
 
 
 
 

 
 
 

Studiu pedogeografic al  
Dealurilor Lugojului cu privire  

specială asupra  
calităţii terenurilor agricole 

 
 
 

Rezumatul tezei de doctorat 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonator ştiinţific:                                                            Doctorand: 
Prof. Univ. Dr. Petru URDEA                                               Ionuţ ZISU 

 
 
 
 

Timişoara 
2014 

 



CUPRINS  
 

 Introducere……………………………………………………................................. 3 
I. Poziţia geografică, toponimia şi delimitarea zonei de studiu............................... 4 
II. Consideraţii teoretice şi metodologice.................................................................... 8 
 2.1. Principiile şi metodologia de cercetare........................................................... 8 
 2.2. Etapizarea metodologiei de cercetare............................................................. 21 

III. Istoricul cercetărilor fizico-geografice asupra zonei Dealurilor Lugojului........ 22 
IV. Factorii pedogenetici................................................................................................ 32 
V. Caracterizarea substratului geologic şi evoluţia paleogeografică........................ 34 
 5.1. Caracterizarea geologică................................................................................. 34 
 5.2. Consideraţii peleogeografice.......................................................................... 39 

VI. Aspecte morfografice şi morfometrice................................................................... 41 
 6.1. Prezentarea trăsăturilor morfografice............................................................. 41 
 6.2. Prezentarea trăsăturilor morfometrice............................................................ 42 
  6.2.1. Hipsometria...................................................................................... 42 
  6.2.2. Declivitatea reliefului....................................................................... 45 
  6.2.3. Expoziţia versanţilor........................................................................ 48 
  6.2.4. Densitatea fragmentării reliefului.................................................... 52 
  6.2.5. Adâncimea fragmentării reliefului................................................... 53 
  6.2.6. Curbura reliefului............................................................................. 55 

VII. Tipurile de relief şi procesele geomorfologice asociate......................................... 57 
 7.1. Tipurile de relief............................................................................................. 57 
 7.2. Procesele geomorfologice actuale.................................................................. 67 

VIII. Aspecte de ordin climatic......................................................................................... 82 
IX. Aspecte de ordin hidrologic..................................................................................... 85 
X. Caracterizarea biogeografică.................................................................................. 88 
XI. Caracterizarea învelişului pedogeografic............................................................... 91 

 11.1. Principalele procese pedogenetice specifice teritoriului analizat................... 91 
 11.2. Încadrarea taxonomică şi distribuţia spaţială a solurilor cu utilizare 

agricolă............................................................................................................ 
 

95 
 11.3. Caracterizarea unităţilor de teren din cadrul teritoriului agricol al 

Dealurilor Lugojului....................................................................................... 
 

98 
 11.4. Principalele caracteristici ale învelişului de sol.............................................. 106 

XII. Modul de utilizare a terenurilor.............................................................................. 124 
XIII. Determinarea stării de calitate a terenurilor agricole din Dealurile Lugojului. 127 

 13.1. Clasificarea terenurilor agricole din Dealurile Lugojului în funcţie de 
pretabilitatea lor pentru folosinţa arabil.......................................................... 

 
130 

 13.2. Evaluarea capacităţii de producţie a terenurilor agricole din Dealurile 
Lugojului......................................................................................................... 

 
137 

  13.2.1. Caracterizarea modului de manifestare a indicatorilor de bonitare 
în Dealurile Lugojului...................................................................... 

 
138 

   13.2.1.1. Indicatorul temperatură corectată (3 C)....................... 142 
   13.2.1.2. Indicatorul precipitaţii corectate (4 C).......................... 143 
   13.2.1.3. Indicatorul gleizare (14)................................................ 144 
   13.2.1.4. Indicatorul stagnogleizare (15)..................................... 145 
   13.2.1.5. Indicatorul salinizare (16) sau alcalizare (17).............. 148 
   13.2.1.6. Indicatorul textură (23).................................................. 148 
   13.2.1.7. Indicatorul poluare (29)................................................. 150 
   13.2.1.8. Indicatorul panta terenului (33).................................... 151 



   13.2.1.9. Indicatorul alunecări de teren (38)................................ 153 
   13.2.1.10. Indicatorul adâncimea apei freatice (39)...................... 154 
   13.2.1.11. Indicatorul inundabilitate (40)....................................... 156 
   13.2.1.12. Indicatorul porozitate totală (44).................................. 157 
   13.2.1.13. Indicatorul conţinutul de CaCO3 total (61)................... 159 
   13.2.1.14. Indicatorul reacţia solului (63)...................................... 160 
   13.2.1.15. Indicatorul volum edafic (133)...................................... 162 
   13.2.1.16. Indicatorul rezerva de humus (144)............................... 164 
   13.2.1.17. Indicatorul exces de umiditate (181)............................. 166 
  13.2.2. Gruparea terenurilor agricole din Dealurile Lugojului pe clase de 

calitate în funcţie de favorabilitatea lor pentru diferite folosinţe şi 
culturi............................................................................................... 

 
 

168 
   13.2.2.1. Favorabilitatea pentru folosinţa arabil........................... 177 
   13.2.2.2. Favorabilitatea pentru folosinţa pomicolă..................... 179 
   13.2.2.3. Favorabilitatea pentru folosinţa viticolă........................ 181 
   13.2.2.4. Favorabilitatea pentru folosinţa păşune......................... 182 
   13.2.2.5. Favorabilitatea pentru folosinţa fâneaţă......................... 184 
   13.2.2.6. Favorabilitatea pentru cultura mărului........................... 185 
   13.2.2.7. Favorabilitatea pentru cultura prunului.......................... 187 
   13.2.2.8. Favorabilitatea pentru cultura cireş-vişin...................... 188 
   13.2.2.9. Favorabilitatea pentru cultura viţei de vie pentru vin.... 190 
   13.2.2.10. Favorabilitatea pentru cultura grâului............................ 191 
   13.2.2.11. Favorabilitatea pentru cultura orzului............................ 193 
   13.2.2.12. Favorabilitatea pentru cultura porumbului.................... 195 
   13.2.2.13. Favorabilitatea pentru cultura florii-soarelui................. 197 
   13.2.2.14. Favorabilitatea pentru cultura cartofului........................ 198 
   13.2.2.15. Favorabilitatea pentru cultura legumelor....................... 200 

XIV. Principalele lucrări de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole din 
Dealurile Lugojului.................................................................................................. 

 
202 

 14.1. Lucrări de îmbunătăţiri funciare..................................................................... 203 
  14.1.1. Regularizarea şi îndiguirea cursurilor de apă................................... 203 
  14.1.2. Lucrări de desecare şi drenaj de suprafaţă....................................... 203 
  14.1.3. Lucrări de desecare şi drenaj de adâncime....................................... 205 
  14.1.4. Lucrări antierozionale...................................................................... 205 
 14.2. Lucrări de agropedoameliorative.................................................................... 207 
  14.2.1. Lucrări de afânare adâncă................................................................ 208 
  14.2.2. Lucrări de fertilizare ameliorativă (radicală)................................... 208 
 Concluzii …………………………………………………………........................... 210 
 Bibliografie ………………………………………………………............................ 216 
 Anexe.......................................................................................................................... 232 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Introducere 
 

Lucrarea de faţă reprezintă rezultatele obţinute în cadrul stagiului de pregătire a 
studiilor doctorale derulat pe o perioadă de cca. 4 ani. O parte din rezultatele dobândite au 
fost deja prezentate în cadrul unor conferinţe sau publicate în câteva articole ştiinţifice. 

Lucrarea a fost structurată în două secvenţe. Prima parte vizează descrierea 
contextului pedogeografic al spaţiului analizat prin prezentarea caracteristicilor fizico-
geografice ale Dealurilor Lugojului şi influenţa şi rolul lor în cadrul proceselor 
pedogenetice. Zona studiată este situată la tranziţia a două subunităţi geomorfologice, 
Munţii Poiana Ruscă, respectiv Câmpia Lugojului, amplasare ce determină o condiţionare 
specifică a factorilor pedogeografici. Partea a doua a lucrării analizează starea de calitate a 
terenurilor agricole din Dealurile Lugojului şi modalitatea optimă de valorificare a 
acestora. 

Scopul principal al acestui studiu este acela al evaluării stării de calitate a 
terenurilor agricole din Dealurile Lugojului prin identificarea factorilor care restricţionează 
productivitatea unităţilor teritoriale şi a intensităţii cu care ei se manifestă şi reprezentarea 
spaţială a datelor obţinute. Pe baza acestor rezultate, se pot determina lucrările şi măsurile 
de amenajare şi/sau ameliorare care se impun, precum şi identificarea exactă a spaţiului 
unde acestea trebuiesc amplasate. De asemenea, se pot avansa propuneri de optimizare a 
capacităţii de producţie a terenurilor agricole din spaţiul analizat prin stabilirea celor mai 
favorabile folosinţe şi culturi, adică acelea cu randamentul cel mai bun atât din punctul de 
vedere al cantităţii şi calităţii recoltei, cât şi din perspectiva eforturilor financiare şi 
tehnologice de exploatare agricolă a terenurilor şi valorificare a produselor obţinute. 

 
 
Cuvinte cheie: Dealurile Lugojului, studiu pedogeografic, calitatea terenurilor 

agricole, factori pedogenetici, procese pedogenetice, pretabilitate, favorabilitate, bonitare, 
indicatori ecopedologici, utilizarea terenurilor, îmbunătăţiri funciare, lucrări 
agropedoameliorative. 

