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Identificarea limitei sudice a ariei protejata Pricop Huta Certeze, cariera din corpul de roci 

andezitice din partea sudica Fig. 1. 

 

Figura 1. Cariera in coprul de andesite, vedere din partea sudica 

In partea Nordica a carierei amplasata in corpul intrusiv de andesite bazaltoide.  

Din imaginile obtinute din cariera se observa relatia de intrudere a corpului de andesite bazoltoide 

in formatiuni sedimentare prezente la partea superioara a carierei, (Fig. 2) 

 

 

Figura 2. Relatia intre corpul de andesite bazaltoide si rocile 

sedimentare in cariera din partea Nordica a acestuia 

 

 



Din examinarea imaginilor din figurile 3, si 4 se observa arealul afectat de dezvoltarea carierii in 

partea superioara care intrerupe suprafata habitatului. 

 

Figura 3. Partea superioara a carierei 

 

Figura 4. Partea superioara a carierei 

In toata partea superioara la nivelul rocilor sedimentare stratificate aflate in contact cu formatiunile 

andezitice se observa modificarile rocilor sedimentare, fragmentare si alterare specific rolului de 

roci parentale pentru formarea solului din domeniul silvic specific arealului de crestere a padurii 

de fag, (Fig. 5). 

 

Figura 5. Relatia sol-roca parentala 

sedimentara-corpul de andesite bazaltoide din 

zona carierei din partea Nordica a acestuia 

 



Delimitarea perimetrului ariei protejate in partea sud vestica la nord de satul Moiseni. 

Am urmarit delimitarea perimetrului ariei protejate in partea sud vestica la nord de satul Moiseni. 

Limita se plaseaza la o distanta de cca 500m de zona locuita, la limita dintre vegetatia forestiera si 

plantatiile pomicole. Limita are o extindere mai mare spre sud-vest urmarind zona de dezvoltare a 

vegetatiei de padure. In acest intrând exista o zona de relief mai inalta constituita din andezite 

piroxenice de culoare neagra. Acestea apar sub forma de fragmente afectate in zona exterioara de 

o crusta de alterare (oxidari argilizari), (Fig. 1). 

 

Figura 1.Blocuri de andezite alterate exogen. 

La baza dealului se dezvolta o vale larga cu orientare E-W in care apar fragmente de andezite 

rotunjite cu dimensiuni de peste 1m acoperiti de muschi cu grosime de 2-3cm, (Fig. 2). Aspectul 

acestei vai este asemanator cu, canalul de curgere a unui ghetar.  

 

Figura 2. Blocuri de andezite rotunjite acoperite de muschi dispuse pe firul vaii. 



 

Investigatie efectuata asupra tipurilor de soluri de la nord de satul Moiseni 

La limita perimetrului in zona cu livezi au fost identificate eutricambosoluri (Fig. 1) iar la o 

distanta de cca. 300m cu vegetatie de păşune si relief inclinat profilul de sol este asemanator cu 

cel specific districambosolurilor, (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Profil de Eutricambosol 

 

Eutricambosolurile (Fig. 1) prezinta in partea superioara un orizont Ao de 20cm grosime de culoare 

brun roscata cu un continut ridicat de argila si oxihidroxizi de fier. Sub acest orizont se dezvolta 

un orizont Bv cu un continut ridicat de argila plastica. Solul este format pe un eluviu specific 

rocilor sedimentare si magmatice.  

Districambosolurile au la suprafata un orizont Ao, de 15-20 cm cu continut ridicat de argila de 

culoare galbuie brunie. Sub acest orizont este prezent orizontul Bv argilos cu o grosime de 35 cm 

de culoare galbuie dezvoltat in special pe o formatiune de deluviu. Prezenta argilei in cantitate 

mare in aceste soluri care apar in zonele de mici deplasari ale suprafetei terenului ar putea fi cauza 

unor alunecari mai ample ale terenului. De determinat tipul de argila din soluri. 

 



 

Figura 2. Profil de districambosol. 


