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PROCESUL DE RESTABILIRE NATURALĂ A FLOREI PE SUPRAFAȚA HALDELOR
DE STERIL ȘI RECONSTRUCȚIA ECOLOGICĂ A HALDELOR DE STERIL PROASPĂT
DEPOZITATE ÎN CARIERA ,,LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A. or. REZINA
Corina CERTAN
Institutul de Ecologie și Geografie
În prezenta lucrare a fost stabilită dependența restabilirii naturale a florei pe suprafața haldelor de steril, conform
consecutivității, vârsta haldelor (25, 20, 10, 5 ani) / numărul speciilor (63, 52, 28, 25 unități). Numărul speciilor, gradul
de dezvoltare și abundența acestora este determinată de perioada de formare a covorului vegetal (ani) și de locul pe suprafața haldei (coastă, teren plat sau poalele haldei); numărul și diversitatea speciilor sunt determinante pentru procesul de
formare a stratului de sol. Stratul de sol este bine format pe suprafețele plate ale haldelor. În baza rezultatelor este propusă metoda de reconstrucție ecologică a haldelor de steril proaspăt depozitate prin metoda recultivării silvice. Inventarierea puieților, în toamna anului 2017, a demonstrat că procentul de prindere constituie 85%.
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THE PROCESS OF NATURAL RESTAURATION ON THE FLORA OF THE STERILE DUMPS
SURFACE AND THE ECOLOGICAL RECONSTRUCTION OF THE FRESH DEPOSITED STERIL
DUMPS IN THE QUARRY ”LAFARGE CIMENT” (MOLDOVA) S.A. REZINA DISTRICT
In the present paper dependence of the flora of the natural restoration on the sterile dumps surface has been determined according to the consecutiveness, the age of the heaps (25, 20, 10, 5 years) reported the number of species (63,
52, 28, 25 units). The number of species and their degree of development, their abundance is determined by the period
of vegetation carpet formation (years) and the place on the dumps surface (margin of the dump, flat land or the down
part of the dump). Such a distribution depends on the soil layer formation process. The soil layer is well formed on the
flat land surfaces of the dumps. Based on the results the method for the ecological reconstruction of recently deposited
sterile dumps deposited by the forest recultivation method is proposed. The inventory of samplings in the autumn of
2017 showed that the percentage of adapted plants is 85%.
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