RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL SĂLAJ, ÎN ANUL 2011

CAPITOLUL 1. PROFILUL JUDEŢULUI SĂLAJ
1.1. Date geografice şi climatice

Judeţul Sălaj este aşezat în partea de NordVest a României respectiv în centrul Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest în zona de trecere dintre
Carpaţii Occidentali şi Orientali. Sălajul se
învecinează cu judeţele Satu Mare şi Maramureş la
Nord, cu Bihorul la Vest şi Sud-Vest şi cu Clujul la
Sud şi Est. Suprafaţa judeţului este de 3864,4 km 2,
reprezentând 1,6 % din suprafaţa naţională şi
aproximativ 8% din teritoriul regional.
1.1.1 Relieful şi geologia
Judeţul Sălaj se suprapune unei arii de lăsare şi fragmentare tectonică situată
între M-ţii Apuseni şi partea nordică a Carpaţilor Orientali, cunoscută sub denumirea
de „Platforma Someşană”. Acest lucru face ca relieful judeţului să fie predominant
deluros, cu părţi ale Podişului Someşan (Dealurile Simişna – Gârbou, D. Ciceului) şi
Dealurile Silvaniei (o serie de culmi – Prisnel, Preluca, Dealul Mare care împreună cu
m-ţii Meseş formează „jugul intracarpatic” ce face legătura între Munţii Apuseni şi
Carapţii Orientali), despărţite de depresiuni (Şimleu, Almaş – Agrij).
Zona de munte ocupă o suprafaţă restrânsă, fiind reprezentată de cele două
ramificaţii ale Munţilor Apuseni – M-ţii Plopişului şi Meseşului, unde se întâlnesc cele
mai mari altitudini din judeţ – 915 m în M-ţii Plopiş (Vf. Măgura), respectiv 997 m în
M-ţii Meseş (Vf. Măgura Priei).
Cele mai joase forme de relief ale judeţului sunt luncile largi ale râurilor
Someş, Crasna şi Barcău, aceste reprezentând împreună cu depresiunile,
principalele zone agricole şi de concentrare a aşezărilor umane.
O caracteristică a geomorfologiei judeţului Sălaj o reprezintă diferenţierea
reliefului de la vest şi est de M-ţii Meseşului, vizibilă sub aspect litologic şi tectonic.
Partea estică a fost exondată încă din Sarmaţian, relieful fiind „sculptat” în formaţiuni
paleogene, dispuse monoclinal, caracterizat fiind prin numeroase povârnişuri eocene
şi oligocene. Aceste formaţiuni sedimentare sunt suprapuse peste un substrat
cristalin mai vechi (Mezozoic). Prezenţa faliilor la contactul dintre sedimentar şi
cristalin a permis punerea în loc a unor formaţiuni eruptive (Măgura Moigradului).
În zona aflată la vest de M-ţii Meseşului predomină formaţiunile sedimentare
tinere (pliocene) reprezentate îndeosebi de roci friabile – nisipuri, argile şi marne –
care în unele locuri au fost erodate, lăsând să apară formaţiuni mai dure, cristaline
(Măgura Şimleului).
1.1.2 Clima
Din punct de vedere climatic, judeţul Sălaj este influenţat de masele de aer din
vest, încadrându-se în spectrul de climă temperat continentală moderată. Astfel, în
timpul iernii, teritoriul judeţului este supus unor influenţe nod-vestice de natură
maritim – arctică sau maritim – polară, în timp ce verile sunt caracterizate de
influenţa maselor de aer cald din sud-vest.
Circulaţia maselor de aer şi relieful judeţului creează diferenţieri climatice pe
de o parte între estul şi vestul judeţului, iar pe de altă parte între principalele unităţi
morfologice.
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Temperaturile medii anuale se situează între 8ºC şi 9ºC, cu valori mai scăzute
(6 - 8 C) în zonele mai înalte ale munţilor Meseş şi Plopiş şi ale Dealurilor Simişnei
şi Gârboului şi mai ridicate în zonele joase ale văilor Barcăului şi Crasnei, unde, în
timpul primăverii, pot apare fenomene de inversiune termică.
Anul 2011 a fost un an cald, înregistrându-se o abatere de + 1ºC faţă de
valoarea medie multianuală. Temperaturile medii lunare ale lunilor martie, mai, şi
octombrie s-au încadrat în limite normale pentru aceste luni, în timp ce lunile
februarie şi noiembrie au fost mai reci. În restul lunilor valorile temperaturilor medii
lunare au fost mai ridicate decât valorile normale. Cea mai caldă lună a anului a fost
august, temperatura medie lunară fiind de 21,8 ºC. Cea mai rece lună a anului a fost
luna februarie, cu o temperatură medie lunară de - 2 ºC. Temperatura maximă
absolută a anului 2011 s-a înregistrat la Zalău în data de 24 august şi a avut
valoarea de 35,5 ºC. Temperatura minimă a anului 2011 s-a înregistrat la Zalău în
data de 31 ianuarie şi a avut valoarea de -14,9 ºC.
Cantităţile medii anuale de precipitaţii descresc de la vest la est şi dinspre
zonele înalte spre cele de mai joasă altitudine. Mediile anuale de precipitaţii variază
la nivelul judeţului între 600 – 800 l/m2. Cele mai mari cantităţi se înregistrează în
munţii Meseş şi Plopiş (800 – 900 l/m2) iar cele mai scăzute în Depresiunea Almaş –
Agrij (sub 700 l/m2).
În cursul anului 2011 cantitatea de precipitaţii înregistrată a fost de 389,6 l/m2,
anul 2011 fiind unul excesiv secetos din punct de vedere pluviometric. Cea mai
ploioasă lună a anului a fost luna iulie, iar ce mai secetoasă – noiembrie.
º