 
 
 
Capitolul I. Poziţia geografică, toponimia şi delimitarea zonei de studiu 

 
Zona analizată face parte din Dealurile de Vest ale României, sectorul Dealurile 

Banatului, regăsindu-se în totalitate pe teritoriul judeţului Timiş, în partea sa estică, la o 
distanţă de aproximativ 50 km de Timişoara.  

Unitatea de relief cercetată este prezentat sub diferite denumiri în literatura de 
specialitate intre care s-a ales toponimul cel mai utilizat şi cel mai elocvent, cel de 
Dealurile Lugojului, în detrimentul celor mai rar întâlnite şi cu o cunoaştere limitată (Zisu, 
2010). 

Spaţiul geografic analizat se desfăşoară latitudinal între paralele de 45º53'59" şi 
45º36'32" latitudine nordică, iar din punct de vedere longitudinal este poziţionat între  
meridianele de 21º48'14" şi 22º24'32" longitudine estică, ocupând o suprafaţă de 619,03 
km2, reprezentând 7,11 % din suprafaţa judeţului Timiş şi  0,25 % din cea a României.  

Din punct de vedere administrativ, această unitate deluroasă este cuprinsă, total sau 
parţial, în limitele teritoriale ale 18 entităţi (două oraşe şi 16 comune) Totodată, în cadrul ei 
se regăsesc (complet sau tangenţial) 56 de localităţi. 

 
 



Capitolul II. Consideraţii teoretice şi metodologice 
 

2.1. Principiile şi metodologia de cercetare  
 
În vederea bunei realizări a prezentei lucrări au fost aplicate, într-o succesiune 

logică, principiile şi metodele de cercetare specifice geografiei fizice, ceea ce presupune 
etapizarea procesului de studiu şi de redactare finală a tezei.  

Cercetarea desfăşurată pentru întocmirea prezentei lucrări a utilizat mai multe 
metode, separate în cele clasice, cele moderne şi cele specifice analizei stării calitative a 
terenurilor agricole. 

Metodele clasice folosite sunt următoarele: metoda dialectică, metoda analizei, 
metoda inductivă şi cea deductivă, metoda cartografică, metoda comparativă, metoda 
modelării, metoda istorică şi metoda sintezei. 

Dintre metodele moderne le precizăm pe cele specifice domeniului sistemelor 
geografice informatice (SIG) şi cele geomorfometrice. 

Metodele specifice analizei stării calitative a terenurilor agricole utilizate în 
România sunt cele elaborate de ICPA în anul 1987 şi anume: Metodologia realizării 
studiilor de pretabilitate a terenurilor pentru diferite folosinţe şi Metodologia de bonitare 
a terenurilor agricole. 

 
2.2. Etapizarea metodologiei de cercetare 

 
Lucrarea a fost elaborată în mai multe faze principale de cercetare ale căror 

activităţi de lucru nu s-au derulat în mod succesiv, ci ele au fost combinate pe parcursul 
întregului stagiu doctoral în funcţie de aspectele şi necesităţile ştiinţifice abordate: etapa 
pregătitoare, etapa de documentare, realizarea şi organizarea unei baze de date spaţiale, 
etapa de teren, etapa de birou şi, în final, etapa de redactare a lucrării.  

 
 

 
Capitolul III. Istoricul cercetărilor fizico-geografice asupra zonei  

Dealurilor Lugojului 
 
Informaţiile ştiinţifice care fac referiri la zona studiată aparţin unor lucrări cu 

tematică generală sau specifică spaţiului Banatului ori judeţului Timiş, teritorii care au avut 
parte de numeroase studii fizico-geografice sau de geografie regională. De asemenea, 
există şi câteva lucrări de sinteză, cu subiecte centrate pe areale limitrofe sau care chiar se 
suprapun spaţiului Dealurilor Lugojului. În egală măsură, este de remarcat şi materialul 
cartografic care cuprinde zona de studiu, material destul de bogat şi de detaliat. Studiul de 
faţă s-a bazat pe aceste cercetări în vederea analizei pedogeografice şi a calităţii şi modului 
de utilizare a terenurilor agricole din zona investigată. 

Activităţile ştiinţifice care cuprind această unitate geografică s-au axat pe mai 
multe direcţii de cercetare în funcţie de specificului autorilor, de domeniul de interes sau 
de necesităţile social-economice. În lucrare, istoricul contribuţiilor ştiinţifice privind zona 
analizată este prezentat separat pe domenii de activitate (geologie, geomorfologie, 
climatologie, hidrologie, biogeografie, pedologie). 

 
 
 
 



Capitolul IV. Factorii pedogenetici 
 
Formarea şi evoluţia solului este determinată de caracteristicile de mediu, care 

acţionează în interdependenţă, şi care poartă denumirea de factori pedogenetici. Aceştia 
sunt reprezentaţi de rocă, relief, climă, organisme biologice şi timp, la care se adaugă 
activitatea antropică, ca factor adiţional. 

În capitolele V-X este prezentată o analiză a modului de manifestare a factorilor 
pedogenetici în arealul Dealurilor Lugojului.  
 

 
 

Capitolul V. Caracterizarea substratului geologic şi evoluţia paleogeografică 
 

5.1. Caracterizarea geologică  
 
Zona Dealurilor Lugojului aparţine laturii estice a unităţii tectonice numită 

Depresiunea Panonică, care s-a format prin scufundarea unei întinse suprafeţe din regiunea 
carpatică, probabil în timpul Neozoicului, acum cca. 45 milioane de ani (Oncescu, 1965). 

Fundamentul cristalin al depresiunii este compartimentat în blocuri denivelate, 
după un sistem de falii perpendiculare, format din faliile panonice, orientate paralel cu 
direcţia zonelor muntoase, şi cele carpatice, cu direcţia aproximativ est-vest (Mutihac şi 
Ionesi, 1974). 

Formaţiunile cele mai vechi, aparţinând Proterozoicului superior şi Paleozoicului, 
sunt foarte puţin răspândite în zona analizată şi sunt reprezentate prin şisturi cristaline 
epimetamorfice ale domeniilor danubian şi getic şi mezometamorfice ale domeniului 
danubian. Peste acestea s-au acumulat groase depozite de formaţiuni sedimentare neozoice, 
reprezentate de argilele, pietrişurile şi marnele argiloase badeniene, urmate de pietrişurile, 
nisipurile şi argilele panoniene şi, mai ales, cuaternare.  

 
5.2. Consideraţii peleogeografice 

 
Depresiunea Panonică a avut o evoluţie asemănătoare cu a Depresiunii 

Transilvaniei, diferenţa constând doar în faptul că şisturile cristaline din fundamentul 
panonic nu au fost regenerate în orogeneza alpină (Mutihac şi Ionesi, 1974).  

Cele mai importante transformări în configuraţia părţii de vest a României se 
produc în perioada Neogenului, când orogeneză stirică, declanşată în Miocenul mediu, 
determină noi scufundări ale blocurilor cristaline. 

Odată cu Cuaternarul s-au înregistrat noi mişcări de subsidenţă puse în evidenţă 
mai ales în partea vestică a Dealurilor Lugojului, unde râurile Bega, Timiş, Glaviţa, 
Lighitiş, Biniş, Hezeriş, Eruga se strâng convergent. La poalele Munţilor Banatului, în 
lacul ponţian se clădesc conuri de dejecţie submerse, iar apoi, pe măsură ce apele mării se 
retrag, se vor forma delte. După mişcările din faza valahă (Pleistocen inferior), climatul 
mediteraneean uscat este prielnic eroziunii puternice, transportului şi depunerii 
materialelor, formându-se o câmpie piemontană care, ulterior, va fi fragmentată şi nivelată.  

 
 
 
 
 
 



Capitolul VI. Aspecte morfografice şi morfometrice 
 

6.1. Prezentarea trăsăturilor morfografice 
 
Zona colinară analizată se desfăşoară ca o prispă îngustă, arcuită, ce străjuieşte 

rama nord-vestică a Masivului Poiana Ruscă. Această aureolă de scurte contraforturi 
deluroase cu caracter piemontan este străbătută transversal de văile cu obârşiile în munţii 
învecinaţi.   

Dealurile Lugojului prezintă o asimetrie foarte pronunţată, fiind aproape separate în 
două unităţi de măgura cristalină a Surducului (496 m). 

Per ansamblu, se observă o diferenţiere netă între zona sud-estică, mai înaltă, 
situată la contactul cu partea montană, şi cea nord-vestică joasă, drenată de Valea Begăi şi 
afluenţii săi. 
 

6.2. Prezentarea trăsăturilor morfometrice 
 
6.2.1. Hipsometria 
Cu o altitudine medie de aproximativ 190 m (189,91 m – altitudinea medie exactă), 

Dealurile Lugojului se încadrează în categoria dealurilor mijlocii (200-500 m).  
Altitudinea minimă este de 98 m şi se înregistrează în partea vestică a luncii Râului 

Bega. Altitudinea maximă a Dealurilor Lugojului măsoară 408 m, fiind înregistrată în 
Dealul Zăcătoarei, situat în vestul localităţii Fîrdea, la contactul cu Măgura Surducului. 

Analizând hipsometria Dealurilor Lugojului, se observă că treptele altitudinale 
cresc progresiv de la cca. 100 m din zonele joase de luncă, situate în partea de nord-vest, la 
cca. 400 m la contactul cu rama montană dinspre sud-est.  

