RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL SĂLAJ, ÎN ANUL 2005

1.1. Poziţia geografică a judeţului Sălaj

Situându-se în nordvestul României, la trecerea
dintre Carpaţii Estici şi Munţii
Apuseni, judeţul Sălaj este
cunoscut din vremuri străvechi
sub denumirea de Ţara
Sivaniei adică Ţara Pădurilor.
Sălajul se învecinează la nord
cu judeţele Satu Mare şi
Maramureş, la vest şi sud-vest
cu judeţul Bihor şi la sud-est
cu judeţul Cluj. Suprafaţa
judeţului este de 3864,4 kmp,
reprezentând
1,6%
din
teritoriul României.
Figura 1.1
Clima judeţului Sălaj este sub influenţa directă a maselor de aer din vest,
încadrându-se în sectorul cu climă continental moderat.
Principalele centre urbane ale judeţului sunt: municipiul Zalău , reşedinţa
administrativă a judeţului , oraşele Şimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei şi Jibou.
1.2. Principalele cursuri de apă şi lacuri naturale
Reţeaua hidrografică cuprinde râurile Someş, Crasna, Almaş, Agrij, Sălaj,
Barcău, precum şi câteva mici lacuri naturale şi artificiale. Apele acoperă 57,8 kmp
din suprafaţa judeţului.
1.3. Principalele altitudini muntoase. Altitudinea medie a principalelor localităţi
Judeţul Sălaj este o zonă în care predomină formele deluroase şi montane. Zona
deluroasă este compusă din Podişul Someşan şi Dealurile piemontane ale Silvaniei,
iar zona de munte este reprezentată în partea sud vestică prin cele două ramificaţii
nordice ale Munţilor Apuseni: culmile Meseşului şi Plopişului.
1.4. Temperatura ambientală (media anuală, maxima şi minima anuală).
Precipitaţii atmosferice (cantitatea anuală)
Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 6 şi 9 C, în cea mai mare parte a
judeţului, în funcţie de zonă. Cea mai ridicată valoare medie a temperaturii se
înregistrează în luna iulie de obicei.
Datele climatice înregistrate de Staţia Judeţeană de Meteorologie Zalău, pe o
perioadă de 10 ani sunt prezentate în tabelul 1.4.1.

CAPITOLUL 1. CADRUL NATURAL. DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICĂ

4

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL SĂLAJ, ÎN ANUL 2005

Altitudine
(m)

T max aer
(C)

T min aer
(C)

295

37,0

-19,2

Umezeala
medie
(%)
73

Cantitatea de
precipitaţii
(cm)
681,0

Tabel 1.4.1
1.5. Resurse naturale
Resursele naturale reprezintă capitalul natural, o componentă esenţială a
bogăţiei unei ţări. Valorificarea acestei resurse determină în mare măsură stadiul de
dezvoltare economică şi socială, starea mediului şi condiţiile de trai ale populaţiei.
Prin resurse naturale se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului
înconjurător ce pot fi folosite în
activitatea umană:
 Resurse neregenerabile minerale şi combustibili
fosili;
 Resurse regenerabile –
apă, aer, sol, floră, faună
sălbatică;
 Resurse permanente –
energie solară, eoliană,
geotermală şi a valurilor
Figura 1.5
Misiunea dezvoltării durabile este de a găsi modalităţile de creştere a bogăţiei
naturale, concomitent cu folosirea, în mod prudent, a resurselor naturale.
1.5.1. Resurse naturale neregenerabile
Resursele naturale de materii prime se găsesc localizate în următoarele zone:
 Cărbune brun – Cristolţel
 Lignit – Ip, Sărmăşag
 Şist cărbunos – Zimbor
 Ghips – Treznea
 Alabastru – Gălăşeni, Stana
 Diorit – Moigrad
 Micaşist –Marca
 Calcar – Cuciulat, Glod, Prodăneşti, Răstoci
 Argilă – Crasna, Cuciulat, Nuşfalău, Zalău
 Nisipi caolinos –Jac, Var
 Nisip silicios – Jac, Creaca, Surduc, Var
 Nisip cuarţos – Var
 Caolină – Ruginoasa
 Tuf vulcanic – Mirşid
 Agregate de râu – Benesat, Var, Rona, Almaşu, Băbeni, Cuciulat, Glod,
Gâlgău, Ileanda, Românaşi, Rus, Someş Odorhei, Surduc, Tihău.
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1.5.2. Resurse naturale regenerabile
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.
Resursa de apă reprezintă potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă
şi subterane, în regim natural şi amenajat. Apele reprezintă un element indispensabil
pentru societate, materie primă pentru activităţi de producţie, sursă de energie, etc.
Reţeaua hidrografică a judeţului are o repartiţie relativ uniformă pe întreg
teritoriul judeţului .
În judeţ există ape termominerale utilizate în scopuri terapeutice,
bicarbonatate, cu temperatura de 23-42 C – Băile Boghiş şi ape minerale
balneoterapeutice, sulfatate şi sulfuroase – Bizuşa Băi, precum şi în alte localităţi:
Şimleu Silvaniei, Jibou, Bobota, Meseşenii de Sus, Zalnoc.
Resursa de sol este tor atât de importantă ca şi resursa de apă. Repartiţia
terenului pe categorii de folosinţe se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire
Teren agricol
Păduri şi alte terenuri forestiere
Terenuri cu ape şi ape cu stuf
Căi de comunicaţii şi căi ferate
Terenuri ocupate cu construcţii şi curţi
Terenuri degradate şi neproductive
Terenuri neagricole
TOTAL GENERAL
Tabel 1.5.2

