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ABSTRACT.- Brad microregion: soils and land use. Brad 
microregion represents a geographic entity developed on the upper 
course of Crisul Alb River, being structured on two major 
compartments: the Brad Depression and the adjacent mountainous 
ridge (Metaliferi Mts and the Southern sector of Bihor Mts). 
Administratively, it lies on the Northern part of Hunedoara County, 
comprising an urban unit – Brad and ten rural ones: Baia de Criş, 
Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Bulzeşti, Crişcior, Luncoiu, Ribiţa, 
Tomeşti, Vaţa, with a total surface of 98.000 ha and a population of 
40.000 inhabitants. The present paper provides with an accurate 
pedologic inventory, pointing out the main qualitative and 
quantitative soil and land use characteristics as a basis for their 
sustainable exploitation. 
Cuvinte cheie: soluri, mod de utilizare, păduri, păşuni, arabil. 
 
 
1. Probleme generale 
 
Microregiunea Brad constituie o entitate geografică axată pe cursul 

superior al Crişului Alb şi structurată în două compartimente majore: 
Depresiunea Bradului şi rama montană adiacentă (Munţii Metaliferi şi 
extremitatea sudică a Munţilor Bihorului). Administrativ, ocupă partea 
nordică a judeţului Hunedoara incluzând un teritoriu urban – Brad şi zece 
teritorii comunale: Baia de Criş, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Bulzeşti, 
Crişcior, Luncoiu, Ribiţa, Tomeşti, Vaţa, (fig. 1) cu o suprafaţă totală de 
98000 ha şi o populaţie de circa 40000 locuitori. 
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Analizând configuraţia reliefului şi dezvoltarea sau răspândirea unor 
ramuri industriale, în general absente din peisajul regiunii, se desprinde 
concluzia că principala activitate a locuitorilor o reprezintă exploatarea 
învelişului de sol prin arături şi cultivarea acestuia şi exploatarea fondului 
forestier de pe teritoriul microregiunii. Pornind de la această premisă, 
materialul de faţă îşi propune să facă un inventar, scoţând în evidenţă 
principalele caracteristici calitative şi cantitative, ale solului şi ale 
principalelor categorii de utilizare a terenurilor având ca principal scop 
exploatarea durabilă a acestora. 

 

 
 

Fig. 1. Microregiunea Brad – structura administrativă –. 
 

2. Solurile şi starea lor de păstrare 

Configuraţia reliefului, condiţionată de alcătuirea petrografică, se 
impune în învelişul de sol al teritoriului atât prin modul de formare al 
depozitelor parentale (variate ca geneză şi caracteristici) şi gradul de 
păstrare sau dezvoltare a profilului de sol, cât şi prin influenţa care o 
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exercită asupra climei, vegetaţiei, hidrografiei, ca factori pedogenetici, 
impunând anumite trăsături procesului de pedogeneză, în cadrul celor două 
ansambluri geomorfologice majore. 

Diversitatea mare a factorilor pedologici naturali, îndeosebi a 
condiţiilor litologice şi relief, au determinat formarea unui înveliş de soluri 
foarte variat (fig. 2) atât în ce priveşte gama solurilor evoluate, cât şi 
distribuţia mozaicată a lor în spaţiu.  

Pe fondul general zonal al diferitelor soluri corespunzătoare 
pădurilor nemorale, dominante în microregiune – luvosoluri tipice şi albice, 
eutricambosoluri, districambosoluri – se grefează o mare varietate tipologică 
de alte soluri în condiţii specifice de relief sau rocă (aluviosoluri, 
andosoluri, rendzine, litosoluri). 