Din histograma claselor hipsometrice din Dealurile Lugojului reiese că partea cea 
mai mare (peste 60 %) a acestei unităţi de relief înregistrează altitudini mai mici de 200 m. 
Aproape 35 de procente (34,54 %) din zona analizată se încadrează între 200 şi 300 m 
altitudine, iar 3,62 % revin treptei altitudinale cuprinsă între 300-350 m. La altitudini mai 
mari de 350 de metri se găsesc doar câteva areale restrânse ce reprezintă sub un procent din 
întreaga suprafaţă a Dealurilor Lugojului. 

 Din punct de vedere al repartiţiei spaţiale a tipurilor de sol pe trepte hipsometrice 
se observă că primele două trepte hipsometrice conţin o varietate largă de soluri, 
întâlnindu-se practic toate tipurile de sol ce se regăsesc pe terenurile agricole ale zonei 
studiate. 

În ceea ce priveşte repartiţia pe clase altimetrice a categoriilor de utilizare a 
terenurilor din Dealurile Lugojului, se observă o distribuţie normală a acestora. 

 
6.2.2. Declivitatea reliefului 
Conform hărţii pantelor din Dealurile Lugojului, valoarea medie a declivităţii 

versanţilor este de 4,93º. Acest lucru se poate observa şi mai clar urmărindu-se histograma 
suprafeţelor pe clase de pantă, care arată că frecvenţa cea mai mare apare în cazul clasei 0-
2º (27,2%). Aceasta, împreună cu cea de 2-4º, formează peste 50 % (53,64 %) din teritoriul 
analizat. Aceste clase, cu pante foarte mici, caracterizează zonele joase, aluvionare, situate 
îndeosebi în partea nordică şi vestică a Dealurilor Lugojului.  

Pentru realizarea corelaţiei tipurilor de soluri de pe terenurile agricole din zona 
analizată, precum şi a categoriilor de utilizare a terenurilor, cu intervalele de pantă s-a optat 
pentru exprimarea procentuală a claselor de pantă a terenurilor, în conformitate cu normele 
metodologiei de elaborare a studiilor pedologice (indicatorul 33) (Florea et al., 1987 c).  



Se constată faptul că terenurile plane sau cu pante mici au o repartiţie uniformă a 
tipurilor de sol, ţinând, bineînţeles, cont şi de ponderea fiecărui tip în cadrul suprafeţei 
agricole a Dealurilor Lugojului.  

Analizând ponderea categoriilor de utilizare a terenurilor în funcţie de clasele de 
geodeclivitate, se poate constata o repartiţie firească a acestora. 

 
6.2.3. Expoziţia versanţilor  
Expoziţia versanţilor în zona analizată este foarte echilibrată, observându-se, totuşi, 

o pondere uşor mai ridicată a celor orientaţi spre vest şi nord-vest. 
Din punct de vedere al aspectului versanţilor, se constată că puţin peste jumătate 

(51,89 %) dintre aceştia sunt umbriţi şi semiumbriţi, în timp ce 48,11 % revin părţii 
însorite şi semiînsorite. 

Realizând o corelaţie între orientarea versanţilor şi repartiţia tipurilor de sol, se 
remarcă o dispunere echilibrată a acestora în cadrul tuturor claselor de expoziţie. O 
distribuţie uniformă se observă şi în cazul categoriilor de utilizare a terenurilor în raport cu 
aspectul versanţilor. 

 
6.2.4. Densitatea fragmentării reliefului 
Fragmentarea orizontală a reliefului Dealurilor Lugojului a fost calculată 

utilizându-se metoda cartogramelor cu suprafeţe de 1 km2, prin raportarea lungimii totale a 
reţelei cursurilor de apă, exprimată în kilometri, la unitatea de suprafaţă drenată (km/km2). 

Rezultatele obţinute relevă valori scăzute ale gradului de fragmentare în plan 
orizontal a reliefului în arealul studiat, valori cuprinse între 0 şi 6,09 km/km2, media fiind 
de 1,55 km/km2.  

 
6.2.5. Adâncimea fragmentării reliefului 
Fragmentarea verticală a reliefului Dealurilor Lugojului a fost calculată   

utilizându-se metoda cartogramelor cu suprafeţe de 1 km2. Conform rezultatelor obţinute, 
energia medie a reliefului este de 49,67 m, valorile oscilând între 0 şi 164 m.  

 
6.2.6. Curbura reliefului 
Analizând curbura în plan a reliefului Dealurilor Lugojului, se poate observa o 

uşoară predominare a zonelor de concentrare a scurgerii (concave), care au o pondere de 
59,45 %. Suprafeţele ce favorizează o scurgere divergentă (convexe) deţin 40,55 %. 

Curbura în profil prezintă o situaţie procentuală aproape identică cu cea a curburii 
în plan. Zonele ce induc o relativă încetinire a vitezei de scurgere a apei (concave) deţin 
59,14 %, iar cele care influenţează în mod crescător mişcarea de deplasarea a apei ce se 
scurge pe versanţi (convexe) au o pondere de 40,86 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Capitolul VII. Tipurile de relief şi procesele geomorfologice asociate 
 

7.1. Tipurile de relief 
 

Tectonica, structura geologică şi litologia reprezintă elemente secundare care stau 
la baza constituirii reliefului desfăşurat în zona noastră de interes, principalul rol 
morfogenetic fiind deţinut de factorii externi (hidro-climatici şi biotici). 

Principalele tipuri şi forme de relief din spaţiul analizat sunt reprezentate de cele 
ale reliefului fluvio-denudaţional de acumulare şi ale celui sculptural în structură general 
monoclinală. Formele determinate de activităţile antropice sunt şi ele destul de pregnant 
înscrise în relief.  

Geomorfologia de ansamblu a Dealurilor Lugojului se caracterizează prin 
fragmentarea reliefului sub forma unor culmi interfluviale prelungi, cu aspect rotunjit, 
orientate pe direcţia est-vest, separate de o reţea de văi consecvente. 

 
7.2. Procesele geomorfologice actuale 

 
Procese geomorfologice care afectează în prezent terenurile Dealurilor Lugojului se 

manifestă, în principal, prin acţiunea eroziunii în suprafaţă şi a celei în adâncime, prin 
manifestarea alunecărilor de teren, în plan secundar derulându-se şi alte activităţi, cum ar fi 
cele de surpare sau tasare. 

Conform hărţii realizate pe baza ecuaţiei USLE (fig. 1.), valoarea medie a 
pierderilor anuale de sol de pe terenurile agricole ale Dealurilor Lugojului, datorate 
eroziunii în suprafaţă, se ridică la aproximativ 1,12 t/ha/an, ceea ce reprezintă o valoare 
medie anuală totală de cca. 51.328 tone. 

 

 
 

Fig. 1. Harta pierderilor medii anuale de sol de pe terenurile agricole ale Dealurilor 
Lugojului provocate de eroziunea în suprafaţă.  



Cea mai mare parte a teritoriului agricol analizat (90,45 %) prezintă pierderi medii 
anuale de sol scăzute. Acest fapt se datorează, în special, geodeclivităţii reduse a spaţiului 
cercetat. Pierderi apreciabile de material pământos, între 3-7 t/ha/an, se înregistrează pe o 
suprafaţă redusă de numai 5,59 % din totalul agricol, iar pierderi substanţiale, superioare 
valorii de 7 t/ha/an, se evidenţiază pe doar 3,96 % din totalul agricol. Valorile cele mai 
mari se regăsesc pe terenurile arate frecvent şi care prezintă şi pante pe peste 5 %. 

Dintre formele create de eroziunea în adâncime, în zona studiată, cel mai des se 
întâlnesc ravene, dar acestea apar, preponderent, pe terenurile neagricole. Zonele care 
prezintă cele mai multe astfel de procese sunt cele situate în fostele cariere de extracţie a 
nisipurilor cuarţoase. 

Dintre terenurile agricole ravenate, folosinţa este aproape exclusiv pentru păşune. 
Ravenele sunt, în general, înierbate şi de dimensiuni destul de reduse, dar uneori se pot 
întâlni şi forme ce ating peste 100 m lungime şi mai mult de 3 m lărgime. 

Alunecările de teren afectează, în perimetrul agricol cercetat, o suprafaţă de 12.217 
ha, ceea ce reprezintă 26,66 %. Acestea sunt de tipul celor în valuri şi a celor în trepte, 
majoritatea având un caracter stabilizat. În unele cazuri, mai izolate, se întâlnesc şi 
alunecări semistabilizate şi chiar active, dar de mici dimensiuni în ceea ce priveşte 
grosimea stratului afectat. 

Având în vedere că topografia este factorul esenţial în instalarea alunecărilor de 
teren, s-a efectuat o analiză a distribuţiei lor pe clase de pantă constatându-se că alunecările 
de teren sunt majoritar localizate pe pantele ce aparţin claselor cu valori reduse (≤ 10 %, 
respectiv 5º), contrar faptului că, în mod obişnuit, acestea nu sunt favorabile instalării unor 
astfel de procese geomorfologice. Instalarea alunecărilor pe terenurile cu pantă redusă se 
explică, în primul rând, prin faptul că materialul parental alcătuit din argile expandabile 
este predominant în aceste zone, favorizând o capacitate sporită de înmagazinare a apei, 
agent indispensabil în declanşarea acestor procese. De asemenea, solurile din aceste areale 
beneficiază şi de un volum edafic foarte mare. 