º

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Temperatura aerului – medii lunare
0
( C)
-0,9
-2,0
5,8
11,7
16,0
20,1
21,1
21,8
18,9
9,2
1,7
2,8
Tab. 1.1.1

Cantităţi lunare de precipitaţii
2
(l/m )
34,7
28,1
40,2
347
30,8
48,8
80,6
12,4
23,4
16,6
0,1
39,2

Frecvenţa fenomenelor periculoase a fost redusă atât în sezonul cald cât şi în
cel rece. Din categoria fenomenelor periculoase s-au semnalat descărcări electrice,
grindină, în sezonul cald şi depuneri de chiciură în sezonul rece. Nu s-au semnalat
pagube materiale.
º

Precipitaţii (mm)

Temperatura aerului ( C)
media anuală
10,5

9.5

maxima

2010
minima
suma anuală

maxima
lunară
35,5
-14,9
80,6
389,6
24.08.2011
31.01.2011
august 2011
Valori statistice (normale, extreme absolute)
38.2
-29.5
231.2
634.3
15.08.2007
28.01.1954
iunie 1974
Tab. 1.1.2

maxim
pe
24h
16,0
25.07.2011
66.6
04.07.1967
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1.1.3 Demografia
Conform rezultatelor parţiale ale recensământului efectuat în anul 2011,
judeţul Sălaj are o populaţie stabilă de 217.895 de persoane, în scădere cu 30.120
faţă de anul 2002. Judeţul Sălaj are o suprafaţă de 3864,4 km 2, iar dacă raportăm
numărul de locuitori stabili la suprafaţa judeţului, rezultă o densitate a populaţiei de
56,38 locuitori/km2.
Din populaţia totală a judeţului 83775 de persoane sunt stabilite în zona
urbană, gradul de urbanizare demografică fiind de 38,44 %, iar 134.120 în zona
rurală.
Structura populaţiei după naţionalitate este prezentată în tabelul de mai jos:
Naţionalitate
Români
Maghiari
Romi
Slovaci

