (fig. 30b) şi Centaurium erythraea Rafin (fig. 30c).
În frunzar am găsit Lacerta muraria L. (fig. 31)
Din punct de vedere al parametrilor fizico-chimici, apele au conductivitate relativ
mare (între 1000 şi 1100µS), caracter uşor bazic (pH 7.63) cu valori mari (pH =8.05) în Lacul
Verde unde apele de şiroire modifică parametri apei, pe mal dezvoltându-se o masă de alge
(Spyrogyra sp.) cu depuneri portocalii (fig. 32a.). ConŃinutul în zinc variază între
0.01 mg.dm-3 în staŃia 12 şi 0.08 mg.dm-3 în staŃia 8. Apele au un caracter eutrof şi sunt bine
oxigenate.
Zooplanctonul este dominat de microcrustacei (cladocere şi copepode ciclopoide,
adulŃi şi juvenili, dovedind faptul că a fost surprins un al doilea puseu reproductiv, cel de la
finele verii), doar în staŃia 8 găsindu-se şi o specie de rotifere; de fapt aici fiind şi diversitatea
specifică cea mai pronunŃată. (tabelul 2)
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StaŃia 7 – Lacul Verde

StaŃia 8

StaŃia 9

StaŃia 10

StaŃia 11

StaŃia 12

Fig. 28 : Complexul de lacuri de la Lupeni (24.09.2007)(foto D. Cogălniceanu şi T. Onciu)
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a

b

c

Fig. 29. Flora lemnoasă din zona complexului de lacuri Lupeni: a - Fagus sylvatica L; b
– Crategus monogyna Jacq.; c – Hippophaë rhamnoides L. (24.09.2007)(foto T. Onciu)
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Tabelul 2
Fauna zooplanctonică din complexul de lacuri de la Lupeni
STAłII

Specii
7

8

9

10

11

12

ROTATORIA

+

Dissotrocha aculeataEhrenberg
CLADOCERA
Simocephalus expinosus Koch

+

Chydorus sphaericus Muller

+

Alona quadrangularis Muller

+

+

COPEPODA-Cyclopoida
Macrocyclops albidus Jurine

+

Cyclops vicinus Uljanin
Tropocyclops prasinus Jurine

+
+

Fig. 31. Lacerta muraria
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+

+

+

+
+

a

b

c

Fig. 30. Plante ierboase din zona complexului de lacuri de la Lupeni: a – Pteridium
aquilinum; b – Lysmachia numularia; c – Centaurium erythraea (24.09.2007)
(foto T. Onciu)
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Zoobentosul cel mai bogat a fost găsit în Lacul Verde: larve de odonate
(fig. 32b.), larve de plecoptere şi de chironomide, oligochete, amfipode, iar în lacul de la
staŃia 8, un lac adânc, au fost colectaŃi peşti (păstrăvi din clasa 1-5 cm şi 5-10 cm, clean,
oblete, roşioară) şi au fost observaŃi numeroşi mormoloci de Rana ridibunda (fig. 33c.).

a

b

c

Fig. 33. HidrobionŃi din lacurile de la Lupeni: a – Spirogyra cu depuneri de sulf; b –
larvă de odonat; c – mormoloc de Rana ridibunda (24.09.2007)(foto D. Cogălniceanu)
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2.3.4. Lacuri formate între halde – lacuri de la Petrila

Halda de steril care aparŃine în prezent Exploatării Miniere Petrila, s-a construit în
scopul depozitării sterilului rezultat în urma proceselor tehnologice de săpare a lucrărilor
miniere de la E.M. Petrila şi pentru depozitarea sterilului rezultat din procesul de spălare a
cărbunelui în cadrul PreparaŃiei Petrila. Începând cu anul 2002, când PreparaŃia Petrila s-a
închis, în haldă se mai depozitează numai steril provenit din lucrările miniere subterane.
Perimetrul de haldare se dezvoltă în imediata apropiere a incintei miniere şi
continuă până în versantul sudic al pârâului Rusalin şi versantul nordic al pârâului Maleia,
ambele tributare râului Jiul de Est.
Halda de steril aferentă ramurii R–V a haldei de la E.M. Petrila este o haldă
activă.
Ecosistemele acvatice studiate sunt amplasate între haldele R – II şi R – III (staŃia
1), respectiv R – III şi R – IV (staŃia 2) (fig. 34).