Surpările se manifestă ocazional pe terenurile agricole, fiind localizate cu precădere 
în fostele cariere de extracţie a nisipurilor cuarţoase şi a rocilor de construcţie.  

 
 

Capitolul VIII. Aspecte de ordin climatic 
 
Din punct de vedere termico-pluviometric, arealul cercetat are un climat temperat 

continental moderat, cu influenţe oceanice şi subtropicale, cu veri nu foarte călduroase şi 
ierni destul de blânde. Temperatura medie multianuală a aerului în zona Dealurilor 
Lugojului este de cca. 10,5oC, iar cantitatea medie multianuală de precipitaţii se situează în 
jurul valorilor de 700 mm.  

 
 

Capitolul IX. Aspecte de ordin hidrologic 
 

Dealurile Lugojului prezintă o reţea hidrografică radiară ce-şi are obârşia în zona 
montană şi care se îndreaptă spre colectorii principali: Bega, în partea de nord, şi Timiş, în 
partea sud-vestică. În ansamblu, văile au caracter consecvent şi au detaşat, în mod firesc, 
culmi prelungi cu aceeaşi orientare radială.  

Configuraţia reliefului la nord de localitatea Fîrdea, în zona de confluenţă a 
Munişelui cu Gladna, a permis amplasarea aici a acumulării hidrologice Surduc, care 
reprezintă cea mai mare întindere lacustră a judeţului Timiş, măsurând o suprafaţă de peste 
320 de hectare şi fiind singura prezentă în arealul studiat. 



Adâncimea apei pedofreatice se situează la profunzimi mai mari de 10 m pentru 
peste 60 % din terenurile agricole ale Dealurilor Lugojului. În zonele de luncă şi pe 
terasele inferioare ale principalelor râuri, nivelul apei pedofreatice este însă mic şi foarte 
mic (1-3 m), ajungând uneori chiar la adâncimi extrem de reduse (≤ 1m). 

 
 

Capitolul X. Caracterizarea biogeografică  
 
Vegetaţia zonei analizate, constituită din specii caracteristice silvostepei şi pădurii 

de foioase, a suferit şi continuă să sufere modificări permanente. În prezent, vegetaţia 
naturală este întâlnită numai pe suprafeţele în care caracteristicile relieful sau excesul de 
umiditate din sol nu au permis luarea în cultură a terenurilor. Speciile de plante cultivate 
cel mai des în zona Dealurilor Lugojului sunt grâul, porumbul şi orzul, dintre culturile de 
câmp, iar dintre cele pomicole, prunul. 

 
 

Capitolul XI. Caracterizarea învelişului pedogeografic 
 

11.1. Principalele procese pedogenetice specifice teritoriului analizat 
 
Toate caracteristicile Dealurilor Lugojului anterior prezentate influenţează într-o 

măsură, mai mult sau mai puţin semnificativă, procesele pedogenetice din zona analizată, 
reflectându-se în proprietăţile învelişului edafic. Principalele procese pedogenetice 
manifestate sunt cele de gleizare şi stagnogleizare, argiloiluviere şi hidroturbaţie. 

Gleizarea se manifestă pe 37,55 % din totalul teritoriului agricol al spaţiului 
analizat (17.208 ha), gradul cel mai frecvent al acestui proces fiind cel de moderat. 

Stagnogleizarea afectează aproximativ 62,83 % din suprafaţa terenurilor agricole 
ale Dealurilor Lugojului (28.792 ha), gradul cel mai întâlnit fiind cel de slab şi cel de 
moderat. 

Prezenţa procesului de argiloiluviere caracterizează doar solurile din clasa 
luvisolulrilor (26.195 ha, reprezentând 57,16 % din suprafaţa terenurilor agricole), 
subtipuri argice neîntâlnindu-se la niciunul dintre celelalte tipuri de sol. 

Pe terenurile agricole ale Dealurilor Lugojului hidroturbaţiile (vertisolajul) se 
manifestă pe suprafeţe relativ restrânse, vertosolurile ocupând doar 1,68 % din totalul 
terenurilor agricole (772 ha). Mai des întâlnite sunt hidroturbaţiile cu o intensitate mai 
redusă, ceea ce determină apariţia subtipului vertic la unele preluvosoluri, luvosoluri, 
eutricambosoluri şi stagnosoluri, cumulând în total 7.478,92 ha, ceea ce reprezintă 16,31 % 
din suprafaţa agricolă a zonei cercetate. 

 
11.2. Încadrarea taxonomică şi distribuţia spaţială a solurilor cu utilizare agricolă 

 
Studiul pedogeografic a vizat doar solurile de pe terenurile agricole, deoarece 

activitatea de cartare a solurilor din cadrul oficiilor pedologice judeţene se limitează numai 
la acestea. Astfel, în funcţie de caracteristicile lor, solurile de pe terenurile agricole ale 
Dealurilor Lugojului au fost grupate în 6 clase, 11 tipuri, 36 de subtipuri, precum şi 101 de 
varietăţi, familii sau specii.  

Analizând repartiţia claselor de sol de pe terenurile agricole ale zonei cercetate, se 
observă predominarea luvisolurilor, care ocupă mai mult de jumătate din suprafaţa agricolă 
(57,16 %), cu un total de 26.195 ha. Următoarea clasă, conform ponderii deţinute, este cea 
a hidrisolurilor, cu un total de 7.232 ha, reprezentând 15,78 % din arealul agricol. Clasa 



cambisolurilor şi cea a protisolurilor deţin procentaje similare, de 10,67 % (4.888 ha), 
respectiv 10,58 % (4.848 ha). Cu suprafeţe reduse mai apar antrisolurile (4,13 %, 1.893 ha) 
şi vertisolurile (1,68 %, 772 ha). 

 

 
 

Fig. 2. Harta tipurilor de sol din Dealurile Lugojului. 
 

Pe tipuri de sol (fig. 2.), cea mai mare suprafaţă este deţinută de luvosoluri, cu 
aproape jumătate din suprafaţa agricolă a unităţii de relief cercetate (50,96 %, 23.350 ha). 
Tipurile de sol cu valori relativ ridicate, care depăşesc 10 procente din arealul agricol 
analizat, sunt gleiosolurile (11,51 %, 5.273 ha), urmate de eutricambosoluri (10,67 %, 
4.889 ha) şi de aluviosoluri (10,37 %, 4.754 ha). Ponderi ceva mai însemnate revin 
tipurilor stagnosol (4,27 %, 1.959 ha) şi antrosol (4,03 %, 1.848 ha), urmate de 
preluvosoluri (3,75 %, 1.715 ha) şi planosoluri (2,46 %, 1.130 ha). Pe suprafeţe reduse sunt 
repartizate vertosolurile (1,68 %, 772 ha), localizate cu precădere în partea vestică a 
Dealurilor Lugojului. Cele mai reduse perimetre sunt deţinute de litosoluri (0,20 %, 94 ha) 
şi de tehnosoluri, care ocupă doar 44 ha (0,10 %). 

 
11.3. Caracterizarea unităţilor de teren din cadrul teritoriului agricol  

al Dealurilor Lugojului 
 
Hărţile care redau unităţile de teren din Dealurile Lugojului şi principalele 

caracteristici ale acestora au fost obţinute pe baza unităţilor de sol ale acestei zone, ca 
urmare a prelucrării unor numeroase informaţii aflate în arhiva OSPA Timişoara, prin 
analiza diverselor materiale cartografice disponibile (pedologice, topografice, 
geomorfologice, geologice) şi prin unele activităţi de teren. Cele 101 de teritorii ecologic 
omogene obţinute se identifică, practic, cu suprafaţa varietăţilor de sol.  

 



11.4. Principalele caracteristici ale învelişului de sol 
 
Clasa luvisolurilor – reprezintă clasa de sol dominantă în cadrul terenurilor 

agricole de pe teritoriul Dealurilor Lugojului, cu o răspândire pe mai bine de jumătate din 
suprafaţa acestora, ocupând zonele mai înalte. 

Tipurile de sol ale acestei clase întâlnite în zona de studiu sunt următoarele: 
preluvosoluri (6,55 % din totalul luvisolurilor), luvosoluri (89,14%) şi planosoluri (4,31%). 

Preluvosolurile deţin o suprafaţă de 1.715 ha, ceea ce reprezintă 3,75 % din totalul 
arealului agricol al zonei analizate, fiind identificate în perimetrele de trecere de la zonele 
mai înalte spre cele de luncă. 

Proprietăţile fizico-chimice ale preluvosolurilor întâlnite în Dealurile Lugojului 
prezintă numeroase diferenţieri în raport cu materialul parental pe care s-au format şi 
evoluat şi cu condiţiile de mediu variate, ceea ce a condus la formarea următoarelor 
subtipuri ale preluvosolurilor: tipic (135,49 ha; 0,295 %), vertic (19,28 ha; 0,042 %), gleic 
(142,82 ha; 0,311 %), stagnic (263,45 ha; 0,574 %), vertic-stagnic (972,83 ha; 2,122 %) şi 
amfigleic (181,53 ha; 0,396 %) (procentele reprezintă ponderea din totalul terenurilor 
agricole ale zonei analizate). 

