
Scurtã descriere geologicã a zonei

Zona Ocna Sibiului este una din regiunile salifere importante din România, unde
exploatarea sãrii geme a început din timpul ocupaþiei romane în Dacia, ultimele extracþii
fiind sistate la începutul se. al XX-lea.

Din punct de vedere geologic apar sedimente neogene precum ºi diapirul de sare.
Astfel în regiune apar urmãtoarele formaþiuni sedimentare:

• BADENIANUL este reprezentat prin masivul de sare ºi argilele lui acoperitoare.
Masivul de sare are o formã elipticã, alungitã de la nord la sud, suprafaþa acestuia fiind apre-
ciatã la cca. 570ha., iar rezervele geologice de sare au fost estimate la cca. 60 miliarde tone
(prin metode geofizice-seismice). Întregul diapir de la Ocna Sibiului este format din sare
gemã în cristale cubice mici ºi foarte sfãrâmicioase, de culoare cenuºie, datoritã impuritãþilor
argiloase. În masa sãrii se observã adesea intercalaþii de strate argiloase intermitente, puter-
nic frãmântate ºi încreþite. În cuiburile argiloase se pot observa, pe alocuri, noduli de ghips
cu sâmbure anhidritic. Sarea albã curatã e mai rarã, însã cristalele cubice aproape perfecte
sunt relativ frecvente. Menþionãm faptul cã s-a gãsit ºi sare ce pseudomorfozeazã  gipsul
fibros. 

• SARMAÞIANUL se observã mai bine în trei puncte dupã cum urmeazã:
Pârâul Gropilor, imediat spre est de ºoseaua ce duce la ªura Micã. Depozitele de aici

încep la bazã cu marne, cãrora le urmeazã nisipuri în bancuri mai mari uneori destul de
intens cimentate, cu trecere spre gresii. În aceste nisipuri se intercaleazã benzi subþiri de
argilã vineþie, iar la partea superioarã apar câteva benzi de tuf dacitic foarte fin, deasupra
cãrora urmeazã iar nisipuri, peste care se dispun pietriºuri ºi nisipuri roºcate cuaternare.

Pe drumul spre Alãmor apare o tãieturã în dealul ce se ridicã la nord de Ocna Sibiului,
ce permite sã se observe iar un afloriment salmatic. Stratele prezintã acel aspect petrografi-
co-stratigrafic cu al sedimentelor descrise mai sus, doar cã aici depozitele nisipoase cuprind
ºi blocuri concreþionale de argilã marnoasã. 

La nord de calea feratã de peste Pârâul Visa apar depozite de aceiaºi naturã, cu strate
de nisip în alternanþã cu benzi de nisip mai grosier ºi pietriº, între nisipuri observându-se
intercalaþii fine de argilã marnoasã, totul fiind acoperit de depozitele cuaternare.

• PONÞIANUL este bine reprezentat în zonã prin argile gãlbui la bazã, marne
argiloase vineþii, marne nisipoase, apoi nisipuri ºi pietriºuri în partea superioarã. La vest de
localitate, pe malul stâng al Pârâului Visa se observã o stivã de marne vinete, argiloase la
bazã ºi nisipoase mai sus. În acest afloriment apar numeroase resturi fosile de moluºte, cum
sunt lamelibranhiatele Congeria ºi Limnocardium, precum ºi gasteropodele Planorbis,
Micromelania ºi Paludina. Trecând din Valea Visei în Valea Topârciora cu Apã se regãsesc
din nou argilele gãlbui cu Congeria ºi Limnocardium.

• PLEISTOCENUL predominã în partea sudicã formând ºesul ªura Micã, apãrând ºi
în stânga vãi Topârciora cu Apã, fiind de natura nisipurilor ºi pietriºurilor.

• HOLOCENUL este reprezentat prin sedimentele cele mai superficiale, de naturã

28

Scurtã caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora ºi
fauna



nisipoasã în principal, care acoperã o bunã parte din ºesul ªura Micã, apoi cele din lunca Vãi
Visa ºi Vãii Topârciora cu Apã.

• LACURILE SÃRATE de la Ocna Sibiului s-au format prin prãbuºirea vechilor
saline, apa lacurilor mai mult sau mai puþin sãratã (uneori chiar dulce) prezintã aºa numitul
fenomen de heliotermie. În zone Ocnei Sibiului apar zece astfel de lacuri dintre care
amintim Lacul fãrã Fund cu o adâncime 38,5 m. fiind declarat monument al naturii încã din
anul 1955, Lacul Brâncoveanu cu o adâncime de 30-40 m., Lacul Avram Iancu cu o adâncime
medie de cca 120 m., etc.

Viorel Ciuntu

Scurtã analizã a florei ºi vegetaþiei halofile de la Ocna Sibiului

Ocna Sibiului, staþiune permanentã de mare interes turistic, situatã în apropierea
Sibiului, într-un cadru natural pitoresc, oferit de dealurile domoale din jur, acoperite de
pãduri, livezi ºi culturi, este cunoscutã prin prezenþa lacurilor sãrate din zonã. Beneficiind de
o accesibilitate mai uºoarã, aceastã staþiune este asaltatã, mai cu seamã în sezonul cald (ca
urmare în perioada de vegetaþie) de un numãr mare de turiºti, care pot influenþa într-o mare
parte ºi vegetaþia caracteristicã acestor zone de sãrãturi.