2.1. Luvisolurile constituie fondul pedogenetic dominant al spaţiului 
depresionar. Cu un profil puternic diferenţiat evoluează în condiţiile unui 
relief plan sau slab înclinat (terase, versanţi) cu un drenaj foarte slab, sub o 
vegetaţie predominantă de păduri de gorun, înlocuită în mare parte de pajişti 
sau terenuri arabile. 
 Clasa luvisoluri este bine reprezentată atât spaţial cât şi tipologic. În 
cadrul acesteia ponderea cea mai mare o deţin luvosolurile (tipice, albice, 
stagnice, gleice) la care se adaugă, pe suprafeţe mai restrânse, 
preluvosolurile şi planosolurile. 
 2.2. Cambisolurile alcătuiesc cvasitotalitatea resurselor pedologice 
din microregiune, îndeosebi pentru sectoarele mai înalte. În cadrul clasei, 
alături de eutricambisoluri care ocupă suprafeţe relativ reduse, se remarcă 
prezenţa masivă a districambisolurilor – solurile cu ponderea cea mai mare 
din compartimentul montan. Acestea, reprezentate prin trei subtipuri 
dominante – tipice, litice şi andice-sunt folosite majoritar ca păduri sau 
pajişti naturale. 
 În cadrul cambisolurilor, pe suprafeţe însemnate, se remarcă 
prezenţa subtipului andic, subtip care aproape în toate situaţiile face trecerea 
spre andosoluri, soluri cu un evident caracter intrazonal.  
 2.3. Hidrisolurile au o răspândire redusă în cadrul teritoriului, areale 
cu drenaj nesatisfăcător, caracteristic acestor soluri, fiind slaba lor 
reprezentare. Dintre acestea, pe mici suprafeţe disjuncte se întâlnesc 
gleisoluri (în lunca Crişului Alb şi a principalilor afluenţi ai acestuia) şi 
stagnosoluri, mai ales la nivelul teraselor inferioare şi în cadrul versanţilor 
mai slab înclinaţi. 
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Deşi excesul preponderent de umiditate, materializat prin hidrisoluri, 
nu ocupă suprafeţe reprezentative, totuşi, se remarcă prezenţa subtipurilor 
stagnice şi gleice, mai ales în cazul luvosolurilor eutricambosolurilor şi 
aluviosolurilor.   

 

 
 

Fig.2. Harta solurilor. 
 

 2.4. Protisolurile (solurile neevoluate) includ o mare varietate 
tipologică de soluri (litosoluri, regosoluri, aluviosoluri), întâlnindu-se în 
cadrul unor forme de relief foarte variate – lunci, terase, versanţi, interfluvii. 
Importanţa şi ponderea cea mai mare o au aluviosolurile (din lunca Crişului 
Alb şi din luncile înguste ale principalilor afluenţi), soluri care sunt folosite 
aproape în totalitate ca terenuri arabile. 
 Prezenţa litosolurilor şi regosolurilor este sporadică, ponderea lor 
nesemnificativă, în schimb, suprafeţe însemnate sunt ocupate cu subtipul 
litic (districambosol, eutricambosol, luvosol, aluviosol). 



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
n. 

III
, n

r. 1
 / 2

00
9 

ge
og

raf
ie.

aca
d-c

luj
.ro

Geographia Napocensis   Anul III, Nr. 1, 2009 

 45

Resursele edafice din microregiune sunt completate de o altă 
categorie de soluri cu un evident caracter intrazonal: rendzine, andiosoluri şi 
antrisoluri (erodosoluri şi antrisoluri), ocupate aproape în totalitate de păduri 
şi pajişti. 

 
3. Modul de utilizare al terenurilor 
 

 Modul actual de utilizare a terenurilor este rezultatul, în principal, a 
intervenţiei factorului antropic prin reducerea suprafeţelor forestiere 
(terenuri agricole), activitate agropastorală îndelungată (suprapăşunat, luarea 
în cultură a unor terenuri improprii), ocuparea unor terenuri propice 
agriculturii cu depozite (halde de steril).  
 

Tabel nr.1. Modul de utilizare al terenurilor 

Utilizarea terenurilor 
 - nivel 3 - 

Utilizarea terenurilor 
 - nivel 1 - Nr. 