Luvosolurile sunt cele mai răspândite tipuri de soluri din Dealurile Lugojului, 
ocupând 23.350 ha, ceea ce reprezintă 37,72 % din suprafaţa totală a acestora şi 50,96 % 
din teritoriul lor agricol. Luvosolurile au o dispunere relativ uniformă, fiind amplasate pe 
terenurile situate la altitudini mai ridicate şi formându-se pe materiale parentale alcătuite 
din luturi, cu excepţia celor cu proprietăţi vertice, care apar pe materiale parentale alcătuite 
din argile gonflante. În majoritatea cazurilor, apa freatică este situată la adâncimi ce 
depăşesc 10 m. 

Datorită condiţiilor diverse de formare şi evoluţie pedogenetică, în zona analizată 
se întâlnesc următoarele subtipuri de luvosoluri: tipic (833,17 ha; 1,818 %), albic-stagnic 
(15.735,73 ha; 34,336 %), vertic-planic (406,35 ha; 0,886 %), vertic-stagnic (4.646,32 %; 
10,138 %), amfigleic (481,39 %; 1,05 %) şi albeglosic-stagnic (1.246,94 ha; 2,72 %) 
(procentele reprezintă ponderea din totalul terenurilor agricole ale zonei analizate). 

Planosolurile se întâlnesc în asociere cu luvosolurile, ocupând suprafeţele mai slab 
drenate, orizontale sau uşor înclinate, fiind întâlnite în Dealurile Lugojului pe o suprafaţă 
restrânsă de doar 1.130 ha, ceea ce reprezintă 2,46 % din spaţiul agricol cercetat. Cea mai 
mare parte a lor sunt răspândite în partea centrală, în perimetrul format de localităţile 
Dumbrava-Bucovăţ-Făget. 

Clasa cambisolurilor – din cele două tipuri de sol ce se încadrează în această 
clasă: eutricambosol şi districambosol, în Dealurile Lugojului se întâlnesc doar 
eutricambosoluri (4.888 ha, 10,67 % din terenurile agricole ale zonei colinare cercetate). 
Eutricambosolurile au o repartiţie neuniformă, fiind localizate, în special, pe terasele joase 
ale principalelor cursuri de apă. Ele s-au dezvoltat pe materiale parentale reprezentate de 
depozite fluviatile, cu apa freatică situată la adâncimi reduse, de cca. 2-3 m. Astfel este 
favorizată instalarea proceselor de gleizare ce afectează majoritatea eutricambosolurilor 
din zonă. În zonele mai înalte, din partea sudică şi estică, se găsesc eutricambosoluri aflate 
într-un stadiu mai avansat de evoluţie, ce s-au instalat pe materiale parentale lutoase, 
nivelul pedofreatic regăsindu-se la peste 10 m. 

Condiţiile lito-climatice de formare ale eutricambosolurilor variază într-un interval 
destul de larg, ceea ce a dus ca formarea următoarelor subtipuri ale eutricambosolurilor de 
pe terenurile agricole ale Dealurilor Lugojului: tipic (1.157,69 ha; 2,526 %), gleic 
(3.100,98 ha; 6,766 %); stagnic (121,54 ha; 0,265 %), molic-gleic (13,67 ha; 0,029 %), 
amfigleic (439,58 ha; 0,959 %), vertic-gleic (54,39 ha; 0,118 %) (procentele reprezintă 
ponderea din totalul terenurilor arabile ale zonei analizate). 



Clasa hidrisolurilor – ocupă o suprafaţă relativ întinsă de 7.232 ha, însemnând 
15,78 % din arealul agricol al acestora, fiind reprezentate de ambele tipuri încadrate în 
cadrul său: gleoiosoluri şi stagnosoluri. Predominante sunt gleiosolurile, care deţin 72,91 
% din totalul acestei clase, în timp ce stagnosolurile au o pondere de 27,09 %. 

Gleiosolurile din arealul cercetat s-au format pe depozite fluviatile necarbonatate, 
în condiţiile unui relief jos, plan sau slab înclinat şi caracterizat printr-un drenaj natural 
slab, cu apa freatică aflată la o adâncime redusă de 1-2 m, cu excepţia subtipurilor aluviale, 
unde nivelul este şi mai ridicat (0,5-1 m). 

Acest tip de sol ocupă o suprafaţă de 5.273 ha, însemnând 11,51 % din totalul 
arabil, fiind localizat, în cea mai mare parte, în luncile Sărazului, Rîului, Bălăşinei, 
Homoşdiei, Begăi (în zona Mănăştiurului şi în amonte de această localitate), Binişului, pe 
sectorul median al Glaviţei, pe Valea Erugăi (în zona Coşteiu) şi Valea Timişului (între 
localităţile Coşteiu şi Lugoj). 

În Dealurile Lugojului, gleiosolurile prezintă următoarele subtipuri: tipic (3.976,2 
ha; 8,676 %), cambic (575,66 ha; 1,256 %) şi aluvic (721,35 ha; 1,574 %) (procentele 
reprezintă ponderea din totalul terenurilor agricole ale zonei analizate). 

Stagnosolurile ocupă în zona analizată perimetre mult mai restrânse decât 
gleiosolurile, totalizând 1.959 ha, reprezentând 4,27 % din totalul suprafeţei agricole. Ele 
s-au format pe materiale parentale diverse, în cea mai mare parte fin texturate, de tipul 
luturilor, argilelor, argilelor gonflante şi depozitelor fluviatile. Nivelul freatic este situat la 
adâncimi mari, de peste 10 m, cu excepţia subtipurilor gleice, unde apa freatică se găseşte 
la cca. 2-3 m. 

Cea mai mare parte a stagnosolurilor se găsesc pe terasele Râului Bega, pe 
aliniamentul localităţilor Nevrincea-Cliciova-Susani-Traian Vuia. 

Cel mai întâlnit subtip este cel preluvic (1.189,46 ha; 2,595 %), alături de care se 
mai regăseşte cel vertic (249,41 ha; 0,544 %) şi cel gleic (520,25 ha; 1,135 %) (procentele 
reprezintă ponderea din totalul terenurilor agricole ale zonei analizate). 

Clasa vertisolurilor – cuprinde două tipuri de sol – vertosol şi pelosol, dintre care 
în Dealurile Lugojului se întâlneşte doar primul. 

Vertosolurile nu sunt foarte răspândite în zona analizată, deţinând doar 772 ha, 
ceea ce reprezintă 1,68 % din totalul terenurilor agricole. Ele se regăsesc, cu precădere, în 
partea nord-vestică a unităţii de relief cercetate, fiind localizate în  lunca largă a Râului 
Bega. Areale mai importante deţinute de acest tip de sol mai sunt localizate în sud-estul 
localităţii Coşteiu, în estul oraşului Lugoj şi la sud-vest de localitatea Dumbrava. 

Vertosolurile prezente pe terenurile ceva mai ridicate s-au format pe materiale 
parentale reprezentate de argile gonflante, iar cele care apar în zonele joase de luncă au 
evoluat pe depozite fluviatile mijlociu fine şi fine. În ambele situaţii nivelul freatic se 
găseşte aproape de suprafaţă, oscilând între 2-3 m, respectiv 0,5-1 m, şi imprimând 
vertosolurilor diferite stadii de gleizare. 

Vertosolurile din unitatea de relief studiată prezintă două subtipuri: gleic (407,68 
ha; 0,889 %) şi amfigleic (365,22 ha; 0,796 %) (procentele reprezintă ponderea din totalul 
terenurilor agricole ale zonei analizate). 

Clasa protisolurilor – cuprinde patru tipuri, diferenţiate în funcţie de grosimea 
profilului de sol şi de natura materialului parental: litosol, regosol, psamosol şi aluviosol. 

Protisolurile ocupă în arealul cercetat o suprafaţă de 4.848 ha, reprezentând 10,58 
% din suprafaţa terenurilor sale agricole. Dintre cele patru tipuri posibile, în zona 
Dealurilor Lugojului se întâlnesc doar două, ponderea aproape exclusivă revenind 
aluviosolurilor (98,06 % din totalul protosolurilor), în timp ce litosolurile ocupă sub două 
procente din solurile acestei clase (1,94 %). 



Litosolurile sunt foarte puţin răspândite, ocupând doar 94,77 ha (0,20 % din 
suprafaţa agricolă) localizate în partea estică, în nordul localităţii Pietroasa. În cadrul lor se 
regăseşte un singur subtip, cel eutric-scheletic. 

Aluviosolurile sunt răspândite în luncile principalelor râuri ale unităţii de relief 
analizate, ocupând un areal destul de întins, ce măsoară 4.754 ha, reprezentând 10,37 % 
din teritoriul agricol al zonei. Cea mai mare întindere a aluviosolurilor se desfăşoară în 
partea vestică a Dealurilor Lugojului, în special în lunca largă a Begăi. 

Datorită condiţiilor pedogenetice diferite de la o zonă la alta, se întâlnesc mai multe 
suptipuri ale aluviosolurilor: entic-gleic (34,50 ha; 0,075 %), entic (630,14 ha; 1,375 %), 
litic (165,36 ha; 0,360 %), gleic (3.046,62 ha; 6,647 %), molic-gleic (53,23 ha; 0,116 %) şi 
coluvic-amfigleic (823,68 ha; 1,797 %) (procentele reprezintă ponderea din totalul 
terenurilor agricole ale zonei analizate). 