Suprafaţa (ha)
240690
106645
5786
7050
8936
17331
145748
532186

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.
Pe teritoriul judeţului există un număr de 15 arii protejate de interes naţional,
acestea însumând o suprafaţă de 516,73 ha.
Există o bogată faună cinegetică compusă din mistreţi, cerbi carpatini, urşi,
iepuri, lupi, râşi fazani, etc.
1.6. Elemente privind dezvoltarea economică actuală a judeţului Sălaj
Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici sunt:
agricultura, creşterea animalelor, silvicultura, pescuit, industrie, construcţii, comerţ,
transporturi, servicii şi altele.
Cele mai importante ramuri industriale în care îşi desfăşoară activitatea agenţii
economici sunt:
 Industria extractivă;
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 Produse primare şi energetică;
 Metalurgie şi construcţii metalice;
 Construcţii de maşini şi utilaje;
 Industrie uşoară;
 Industria lemnului, celulozei şi hârtiei;
 Industria mobilei;
 Industria alimentară.
Populaţia ocupată efectiv în industrie în ianuarie 2005 a fost de 23 mii
persoane, reprezentând 9,3% din totalul populaţiei stabile din judeţ. Investiţiile
dezvoltate de sectorul industriale în ultimii cinci ani se menţin la nivel relativ constant.
În anul 2005 valoarea investiţiilor realizate în industrie a înregistrat valoarea de
143326,2 mii lei RON, reprezentând 85,7% din totalul investiţiilor realizate în judeţ.
Cifra de afaceri din unităţi active, sectorul industrial a fost de 1831,4 în anul 2004.
În ceea ce priveşte agricultura, profilul dominant al judeţului este dat de
producţia mixtă, vegetală şi animală, fapt care reiese şi din împărţirea suprafeţei
agricole-în ponderi aproximativ egale-în teren arabil, respectiv păşuni şi fâneţe.
Principalele culturi vegetale întâlnite în judeţ sunt: porumb, grâu, secară, ovăz, cartof,
floarea soarelui, legume şi altele.
Pentru cultura viţei de vie pentru vin condiţiile sunt mult mai favorabile în
comparaţie cu producţia pentru struguri de masă.
Pentru cultura pomilor fructiferi, cele mai bune condiţii le întrunesc prunii,
merii, perii , cireşii şi vişinii. Cele mai favorabile zone sunt: Şimleu Silvaniei,
Nuşfalău, Valea Pomilor, Zalău.
Creşterea animalelor reprezintă o ramură importantă a agriculturii judeţului,
datorită suprafeţelor întinse de păşuni şi fâneţe. Obiectivul fundamental în
dezvoltarea zootehniei sălăjene îl constituie trecerea la economia de piaţă şi
pregătirea producţiei animaliere la cerinţele comunităţii europene. În ultimii ani,
dezvoltarea activităţilor din domeniul agricol a fost susţinută şi prin Programul
Sapard.
Caracteristicile cadrului natural, funcţiile turistice în teritoriu, gruparea
obiectivelor conduc la ideea că Sălajul poate fi integrat într-un circuit turistic regional,
naţional şi internaţional al celor mai atractive obiective turistice : biserici de lemn,
mănăstiri, castele, conace, băi termale, zone peisagistice deosebite, pensiuni
agroturistice.
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