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PREFAŢĂ

Dezvoltarea industriei miniere, mai ales în a doua jumătate a secolului XX, a exercitat
influenţe deosebite asupra factorilor de mediu, manifestate în toate fazele proceselor tehnologice
de exploatare şi preparare. Dar, activitatea de exploatare la zi a cărbunelui a avut si are un impact
semnificativ asupra solului, afectând însemnate suprafeţe de teren agricol, prin degradarea
însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale acestuia.
Impactul asupra solului este foarte dur, pentru ca prin procesul de decopertare şi haldare
solul dispare, fie printr-o amestecare inseparabilă a sterilului, fie printr-o decopertare separată.
Prin dispariţia solului, se înţelege dispariţia unui „corp viu" format în timp, cu toate însuşirile în primul rând fertilitatea - care conferă mediul propice pentru dezvoltarea plantelor.
De aceea, protecţia solului şi redarea în circuitul economic şi în special în circuitul
agricol, a terenurilor numite şi „pustiuri industriale", au o importanţă deosebită, mai ales la
nivelul judeţului Gorj, judeţ ale cărui soluri au fost afectate de activitatea de exploatare la zi a
cărbunelui.
în acest sens, în Bazinul Carbonifer Rovinari, trebuie aplicat un complex de măsuri şi
lucrări tehnico-miniere, amelioraţive şi agrotehnice, care să ducă la restabilirea fertilităţii
solurilor degradate şi să creeze un nou landshaft, optim, organizat şi culturalizat, apropiat de cel
existent înainte de exploatările miniere.
Pentru soluţionarea complexelor probleme pe care le impun tehnologiile de redare şi
reculti vare a solurilor degradate de exploatările la zi a cărbunelui, este necesară si aplicarea un
timp îndelungat, a fertilizanţilor minerali şi organici. Aceştia contribuie la îmbunătăţirea
însuşirilor fizice, chimice si biologice ale materialelor haldate, care cu timpul se doreşte sa
capete habitusul unui sol. Importanta acestui proces, ne-a condus la abordarea lui in cadrul tezei
de doctorat, încercând sa aducem unele contribuţii la desfăşurarea şi explicarea fenomenelor
complexe care se petrec.
Pentru elaborarea prezentei teze de doctorat, un rol esenţial îi revine domnului
conducător

ştiinţific prof. univ. dr. Radu Lăcătuşii, căruia îi mulţumesc pentru exigenţa şi

profesionalismul de care a dat dovadă. De asemenea,

mii exprim recunoştinţa pentru topi

membrii comisiilor de la examenele şi referatele pe care le-am susţinut, pentru sfaturile şi

sugestiile de un înalt nivel ştiinţific: d-na prof. univ. dr. Velicica Davidescu, d-nul prof. univ. dr.
Udrescu Sevastian, d-nul dr. Minai Toti.
în realizarea lucrării am beneficiat de un sprijin si un îndemn permanent din partea
domnului director al Institutului de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Mediu - Bucureşti
- prof. univ. dr. Mihail Dumitru. Adresez cele mai calde mulţumiri şi asigurarea recunoştinţei
mele profunde, pentru generozitatea cu care m-au îndrumat şi ajutat în evoluţia mea profesională,
tuturor specialiştilor de la Institutului de Cercetări pentru Pedologie, Agrochimie şi Mediu

-

Bucureşti, pentru îmbunătăţirea conţinutului şi a modului de tratare a problemelor - d-nului
director al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice - Tg-Jiu Gheorghe Craioveanu şi
foştilor colegi de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Facultatea de
Biotehnologii, Bucureşti.
Oe asemenea, exprim sentimentele mele de recunoştinţă şi mulţumire familiei mele, care
m-a sprijinit foarte mult, în special tatălui meu Ion Călinoiu - director al Staţiunii de Cercetare
şi Dezvoltare Horticolă Tg-Jiu şi a colegilor de la Universitatea „Constantin Brâncuşi" Tg-Jiu,
pentru sprijinul permanent acordat