Clasa antrisolurilor – cuprinde două tipuri de sol: antrosol şi tehnosol, ambele 
reprezentate în cadrul teritoriului arabil analizat, dar într-o proporţie extrem de diferită. 
Astfel, predominante sunt antrosolurile, care deţin 97,67 % din totalul solurilor acestei 
clase, în timp ce tehnosolurile sunt foarte slab reprezentate, înregistrând numai 2,33 %. 

Antrosolurile se regăsesc preponderent în partea de vest a Dealurilor Lugojului, în 
perimetrul delimitat de localităţile Lugoj-Gruni-Cliciova, deţinând o suprafaţă de 1.848 ha 
(4,03 % din totalul agricol). Ele apar pe terenuri cu declivităţi sporite (> 15 %), fiind 
puternic erodate datorită diverselor acţiuni antropice, de aceea şi singurul subtip întâlnit 
este cel erodic. 

Tehnosolurile sunt foarte puţin răspândite, pe numai 44,09 ha (0,10 % din totalul 
agricol), fiind caracterizate doar de subtipul mixic. Ele sunt localizate în aval de nodul 
hidrografic din localitatea Coşteiu, pe malul drept al Canalului Timiş-Bega, fiind ocupate 
de o vegetaţie ierboasă naturală. 

 
 

Capitolul XII. Modul de utilizare a terenurilor 
 
Modul actual de utilizare a terenurilor în Dealurile Lugojului (fig. 3.) a fost analizat 

pe baza informaţiilor obţinute din Corine Land Cover 2000 (CLC2000) şi, parţial, 2006 
(CLC2006), care reprezintă baza de date digitală a Comisiei Europene pentru modul de 
acoperire a terenului în majoritatea statelor europene. Seturile de date sunt disponibile în 
mod gratuit pe site-ul Agenţiei Europene de Mediu (EEA) (http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/). 

Corelaţia dintre modul de utilizare a terenurilor şi tipurile de sol de pe terenurile 
agricole ale Dealurilor Lugojului arată o pondere de peste 50 % a terenurilor arabile în 
cadrul arealelor deţinute de vertosoluri, aluviosoluri, planosoluri şi eutricambosoluri. Un 
procentaj apropiat de medie se înregistrează şi în cazul solurilor hidromorfe. 

Pădurea deţine cele mai mari procente în cadrul terenurilor cu litosoluri, 
preluvosoluri şi luvosoluri. Terenurile utilizate pentru folosinţa păşune posedă procentaje 
importante în cadrul tuturor categoriilor de tipuri de soluri. Livezile sunt amplasate, în 
principal, în zonele de răspândire a preluvosolurilor, planosolurilor, eutricambosolurilor şi 
gleiosolurilor. Viile sunt cultivate, în cea mai mare parte, pe terenurile cu preluvosoluri. 
Terenurile predominat agricole în amestec cu vegetaţie naturală prezintă o distribuţie 
echilibrată în cadrul tuturor tipurilor de sol, cu repartiţie mai mare în cazul antrosolurilor, 
preluvosolurilor, gleiosolurilor şi eutricambosolurilor. 

 
 
 



 
 

Fig. 3. Harta modului de utilizare a terenurilor din Dealurile Lugojului  
(după CLC 2000 şi 2006). 

 
 

 
Capitolul XIII. Determinarea stării de calitate a terenurilor agricole  

din Dealurile Lugojului 
 

Partea a doua a studiului s-a axat pe evaluarea stării naturale de calitate a 
terenurilor agricole din Dealurile Lugojului. Rezultatele evaluării terenurilor pot fi 
caracterizate din două perspective diferite: calitativă, aşa cum este cazul claselor de teren 
stabilite în funcţie de pretabilitatea la amenajare pentru o anumită folosinţă, şi cantitativă, 
ca în cazul estimării potenţialului de producţie prin note de bonitare. Cele două modalităţi 
de evaluare a terenurilor se completează reciproc contribuind la redarea unei imagini de 
ansamblu asupra stării de calitate a teritoriilor analizate. 

 
13.1. Clasificarea terenurilor agricole din Dealurile Lugojului în funcţie de  

pretabilitatea lor pentru folosinţa arabil 
 
Terenurilor agricole din Dealurile Lugojului, care măsoară o suprafaţă totală de 

45.828 hectare, au fost grupate în raport cu utilitatea lor pentru folosinţa arabil deoarece 
aceasta este folosită de metodologie ca etalon pentru celelalte modalităţi de utilizare a 
terenurilor, care se raportează la ea, dar şi datorită faptului că ea înglobează cele mai multe 
şi mai reprezentative tipuri de culturi pentru teritoriul analizat. 

Gruparea în unităţi de pretabilitate s-a realizat pornind de la caracterizarea sintetică 
a teritoriilor ecologic omogene ale Dealurilor Lugojului, iar notarea categoriilor obţinute  
s-a făcut cu ajutorul formulelor de pretabilitate.  



Analizându-se formulele unităţilor de pretabilitate, se observă că unităţile de teren 
din Dealurile Lugojului se grupează în 5 clase (fig. 4.) şi 90 de subclase de pretabilitate. 
Nicio unitate de teren nu a înregistrat lipsa totală a restricţiilor astfel încât să poată fi 
încadrată în cea mai bună clasă de pretabilitate.  

 

 
 

Fig. 4. Harta claselor de pretabilitate a terenurilor agricole ale  
Dealurilor Lugojului la folosinţa arabil. 

 
Principalii factori limitativi care se manifestă în zonă sunt determinaţi de excesul de 

umiditate a solului, datorat, în primul rând, proceselor de gleizare şi stagnogleizare, nivelul 
apei pedofreatice, situată la adâncimi mari în zonele mai înalte şi prea aproape de suprafaţă 
în zonele joase, neuniformitatea terenurilor şi textura fină, care în unele zone are procente 
ridicate de argilă smectică. La acestea se adaugă, pentru unităţile de teren situate în zonele 
mai înalte, panta cu valori mari şi volumul edafic util redus. 

În vederea observării gradului de utilizare optimă a terenurilor agricole din arealul 
cercetat, s-a realizat o comparaţie grafică între clasele de pretabilitate pentru folosinţa 
arabil în care acestea se încadrează şi modul actual de utilizare a spaţiului în Dealurile 
Lugojului. Graficul obţinut (fig. 5.) evidenţiază o repartiţie, în general, bună a categoriilor 
de folosinţă a terenurilor. Trebuie ţinut cont, însă, şi de ponderea foarte diferită a fiecărei 
clase în cadrul spaţiului agricol total. 

 



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

II III IV V VI

Clase de pretabilitate
Categorii de utilizare 

a terenurilor

Pajişti naturale

Vii

Livezi

Zone de culturi complexe

Zone de tranziţie cu arbuşti

Terenuri agricole în amestec cu
vegetaţie naturală
Spaţiu construit

Păşuni 

Păduri

Terenuri arabile

 
 

Fig. 5. Repartiţia categoriilor de utilizare a terenurilor agricole pe clasele de  
pretabilitate pentru folosinţa arabil. 

 
 
 

13.2. Evaluarea capacităţii de producţie a terenurilor agricole 
din Dealurile Lugojului 

 
Productivitatea terenurilor poate fi apreciată în condiţii naturale, când se evaluează 

fertilitatea înnăscută a solului şi potenţialul biologic nativ al plantelor, şi în condiţii de 
intervenţie antropică, luându-se în considerare şi nivelul tehnologic utilizat. 

Evaluarea productivităţii terenurilor din Dealurile Lugojului şi încadrarea lor în 
categorii de calitate s-a realizat prin operaţiunea de bonitare, în condiţii naturale, conform 
metodologiei naţionale în vigoare.   

 
13.2.1. Caracterizarea modului de manifestare a indicatorilor de bonitare în 

Dealurile Lugojului 
 

Analizându-se modul de manifestare al celor 17 indicatori care intervin în mod 
direct în bonitarea în condiţii naturale a terenurilor agricole din Dealurile Lugojului, se 
observă că, foarte rar, se înregistrează toate condiţiile necesare unei productivităţi optime a 
unei culturi. Totuşi, pentru unele TEO-uri, câteva culturi (păşune, prun, cireş-vişin, 
porumb şi legume) înregistrează toţi factorii în parametri maximi, ceea ce se reflectă în 
nota de bonitare cu valoare de 100 de puncte. Indicatorii salinizare/alcalizare (16/17), 
poluare (29) şi conţinut de CaCO3 (61) nu prezintă nicio restricţie pentru arealul Dealurilor 
Lugojului, pentru nici una dintre folosinţele sau culturile analizate, valoarea coeficientului 
lor fiind întotdeauna maximă 

 
 
 
 
 



13.2.2. Gruparea terenurilor agricole din Dealurile Lugojului pe clase de calitate  
în funcţie de favorabilitatea lor pentru diferite folosinţe şi culturi 

 
Bonitarea terenurilor s-a realizat pe baza cunoaşterii detaliate a caracteristicilor 

indicatorilor ecologici ce se manifestă în cele 101 de unităţi de teren ale suprafeţei agricole 
din Dealurile Lugojului optându-se pentru varianta de grupării lor pe clase de 
favorabilitate, adică din 10 în 10 puncte de bonitare. 

Tabelul 1. oferă o imagine de ansamblu a claselor de calitate,  observându-se că 
majoritatea terenurilor, indiferent de folosinţa sau cultura considerată, se grupează în 
clasele medii şi inferioare. Pentru păşuni, fâneţe şi pomi fructiferi se constată uşoare 
concentrări în clasele superioare. Cauzele acestui mod de grupare sunt complexe, fiind 
datorate atât însuşirilor intrinseci ale solurilor, cât şi condiţiilor de mediu, prezentate în 
lucrare în subcapitole separate pentru fiecare indicator de bonitare în parte.  