Fig. 34. Lacuri formate între halde de steril la Petrila (Ciprian Samoilă)
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Terenul pe care este amplasată halda este un vechi platou care cuprinde zona de
cumpănă dintre afluenŃii sudici culeşi de Jiul de Est şi afluenŃii nordici ai pârâului Maleia.
SuprafaŃa platoului destinată haldării este de cca. 86 ha.
Zona platoului şi zonele învecinate sunt acoperite în cea mai mare parte cu
vegetaŃie şi anume cu păşuni sărace, arboret, în special mesteacăn, salcie şi salcâm, iar în zona
dinspre Maleia, unde sunt gospodăriile săteşti, pomi fructiferi şi parcele de teren cultivate.
Petrografic, materialul haldat este constituit dintr-un amestec de roci reprezentate
de argile, marne, microgresii, gresii argiloase, şisturi cărbunoase şi fragmente de cărbune şi
arcoze rezultate din arderea materialului haldat.
Cuveta lacurilor prezintă o foarte îngustă zonă litorală, acolo unde se poate forma
o centură de papură (fig. 35a.), în amestec cu puŃin stuf, spre centrul lacului şi rogoz, la
periferie. Plantele acvatice sunt bine reprezentate: specii ale genului Potamogeton
(Potamogeton natans şi P. gramineus) (fig. 35b.), iar pe fundul zonei de mică adâncime,
Myriophyllum verticillatum L., pe care, în urma caniculei din vara 2007, l-am găsit pe alocuri
parŃial exondat (fig. 35 c şi d).
Apa lacurilor este uşor alcalină, cu caracter oligotrof. ConŃine cantităŃi mici de
zinc, comparabil cu celelalte ecosisteme studiate, nu conŃine metale grele, dar prezintă mici
concentraŃii de hidrogen sulfurat (tabelul 3)
Tabelul 3

Parametri fizico-chimici ai apei în lacurile de la Petrila (24.07.2007)

Indicator de calitate
Conductivitate
Indice pH
Suspensii
Hidrogen sulfurat
Clor rezidual
Azot amoniacal
Plumb
Cadmiu
Crom trivalent
Crom hexavalent
Cupru
Nichel
Zinc

UM
µS
Unit pH
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3

STAłIA
1

2

3280
7.23
0
0.015
0
0.25
0
0
0
0
0
0
0.08

3310
8.05
0
0.01
0
0.28
0
0
0
0
0
0
0.08

Indicator de
calitate
Mangan
Fier
Calciu
Magneziu
Fosfor
Cianuri
SulfiŃi
SulfaŃi
Fenoli
SubstanŃe extractibile

DetergenŃi anionici
CBO5
CCO-Cr

35

UM
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3
mg.dm-3

STAłIA
1

2

0
0
240.4
48.4
0.014
0
0
44
0
0.08
0
12.4
42.3

0
0
263
44.8
0.02
0
0
52
0
0.06
0
13.2
48.8

c

d

Fig. 35. VegetaŃia higrofilă din lacurile de la Petrila: a – coaste cu mestecăniş şi sector
compact cu papură în zona litorală; b – Potamogeton gramineus; c şi d – Myriophyllum
verticillatum (24.07.2007)(foto M. Samargiu)
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Diversitatea specifică a zooplanctonului este ridicată, aici fiind întâlnit numărul
cel mai mare de specii: şase în staŃia 1 (fig. 36.) şi 15 în staŃia 2. Grupul dominant este format
în ambele lacuri de rotifere, la care se adaugă cladocere şi copepode ciclopoide

Keratella quadrata
Brachionus diversicornis
Keratella cochlearis
Synchaeta pectinata
Nauplii ciclopid

25,00%
20,00%

Tropocyclops prasinus

10,00%
35,00%
5,00%

5,00%

Fig. 36. Structura calitativă a zooplanctonului din staŃia 1
(lacurile de la Petrila) în 24.07.2007
În lacul al doilea, mai mare ca suprafaŃă, prezentând şi o suprafaŃă mare de luciu
de apă, dar şi o centură de vegetaŃie mai consistentă decât primul, prezintă un zooplancton şi
mai variat. Herarthra fennica Levander este specia dominantă, urmată de Keratella quadrata
Muller şi de Brachionus diversicornis Daday. Celelalte specii de rotifere (Keratella valga f.
heterospina Klausener, Keratella cochlearis, Gosse,

Brachionus diversicornis var.

homoceros Wierzejski, Brachionus angularis Gosse, Brachionus forficula Wierzejski,
Polyarthra vulgaris Carlin, Synchaeta pectinata Ehrenberg, Asplanchna herricki Guerne,
Rotaria sp.) participă în mod aproape egal la realizarea numărului total de exemplare.
Sunt prezente în probă larve veligere de bivalve, un cladocer cu răspândire
restrânsă (Oxyurella tenuicaudis Sars) şi naupliide copepode, probabil Tropocyclos prasinus.
În probele de bentos au fost găsite numeroase larve de odonate, de chironomide şi
de plecoptere (fig. 37a.), la care se adaugă oligochete, nematode. Sunt prezente insecte adulte,
carnivore (heteroptere şi copepode).
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Ihtiofauna este bine reprezentată de clean si clean dungat, oblete, roşioare, păstrăv
Au fost identificate specii ale genului Rana şi numeroşi mormoloci de Rana esculenta
(fig. 37.b), Bufo şi Bombina.