crt. 
Mod utilizare Suprafaţa 

(ha) 
Mod 

utilizare 
Suprafaţa 

(ha) 
1 Terenuri arabile 2243,98 
2 Păşuni secundare 11578,09 

3 Terenuri agricole în amestec 
 cu vegetaţie naturală 2746,62 

4 Zone de culturi complexe 14886,68 
 Livezi 67,26 

Terenuri 
agricole 31522,63

5 Păduri de foioase 59955,51 

6 Zone de tranziţie cu arbuşti 
 (în general defrişate) 332,84 

7 Pajişti naturale 48,07 

Păduri 60336,42

8 Spaţiu urban continuu 38 

9 Spaţiu urban discontinuu  
şi spaţiu rural 6192,54 

10 Zone de extracţie a minereurilor 137,27 
11 Zode de depozitare a deşeurilor 56,41 

Alt tip de 
utilizare 6424,22

  
Pentru analiza şi scoaterea în evidenţă a fondului funciar al 

microregiunii am utilizat baza de date CORINE 2000, bază de date din care 
am putut calcula suprafaţa şi analiza extinderea spaţială a suprafeţelor cu 
diferite moduri de utilizare (tabelul 1). 
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Din analiza suprafeţelor cu diferite moduri de utilizare a terenurilor 
iese în evidenţă extensiunea spaţială mare a pădurilor în zona montană şi de 
tranziţie şi o extensiune însemnată a terenurilor agricole în zona 
depresionară (fig.3). 
 

 
 

Fig.3. Modul de utilizare al terenurilor. 
 
 În ceea ce priveşte structura fondului funciar, pe teritoriul 
microregiunii Brad, suprafeţe însemnate sunt acoperite cu păduri, circa 61% 
din întreaga suprafaţă, urmate de terenurile agricole cu o pondere de 32% şi 
alte tipuri de terenuri fiind aproximativ 7% din totalul suprafeţei care 
însumează 98283,27 ha (fig.4). 

 Suprafeţele forestiere deţin o pondere foarte mare, acestea fiind 
dominante în peisajul microregiunii, având  în structura lor pădurile de 
foioase cu cea mai mare pondere 99.4%, restul de 0.6% fiind ocupate de 
pajişti naturale şi zone de tranziţie între pajişti şi pădure  (fig 5). Se remarcă 
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32%

61%

7%

Terenuri agricole Păduri Alt tip de utilizare

98283,27 ha

0,6%99,4% 0,6%

0,1%

Păduri de foioase Zone de tranziţie
Pajişti naturale

 

 
 Fig. 4. Structura fondului 

funciar 
Fig.5. Ponderea fondului forestier 

absenţa pădurilor de  răşinoase ca şi tendinţa generală de expansiune a 
pădurilor, pe fondul depopulării accentuate a microregiunii. 

 
 
Terenurile cu destinaţie 

agricolă (fig. 6) sunt rezultatul 
intervenţiei accentuate a factorului 
antropic care a restrâns mult 
suprafeţele forestiere. În cadrul 
acestora ponderea revine zonelor 
cu culturi complexe (47.7%), 
urmate de păşunile secundare 
(36.7%) şi terenurile agricole în 
amestec cu vegetaţie naturală  
(7.1% din suprafaţa ocupată de 
terenuri agricole). Livezile ocupă 
suprafeţe foarte restrânse fiind 
identificate în spaţiul depresionar. 

0,2%

7,1%

47,2%
36,7%

8,7%

Terenuri arabile Păşuni secundare
Terenuri agricole în amestec Zone cu culturi complexe
Livezi

 
Fig. 6. Ponderea suprafeţelor agricole 
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Dintre alte tipuri de utilizări ale terenurilor (6424.22 ha), ponderea o 
deţin teritoriile şi prin suprafeţele antropizate prin intermediul exploatărilor 
miniere şi a depozitării deşeurilor rezultate în urma procesului tehnologic de 
prelucrare a acestora. 

 
Concluzii 
 
Fondul pedologic al microregiunii este dominat de luvisoluri şi 

cambisoluri la care se adaugă o mare varietate tipologică de soluri cu 
caracter intrazonal (rendzine, andosoluri aluvisoluri etc). 
 Structura fondului funciar este foarte echilibrată între cele două 
forme majore de utilizare a terenurilor, cu remarca că în cadrul fondului 
funciar agricol ponderea cea mai mare o au zonele de culturi complexe. 
 Folosinţa agropastorală îndelungată a terenurilor a produs cele mai 
multe şi mai profunde modificări, mai cu seamă prin defrişări. La aceasta se 
adaugă şi impactul activităţilor miniere din zonă cu impact negativ asupra 
peisajului geografic. 
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