Din totalul situaţiilor bonitate, au fost selectate doar cele mai reprezentative 
folosinţe şi culturi pentru teritoriul analizat: arabil (AR), pomicultură (PO), viticultură 
(VI), păşuni (PS), fâneţe (FN), măr (MR), prun (PN), cireş-vişin (CV), grâu (GR), orz 
(OR), porumb (PB), floarea-soarelui (FS), cartof (CT) şi legume (LG). 

Pentru a se exprima la modul general capacitatea de producţie a terenurilor din 
Dealurile Lugojului, a fost calculată nota de bonitare medie ponderată pentru toate 
folosinţele şi culturile cuprinse în metodologie (fig. 6.). Aceste valori oferă informaţii de 
ansamblu asupra favorabilităţii terenurilor din zona analizată pentru toate folosinţele şi 
culturile considerate de metodologia românească.  
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Fig. 6. Nota de bonitare medie ponderată a unităţilor de sol din Dealurile Lugojului pentru 
diferite folosinţele şi culturi agricole. 

 
Se observă că cele mai mari note le înregistrează păşunile şi fâneţele, urmate de 

prun, trifoi şi grâu. Favorabilitatea cea mai redusă se înregistrează la viţa de vie pentru 
producerea strugurilor de masă şi la cartof. Realitatea din teren reflectă acest aspect, în 
Dealurile Lugojului suprafeţele cultivate cu vie sau cu cartof fiind reduse.  

Culturile de câmp, reprezentate prin folosinţa arabil, prezintă o productivitate 
generală care se apropie de valoarea medie. 

Bineînţeles că rezultatele diferă foarte mult atunci când situaţia nu este reflectată 
per ansamblu, ci notele de bonitare obţinute de fiecare TEO, în funcţie de caracteristicile 
sale, sunt grupate pe clase de bonitare.  

 
 



Tabelul 1. Clasele de calitate a terenurilor agricole ale Dealurilor Lugojului 
Nr. 
crt. 

Tip 
folosinţă/ 
cultură 

Clasa 
I 

Clasa 
II 

Clasa 
III 

Clasa 
IV 

Clasa 
V 

Clasa 
VI 

Clasa 
VII 

Clasa 
VIII 

Clasa 
IX 

Clasa 
X 

67  
ha 

1.040 
ha 

1.407 
ha 

2.556 
ha 

7.223 
ha 

3.754 
ha 

8.673 
ha 

14.022 
ha 

6.038 
ha 

1.048 
ha 

 
1. 

 
AR 

0,15 
% 

2,27 
% 

3,07 
%  

5,58  
% 

15,76 
% 

8,19 
% 

18,92 
% 

30,60 
% 

13,17 
% 

2,29  
% 

1.106 
ha 

507 
ha 

970 
ha 

1.539 
ha 

7.563 
ha 

2.274 
ha 

11.177 
ha 

8.720 
ha 

10.344 
ha 

1.628 
ha 

 
2. 

 
PO 

2,41  
% 

1,11 
% 

2,12 
% 

3,36  
%  

16,50 
% 

4,96 
% 

24,39 
% 

19,03 
% 

22,57  
%   

3,55  
% 

- 1.614 
ha 

404 
ha 

490  
ha 

1.584 
ha 

3.351 
ha 

6.253  
ha 

8.791 
ha 

12.006  
ha 

11.335 
ha 

 
3. 

 
VI 

- 3,52 
% 

0,88 
% 

1,07  
%  

3,46  
% 

7,31 
%  

13,64 
%  

19,18 
% 

26,20 
% 

24,74 
% 

1.748 
ha 

5.281 
ha 

3.505 
ha 

10.139 
ha 

13.063 
ha 

8.009 
ha 

3.989 
ha 

- 94  
ha 

-  
4. 

 
PS 

3,81 
%  

11,52 
%  

7,65 
%  

22,13 
% 

28,51 
% 

17,48 
% 

8,70  
% 

- 0,20  
% 

- 

- 3.106 
ha 

4.724 
ha 

3.848 
ha 

11.906 
ha 

9.710 
ha 

7.832 
ha 

4.608 
ha 

94  
ha 

-  
5. 

 
FN 

- 6,78 
% 

10,31 
% 

8,40  
% 

25,98 
%  

21,19 
% 

17,09 
% 

10,05 
%  

0,20  
%  

- 

- 2.033 
ha 

1.598 
ha 

196  
ha 

6.946 
ha 

4.696 
ha 

9.419 
ha 

8.581 
ha  

10.980 
ha 

1.379 
ha 

 
6. 

 
MR 

- 4,43 
%  

3,49 
% 

0,43 
% 

15,15 
% 

10,25 
% 

20,56 
%  

18,72 
% 

23,96 
% 

3,01  
% 

1.161 
ha 

956 
ha 

865 
ha 

6.383 
ha 

5.589 
ha 

8.033 
ha 

8.987 
ha 

7.486 
ha 

5.663 
ha 

705  
ha 

 
7. 

 
PN 

2,53 
% 

2,08 
% 

1,89 
% 

13,93 
% 

12,19 
%  

17,54 
% 

19,61 
% 

16,33 
% 

12,36 
% 

1,54  
% 

1.106 
ha 

849 
ha 

594 
ha 

1.387 
ha 

5.305 
ha 

6.344 
ha 

11.832 
ha 

8.521 
ha 

5.940 
ha 

3.950 
ha 

 
8. 

 
CV 

2,41 
% 

1,85 
% 

1,29 
%  

3,03  
% 

11,58 
% 

13,84 
% 

25,82 
%  

18,59 
% 

12,96 
%  

8,63  
% 

- 1.656 
ha 

1.829 
ha 

436  
ha 

7.468 
ha 

2.151 
ha 

6.588 
ha 

10.112 
ha 

6.588 
ha 

9.000 
ha 

 
9. 

 
VV 

- 3,61 
% 

3,99 
% 

0,95  
%  

16,29 
% 

4,69 
% 

14,38 
% 

22,07 
% 

14,38 
% 

19,64 
% 

- 1.183 
ha 

869 
ha 

1.173 
ha 

8.051 
ha 

7.125 
ha 

8.655 
ha 

12.894 
ha 

5.618 
ha 

260  
ha 

 
10. 

 
GR 

- 2,58 
% 

1,89 
% 

2,56  
% 

17,57 
%  

15,55  
% 

18,88 
%  

28,14 
% 

12,26 
% 

0,57  
% 

- 1.106 
ha 

945 
ha 

1.079 
ha 

7.897 
ha 

3.668 
ha 

7.399 
ha 

15.898 
ha 

6.623 
ha 

1.213 
ha 

 
11. 

 
OR 

- 2,41 
%  

2,06 
% 

2,35  
% 

17,23 
%  

8,01 
%   

16,15 
% 

34,69 
% 

14,45 
%  

2,65  
% 

67  
ha 

1.394 
ha 

1.495 
ha 

2.137 
ha 

3.485 
ha 

7.295 
ha 

4.110 
ha 

11.859 
ha 

9.443 
ha 

4.543 
ha 

 
12. 

 
PB 

0,15 
% 

3,04 
% 

3,26 
%  

4,66  
% 

7,60  
% 

15,92 
% 

8,97  
% 

25,88 
% 

20,61 
% 

9,91 
 % 

- 1.106 
ha 

987 
ha 

442  
ha 

3.169 
ha 

3.901 
ha 

7.109 
ha 

12.091 
ha 

12.098 
ha 

4.925 
ha 

 
13. 

 
FS 

- 2,41 
% 

2,15 
% 

0,96  
%  

6,92  
% 

8,51 
%  

15,51 
% 

26,39 
%  

26,40 
%  

10,75 
% 

- 67  
ha 

1.040 
ha 

752  
ha 

2.006 
ha 

4.427 
ha 

4.984 
ha 

8.950 
ha 

12.821 
ha 

10.781 
ha 

 
14. 

 
CT 

- 0,15 
% 

2,27 
% 

1,64  
% 

4,38  
% 

9,66 
% 

10,87 
% 

19,53 
%  

27,98 
% 

23,52 
%  

67  
ha 

- 1.470 
ha 

1.419 
ha 

2.211 
ha 

7.236 
ha 

5.858 
ha 

10.190 
ha 

11.328 
ha 

6.050 
ha 

 
15. 

 
LG 

0,15 
% 

- 3,21 
% 

3,09  
%  

4,83  
%  

15,79 
% 

12,78 
%  

22,23 
%  

24,72 
% 

13,20 
% 



În vederea reflectării spaţiale a rezultatelor obţinute, pentru fiecare situaţie 
analizată a fost realizat câte un material cartografic care cuprinde şi histograma claselor de 
bonitare. În figura 7. este redată harta favorabilităţii terenurilor agricole ale zonei cercetate 
pentru folosinţa arabil. 

 

 
 

Fig. 7. Harta favorabilităţii terenurilor agricole din Dealurile Lugojului  
pentru folosinţa arabil. 

 
La fel ca şi în cazul pretabilităţii, pentru folosinţele şi culturile agricole analizate a 

fost realizată o comparaţie grafică între modul concret de utilizare a terenurilor şi clasele 
de favorabilitate obţinute, încercând să se observe în ce măsură folosirea actuală se 
încadrează în modelele teoretice rezultate.  