a

b
Fig. Fauna din lacurile de la Petrila: a – aspect dintr-o probă de bentos; b – Rana în
deplasare (24.07.2007) (foto D. Cogălniceanu)
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CONCLUZII

Au fost cercetate zone miniere din România şi anume exploatări de piatră la
Turcoaia (JudeŃul Tulcea) şi Netiş (în bazinul Râul Mare, judeŃul Hunedoara), exploatări de
minereuri neferoase (Altîn-Tepe, JudeŃul Tulcea şi zona Brad în judeŃul Hunedoara) şi de
cărbune (Valea Jiului). Din observaŃiile făcute şi analizele cu caracter preliminar, se pot
desprinde următoarele concluzii:
o în exploatările de piatră, materialul extras este utilizat integral, nu există
halde de steril, prin urmare nu sunt create condiŃii pentru formarea
ecosistemelor acvatice ce fac obiectul prezentului studiu;
o la Altîn-Tepe, haldele fiind nivelate sau sterilul nestocat în halde, nu au
fost identificate ecosisteme acvatice temporare sau permanente
o între haldele vechi, acoperite integral de vegetaŃie din perimetrul minier
Brad nu au fost identificate acumulări de apă;
o iazurile de decantare au diguri de amorsare înalte, substratul ce căptuşeşte
chiuveta prezintă granulaŃie mică (sub 0.01 în proporŃie de 85% restul
până la 0.25 mm), perimetrul fiind marcat de o zona puternic îmbibată în
apă; iazul de la Baia este complet evaporat, fără centură de vegetaŃie din
cauza compoziŃiei chimice a şlamului (conŃinut ridicat de cianuri), cel de
la RibiŃa, cu nivel scăzut, centură de papură şi pe mal diferite specii
heliofile şi mezohigrofite; diversitatea specifică a organismelor animale
redusă;
o ca urmare a caracteristicilor geologice, hidrografice şi climatice, în Valea
Jiului se formează cele mai reprezentative acumulări acvatice: în foste
exploatări miniere la zi, prin bararea unui curs de apă şi între halde de
steril;
o în Valea Jiului, ca metodă de renaturare a carierelor la zi a fost
transformarea acestora în lacuri, fie in scop recreativ (Câmpu lui Neag)
sau pentru acvacultură; dată fiind configuraŃia chiuvetei, nu se poate
dezvolta centură de papură, apa are un pronunŃat caracter oligotrof,
diversitatea specifică a zooplanctonului mai mare decât a bentosului;
o depozitele de steril amplasate pe văile râurilor, fie au barat cursul apei
ducând la formarea unui lac (Valea Mierlaşului) sau, prin greutatea lor au
determinat tasarea substratului şi formarea unui lac (Valea Arsului);
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o în ecosistemele acvatice interconectate, cum este cazul celor din
complexul format între haldele de steril de la Exploatarea Minieră Lupeni,
există o uniformitate în ceea ce priveşte particularităŃile fizico-chimice ale
apei, dar şi legată de diversitatea specifică;
o lacurile formate între haldele de la Petrila sunt cele mai complexe, cu o
bogată structură calitativă a zooplanctonului, a vegetaŃiei higrofile şi a
celei submerse;
o ecosistemele formate în urma proceselor de haldare fie sunt conservate, fie
sunt colmatate de om pentru a mări stabilitatea substratului (Valea
Arsului)

Ca urmare a celor expuse mai sus recomandăm continuarea studiilor în Valea
Jiului în vederea stabilirii impactului apelor de suprafaŃă asupra celor din mediul hipogeu cât
şi pentru găsirea celor mai eficiente soluŃii în vederea reabilitării ecologice a zonelor ce
circumscriu ecosistemele acvatice dintre halde şi a redării acestora în circuitul socioeconomic.
Pe baza datelor obŃinute în primul an de studiu, se impune realizarea unei
caracterizări unitare şi integrate a ecosistemelor acvatice formate între halde de steril sau în
excavaŃii de amploare (foste mine cu exploatare la zi) şi materialul întocmit să fie înaintat
Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în vederea includerii acestor ecosisteme în
termenul conceptual de zone umede;
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