Populaţie
150.100
50.700
15.100
1100

Procent
68,9
23,2
6,9
0,5

Tab. 1.1.3

1.1.4 Organizarea administrativ teritorială
Din punct de vedere administrativ-teritorial, judeţul Sălaj este organizat astfel:
 1 municipiu – Zalău, reşedinţa de judeţ, cu o populaţie de 50.308
persoane
 3 oraşe – Şimleu Silvaniei (13.200 locuitori), Jibou (10.137 locuitori),
Cehu Silvaniei (7.130 de locuitori).
 57 comune
 285 sate.
1.1.5 Resursele naturale
Resursele naturale sunt reprezentate de totalitatea resurselor valorificabile din
mediul geografic şi geologic. Acestea sunt resurse neregenerabile: minerale şi
combustibili fosili şi regenerabile: apă, aer, sol, floră, faună sălbatică precum şi cele
inepuizabile: energia solară, eoliană, geotermală şi a valurilor.
Resursele naturale neregenerabile de materii prime se găsesc localizate în
următoarele zone:
 Cărbune brun – Cristolţel
 Lignit – Ip, Sărmăşag
 Hidrocarburi – Şumal, Leşmir
 Şist cărbunos – Zimbor
 Ghips – Treznea, Mirşid
 Alabastru – Gălăşeni, Stâna
 Diorit – Moigrad
 Gnaise - Marca
 Micaşist –Marca, Măerişte
 Calcar – Cuciulat, Glod, Prodăneşti, Răstoci
 Argilă – Crasna, Cuciulat, Nuşfalău, Zalău
 Nisipi caolinos –Jac, Var
 Nisip silicios – Jac, Creaca, Surduc, Var
 Nisip cuarţos – Var, Cliţ
 Caolin – Ruginoasa
 Tuf vulcanic – Mirşid
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Agregate de râu – Benesat, Var, Rona, Almaşu, Băbeni, Cuciulat, Glod,
Gâlgău, Ileanda, Românaşi, Rus, Someş Odorhei, Surduc, Tihău.
Resursele naturale regenerabile sunt diversificate, dar limitate; unele materii
prime regenerabile constituie adevărate bogăţii vitale pentru dezvoltarea economică
şi socială a societăţii omeneşti. Dintre acestea cele mai importante sunt: resursele de
apă, sol, faună, floră şi păduri.
Una dintre cele mai importante resurse regenerabile o constituie apele, atât
cele de suprafaţă, cât şi cele subterane, acestea asigurând alimentarea cu apă a
populaţiei şi necesarul de apă tehnologică. Apele de suprafaţă sunt cuprinse, pe
teritoriul judeţului, în două bazine hidrografice – BH Someş – Crasna şi BH Crişuri.
Reţeaua hidrografică a judeţului Sălaj are o suprafaţă de 57,8 km 2,
reprezentând 1,5% din suprafaţa judeţului şi cuprinde, ca principalele ape
curgătoare, râurile Someş, Crasna, Barcău, Almaş, Agrij şi Sălaj. Acestora li se
adaugă o serie de mici lacuri naturale şi artificiale, cel mai important dintre acestea
fiind lacul Vârşolţ.
Resursele de ape termominerale utilizate în scopuri terapeutice, valorificate
la nivel de judeţ se prezintă astfel:
În anotimpul călduros foarte căutate de localnici sunt apele bicarbonatate, cu
temperatura de 23-42 C – Băile Boghiş şi ape minerale balneoterapeutice, sulfatate
şi sulfuroase – Bizuşa Băi, Jibou precum şi în alte localităţi: Şimleu Silvaniei, Bobota,
Meseşenii de Sus, Zalnoc.
Resursa de sol este tot atât de importantă ca şi resursa de apă. Conform
statisticilor efectuate la nivel de judeţ, o mare parte din suprafaţa judeţului are
folosinţă agricolă, pe primul loc situându-se suprafeţele arabile urmate de cele cu
păşuni şi livezi.
Flora şi fauna La nivelul judeţului Sălaj ecosistemele naturale şi seminaturale
ocupă un procent semnificativ din suprafaţa totală. Acestea sunt în general
ecosisteme de tip forestier şi constituie habitatul natural pentru majoritatea speciilor
de păsări şi animale sălbatice care reprezintă fauna judeţului.
Fauna cinegetică este foarte bogată şi este compusă din mistreţi, cerbi
carpatini, urşi, iepuri, lupi, râşi, fazani, etc.


1.1.6 Economia
Principalii indicatori economici situează judeţul Sălaj în prima jumătate a
clasamentului naţional. În ceea ce priveşte agricultura, profilul dominant al judeţului
este dat de producţia mixtă, vegetală şi animală, fapt vizibil şi în modul de împărţire
al suprafeţelor agricole din judeţ: suprafeţe aproximativ egale ocupate de terenul
arabil, pe de o parte şi de păşuni şi fâneţe destinate creşterii animalelor, pe de altă
parte.
Principalele culturi vegetale sunt reprezentate de cereale (porumb, grâu,
secară, ovăz), cartofi, floarea soarelui şi legume. Relieful colinar şi clima judeţului
sunt favorabile pomiculturii şi viticulturii; cele mai mari suprafeţe o ocupă livezile de
pruni, urmate de cele de meri, peri, cireşi şi vişini, în timp ce viţa de vie pentru vin
deţine întâietatea în comparaţia cu producţia de struguri de masă.
Creşterea animalelor este o parte importantă a agriculturii sălăjene prin
suprafeţele întinse de păşuni şi fâneţe, predominante fiind activităţile de creştere a
suinelor, ovinelor, bovinelor şi păsărilor. În ultimii ani, în acest domeniu, s-a
înregistrat o creştere a investiţiilor, în special din fonduri europene nerambursabile.
Industria judeţului Sălaj este concentrată în municipiul Zalău şi în oraşele
Şimleu Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei. Ramurile cele mai importante sunt: industria
chimică (anvelope, obiecte sanitare din răşini sintetice), industria metalurgică
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(conducori electrici din cupru), prelucrarea lemnului şi industria textilă (acestea două
fiind bine reprezentate şi în zonele rurale), industria extractivă – în special pentru
piatră de construcţii, nisip şi pietriş, în timp ce activităţile de extracţie a lignitului s-au
restrâns foarte mult.
Turismul nu este promovat suficient, deşi componentele naturale peisagistice
sunt armonios îmbinate (Poiana cu narcise, Grădina Zmeilor, etc), iar în zonă se
găsesc importante vestigii istorice (părţi ale limes-ului roman, castrul roman
Porolissum) şi chiar preistorice (peştera cu picturi rupestre de la Cuciulat). La
acestea se adaugă obiectivele etnofolclorice (biserici de lemn, festivaluri folclorice şi
serbări câmpeneşti organizate anual), culturale şi religioase (muzee, mănăstiri) sau
de agrement (băi termale).
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