În acest studiu comparativ între situaţia reală şi cea simulată teoretic, trebuie avut în 
vedere faptul că o unitate de sol poate întruni aceleaşi condiţii de favorabilitate sau foarte 
asemănătoare pentru mai multe folosinţe sau culturi agricole în acelaşi timp (încadrarea în 
aceeaşi clasă de favorabilitate). În astfel de situaţii, folosinţa terenurilor agricole trebuie să 
fie aleasă în conformitate cu anumiţi factori socio-economici. 

Figura 8. prezintă graficul rezultat în urma comparaţiei dintre categoriile de 
utilizare a terenurilor din zona analizată şi clasele de favorabilitate pentru folosinţa arabil. 
Ţinându-se, evident, cont şi de ponderea fiecărei clase rezultate, surprinde utilizarea 
ridicată pentru folosinţa arabil a unor terenuri ce se încadrează în situaţiile mai puţin 
favorabile. De exemplu, clasa VIII, care cuprinde cea mai mare suprafaţă (30,60 %; 14.022 
ha), deţine o pondere ridicată (37,16 %) de terenuri utilizate pentru culturile de câmp, care 
totalizează 4.291 ha. De asemenea, în clasele III şi IV, terenurile utilizate pentru folosinţa 
arabil se situează sub 55 %, iar păşunea are valori ridicate pentru acestea, de cca. 15 %, 
respectiv cca. 10 %. În clasa V, a treia ca şi mărime a suprafeţei terenurilor, arabilul 
reprezintă doar 33,53 %. Clasa I, cuprinzând o suprafaţă foarte redusă (0,15 %; 67 ha), nu 



este foarte elocventă, luând în calcul şi inevitabilele erori rezultate în această analiză 
comparativă. 

O explicaţie a utilizării multor terenuri în cadrul folosinţei arabil, deşi au o 
favorabilitate scăzută pentru aceasta, poate fi dată de practicarea pe cea mai mare parte a 
suprafeţei agricole analizate, încă, a unei agriculturi de subzistenţă, bazată pe mijloace 
destul de rudimentare.   
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Fig. 8. Repartiţia categoriilor de utilizare a terenurilor agricole pe clase  
de favorabilitate pentru folosinţa arabil. 

 
 
 

Capitolul XIV. Principalele lucrări de amenajare şi ameliorare 
a terenurilor agricole din Dealurile Lugojului 

 
Asupra factorilor restrictivi ai producţiei agricole se poate interveni antropic prin 

aşa numitele lucrări de potenţare a calităţii terenurilor, care constau în acţiuni de 
îmbunătăţiri funciare şi în cele de aplicare a tehnologiilor agropedoameliorative. 

Principalele lucrări curative necesare pentru terenurile agricole din Dealurile 
Lugojului sunt reprezentate de regularizarea şi îndiguirea cursurilor de apă, desecarea şi 
drenajul de suprafaţă şi de adâncime, amenajările antierozionale, afânarea adâncă şi 
fertilizare ameliorativă, la care se adaugă irigaţiile. Suprafeţele care fac obiectul 
intervenţiei lucrărilor anterior precizate au fost cuantificate şi cartografiate cât mai exact. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concluzii 
 
Spaţiul geografic analizat, prezentat sub diferite denumiri în literatura de 

specialitate, dintre care cea mai adecvată este aceea de Dealurile Lugojului, aparţine 
sectorului sudic al Dealurilor de Vest ale României, fiind amplasat în totalitate în cadrul 
judeţului Timiş, în extremitatea sa estică.  

Teritoriul Dealurilor Lugojului măsoară 619,03 km2, reprezentând 0,25 % din 
suprafaţa ţării noastre, şi este format din 74 % terenuri agricole şi cca. 20 % păduri de 
foioase, cărora li se adaugă perimetrele cuprinse în intravilan şi suprafaţa lacului de 
acumulare Surduc. 

Se observă o bibliografie bogată şi variată ca tematică şi mod de abordare pentru 
arealul studiat, axată pe lucrări realizate, în special, în ultima jumătate de secol, activitatea 
de cercetare amplificându-se şi diversificându-se mai ales în ultimele două decenii. În 
domeniul geologic şi pedologic, însă, activitatea de cercetare practică s-a desfăşurat cu o 
intensitate mai mare până la începutul anilor '90, când noile realităţi socio-economice ale 
ţării au indus restructurarea multor unităţi cu activitate ştiinţifică (oficiile pedologice 
judeţene, ICPA, Institutul Geologic etc.). 

În egală măsură, se remarcă multitudinea materialelor cartografice în care se 
integrează zona noastră de interes, majoritatea disponibile, însă, în format analogic. 
Cartografia actuală se află în plin proces de restructurare şi modernizare, iar vechile 
materiale cartografice servesc ca suport pentru realizarea noilor baze de date şi hărţi în 
format digital, ce determină analize mult mai rapide şi cu un grad sporit de acurateţe. 

Prima parte a lucrării prezintă analiza factorilor şi proceselor cu rol în formarea şi 
evoluţia solurilor din zona cercetată şi caracterizarea învelişului său pedogeografic. 

Partea a doua a studiului s-a axat pe evaluarea stării naturale de calitate a 
terenurilor agricole din Dealurile Lugojului.  

Determinarea pretabilităţii şi favorabilităţii terenurilor agricole din Dealurile 
Lugojului pentru principalele folosinţe şi utilizări din zonă s-a realizat în conformitate cu 
metodologia românească în vigoare. Ulterior, pe baza rezultatelor obţinute, terenurile 
agricole au fost grupate în clase de calitate în vederea evidenţierii potenţialului lor de 
producţie. Gruparea terenurilor în funcţie de folosinţe şi culturi conduce la resistematizarea 
datelor pedologice şi prezentarea lor într-o formă generalizată şi accesibilă utilizatorilor, 
chiar dacă aceştia nu sunt specialişti în domeniu.  

Obiectivul principal al evaluării calitative a terenurilor este determinarea modului 
de utilizare optimă în conformitate cu caracteristicile lor şi cu proprietăţile şi cerinţele 
plantelor, astfel încât, cu eforturi minime, să se poată obţine productivitate maximă. 

Importanţa evaluării calitative a terenurilor constă în faptul că prin datele pe care le 
furnizează se stabilesc măsurile de folosire raţională, protecţie şi ameliorare a terenurilor în 
scopul producţiei vegetale. Ele reprezintă materiale de bază pentru fundamentarea alegerii 
folosinţelor şi culturilor optime, pentru întocmirea proiectelor privind lucrările de 
amenajare şi ameliorare a terenurilor, pentru conservarea şi îmbunătăţirea proprietăţilor 
solurilor ş.a.m.d. 

În ceea ce priveşte situaţia terenurilor agricole din zona Dealurilor Lugojului, starea 
de calitate a acestora, privită în ansamblu, este în general medie. 

În cadrul zonei analizate, se disting unităţi de teren puternic diferenţiate între ele 
din punct de vedere calitativ. Situaţiile optime sunt, de cele mai multe ori, greu de 
îndeplinit datorită multitudinii şi diversităţii factorilor edafici şi de mediu care 
condiţionează culturile.  

Pentru folosinţele şi culturile agricole analizate a fost realizată şi o comparaţie 
grafică între modul concret de utilizare a terenurilor şi clasele de favorabilitate obţinute, 



încercând să se observe în ce măsură folosirea actuală se apropie de modele teoretice 
rezultate. Analiza rezultatelor trebuie să ia în calcul şi cuantumul suprafeţelor repartizate în 
cadrul fiecărei clase. 

Zona Dealurilor Lugojului se caracterizează, în general, printr-o agricultură de 
subzistenţă, cu un randament scăzut, care nu valorifică în mod corespunzător, decât într-o 
măsură redusă, potenţialul terenurilor agricole. Cauzele sunt foarte variate, fiind 
determinate de posibilităţile financiare limitate ale proprietarilor, infrastructura agrotehnică 
rudimentară, mărimea şi forma parcelelor, dezinteresul autorităţilor etc.  

În acest studiu comparativ între situaţia reală şi cea modelată teoretic, trebuie avut 
în vedere faptul că o unitate de sol se poate încadra simultan în aceeaşi clasă de 
favorabilitate pentru mai multe folosinţe sau culturi agricole. În astfel de situaţii, dar nu 
numai, folosinţa terenurilor agricole trebuie să fie aleasă în conformitate cu anumiţi factori 
socio-economici, aşa cum ar fi necesităţile populaţiei locale, infrastructura agricolă, 
cerinţele şi nevoile populaţiei deservite, posibilităţile de stocare a produselor, distanţa faţă 
de piaţa de desfacere ş.a.m.d.  

Toate aceste tematici pot face obiectul de studiu al altor cercetări viitoare. În 
prezenta lucrare am dorit să ne limităm doar la identificarea celor mai favorabile folosinţe 
şi culturi pentru terenurile agricole ale Dealurilor Lugojului, la localizarea arealului optim 
de amplasare a acestora şi la semnalarea unor posibilităţi de optimizare a modului de 
valorificare a potenţialului de producţie a terenurilor agricole din zona analizată. 

Posibilele îmbunătăţiri se pot întreprinde prin trecerea la un mod mai rentabil de 
exploatare agricolă a unui teren, prin realizarea unor lucrări pedoameliorative sau prin 
implementarea ambelor variante. 
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