Ocna Sibiului este un bazin natural de sare continentalã ce întruneºte diferite tipuri de
habitate de la locuri cu mustiri de apã sãrãturatã la suprafaþa solului, pânã la izvoare sãrate,
ape sãrãturate stãtãtoare sau curgãtoare cu vegetaþie tipicã halofilã precum ºi rogoziºuri
(Caricetum) ºi grupãri de pipirig (Juncetum) din zonele marginale ale unor ape salmastre.
Condiþiile unui climat excesiv de arid au determinat evaporarea soluþiei saline, precipitarea
fizico - chimicã a sãrii ºi sedimentarea lagunarã a acesteia. Datoritã mobilitãþii tectonice,
depozitul de sare strãpunge sedimentele de deasupra, ajungând la zi sub forma unui sâmbu-
re diapir de o suprafaþã de aproximativ 40 Km2. 

Sarea din depozitul tortonian apare la zi pe centura aºa - ziselor cute diapire identifi-
catã de alianþe ºi asociaþii de sãrãturã caracteristice: Puccinellietalia; Salicornietalia;
Puccinellio - Salicornietea; Puccinelia distans; Thero - Salicornion; Chenopodietea; Alysso-
Sedion; Sedo - Scleranthetea; Atriplicion littoralis; Puccinellion limosae. Dupã gradul de sãrãtu-
rare a solului pe care vegeteazã, plantele de la Ocna Sibiului sunt moderat halofile pânã la
excesiv halofile. Zona Ocna Sibiului este constituitã din habitate ºi situri de importanþã comu-
nitarã în România, habitate ce sunt cuprinse în directiva FFH existentã în România. 

Speciile caracteristice acestui tip de habitat halofil sunt: cãtrãnica - Artemisia mariti-
ma ssp. salina (Willd)Gams, albãstrica - Aster tripolium L. ssp. pannonicus, Aster punctatus W
et K., hrenoasã - Lepidium latifolium L., frigurele - Cardaminopsis arenosa (L) Hay., since-
ricã - Scleranthus perennis L, iarbã sãratã - Salicornia sp., iarba de sãrãturã - Suaeda mariti-
ma (L) Dumort. var. filiformis (Dumort) Graebn, var. salsa (L.) Moq, pãtlagina de sãrãturi -
Plantago maritima L. ssp. maritima., Centaurea jaceaL. f. salina Hay., Spergularia salina (L.) J.
et C. Presl. f. halophila (Bge) Prodan; lobodã - Atriplex hastata L. f. salina Wallr., Atriplex tata-
rica L.; cãpriþa - Atriplex litoralis L.; Juncus gerardii Lois., iarba de sãrãturã - Puccinelia dis-
tans (L.) Parl., Spergularia salinaJ. et C. Presl., Triglochin maritima L.; iarba vântoasã - Kohia
prostata (L.)Schrad, salata greceascã - Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.

În urma studiilor fãcute în acesta zonã s-a observat cã predominã hemicriptofitele
urmate de terofite ce ridicã gradul de ariditate al zonei în care cresc, cu un indice de aridi-
tate de 70,01 %. 
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Acest indice este mult crescut faþã de altitudinea regiunii respective ºi datoritã cli-
matului ºi factorul antropic care a favorizat apariþia a foarte multe buruieni tero-fite, carac-
teristice sãrãturilor antropizate. 

Ghizela Vonica

Fauna de la Ocna Sibiului

Ecosistemele cu sãrãturi de la Ocna Sibiului sunt situate în partea de sud vest a ba-
zinului Transilvaniei. Se întîlnesc formaþiuni de marne salinizate. Clima caracteristicã aces-
tei zone este o climã sub umedã cu temperaturi medii anuale de 10?C, precipitaþii cu valori
de 700 mm. Ca urmare a condiþiilor pedo-climatice plantele tipice de sãrãturi sunt reprezen-
tate de specia Salicornia herbaceea.

Speciile de animale caracteristice acestui tip de habitat sunt indecte din grupa de
himenoptere ca  Bondarii, acestea fiind, în general, insecte iubitoare de temperaturi ridicate
ºi umiditate relativã. De asemenea sunt prezente ºi coleoptere - gândaci ca CERAMBIX
CERDO = croitorul mare, ortoptere - greieri ºi lepidoptere - fluturi de zi,  de nopate ca: Pieris
brassiceae - albiliþa, Aporia crategi - nãlbarul care sunt fluturi diurni. Dintre fluturii crepus-
culari amintim: ACHERONTIA ATROPUS = fluturele cap de mort. 

De asemenea este prezentã ºi o serie de specii de:  
Pãsãri de baltã: GAVIA   ARCTICA = cufundarul, GAVIA STELLATA = cufundac,

BOTAURUS STELLARIS = buhaiul de baltã.
Rãpitoare de zi, HIERAEUS PENNATUS = acvila micã, BUTEO   BUTEA = ºore-

carul comun, ACCIPITER GENTILIS = uliul gãinilor, CIRCUS  AERUGINOSUS = erete
de stuf,  FALCO COLUMBARIUS = ºoimul porumbeilor. 

Rãpitoare de noapte, ATHENE NOCTUA = cucuveaua, AEGOLIUS FUNEREUS =
minuniþã, BUBO BUBO = buha, STRIX STRIX = huhurez. 

Amintim si câteva specii de Mamifere: ERINACEUS EUROPEUS = arici, SOREX
MINUTUS = chiºcan,  NYCTALUS NOCTULA = liliacul de searã. 

În timpul inventarierii entomofaunei, au fost descoperite o serie de specii interesante
din punct de vedere faunistic, al cãror areal de rãspâdire este cunoscut foarte lacunar.

Mariana Pascu
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