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INTRODUCERE 
Metanul este cea mai abundentă hidrocarbură din compoziţia atmosferei şi unul dintre 

principalele gaze cu efect de seră. Emisiile de metan din solurile situate deasupra acumulărilor 

de hidrocarburi sunt răspândite în multe sisteme petro-gazeifere.  

Bazinul Transilvaniei, unul dintre cele mai importante bazine purtătoare de hidrocarburi 

din Europa continentală, este caracterizat de prezenţa a numeroase zone cu degazeificări 

ridicate de metan. Manifestările vizibile (vulcani noroioşi, focuri vii, iviri de gaze în apă) sau 

emisiile difuze din solurile aflate în perimetrul zăcămintelor de gaze, fac parte din categoria 

surselor geogene de metan şi reprezintă domeniul principal de interes pentru această lucrare. 

Estimarea fluxului de metan din surse geogene s-a dovedit în ultimii ani un element 

semnificativ în conturarea mai exactă a bugetului de CH4, la scară globală, a acestui gaz cu 

efect de seră în atmosferă. 

Lucrarea de faţă a urmărit identificarea cât mai multor zone cu potenţial de sursă 

geogenă şi efectuarea de măsurători în vederea estimării emisiilor de metan pentru fiecare 

areal investigat.  

 

Capitolul I - Cadrul geologic general 
Bazinul Transilvaniei este recunoscut de majoritatea autorilor ca fiind un bazin de 

sedimentare situat în interiorul arcului carpatic românesc, în cadrul căruia există zăcăminte de 

hidrocarburi importante. Se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 20000 km2 (POPESCU, 1995; 

CIULAVU ET AL., 2000) şi are o încărcătură sedimentară cu o grosime ce depăşeşte 5 km, chiar 

8 km în unele zone (CIUPAGEA ET AL., 1970; CIULAVU ET AL., 2000). Formarea şi evoluţia 

acestui bazin a furnizat opinii diferite de la autor la autor. 

Istoria Bazinului Transilvaniei este legată de evoluţia domeniului Paratethysului central, 

iar schimbările care au intervenit şi au marcat din punct de vedere tectonic sau ecologic acest 

domeniu şi-au pus amprenta şi asupra acestuia.  

Recunoscut la nivel european ca important bazin de hidrocarburi, prezenţa gazului 

metan este pentru prima dată consemnată în literatură în anul 1863 de către HAUER şi STACHE. 

WANEK (2005) clarifică istoria descoperirii gazului în Bazinul Transilvaniei, deosebind trei 

etape. Astfel, prima descoperire a gazului este atribuită unor păstori în anul 1671, în apropiere 

de Bazna, unde gazul s-a aprins spontan; cea de-a doua descoperire (1807-1808) este datorată 

studiilor emisiilor de gaze conduse de Ferenc Nyulas, András Gergelyffi şi György Mészáros; 
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cea de-a treia şi până recent cea mai cunoscută relatare, plasează descoperirea primului 

zăcământ de gaz metan din România în 1909, odată cu explozia sondei de la Sărmăşel. 

Provincia purtătoare de hidrocarburi a Bazinului Transilvaniei este situată pe locul 56 în 

lume ca mărime şi deţine 0,2% din resursele de gaz şi petrol ale lumii aşa cum este precizat în 

raportul USGS World Energy 2000 (PAWLEWICZ, 2005). 

Două sisteme petro-gazeifere sunt recunoscute în Bazinul Transilvaniei, în timp ce un al 

treilea este considerat sistem speculativ. Primul şi cel mai important sistem, Sistemul gazeifer 

Miocen mediu – superior, acoperă 12000 km2 din suprafaţa bazinului şi găzduieste cele mai 

mari rezerve de gaz din Romania. În acest sistem nu a fost generat petrol brut (POPESCU, 

1995). Cel de-al doilea sistem, Deleni (Jurasic - Cretacic), a generat petrol în roci carbonatice 

(POPESCU, 1995; KOVÁCS ET AL. 2007), dar fără acumulări comerciale. Gazul termogen din 

acest sistem a fost probabil generat de maturarea termică atinsă de seriile carbonatice 

(KRÉZSEK ET AL. 2010). Cel de-al treilea sistem, Sistemul petro-gazeifer NV-Transilvan 

(Jibou), (Cretacic superior – Miocen inferior,) este un sistem petro-gazeifer speculativ situat 

în cuverturile post-tectonice Gilău-Maramureş şi Someş, extinzându-se spre sud-est sub 

Bazinul Transilvaniei (POPESCU, 1995). 

 

Capitolul II – Bilanţul energetic al Terrei şi gazele cu efect de seră 
Capitolul II tratează bilanţul schimbului radiativ al Pământului, fenomenul efectului de 

seră, precum şi principalele gaze responsabile de producerea acestuia sub aspectul 

caracteristicilor majore (surse, timpul de rezidenţă în atmosferă, consumul şi bugetul 

emisiilor).  

Principalele gaze responsabile de producerea efectului de seră în atmosferă sunt 

următoarele: vaporii de apă (H2O), dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de 

azot (N2O) şi ozonul (O3). Mai mult, există un număr de gaze cu efect de seră produse în 

întregime de activităţile umane, cum sunt halocarburile şi alte substanţe care conţin cloruri sau 

bromuri, cuprinse în Protocolul de la Montreal. Pe lângă CO2, N2O şi CH4, Protocolul de la 

Kyoto mai adaugă în categoria gazelor cu rol în efectul de seră şi hexafluorura de sulf (SF6), 

hidrofluorocarburile (HFC) şi perfluorocarburile (PFC). 
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Capitolul III – Metanul 
În capitolul III s-a făcut expunerea elementului principal al lucrării, metanul. Metanul a 

fost tratat drept compus chimic, dar s-a insistat şi asupra originii şi modalităţilor de formare în 

mediile geologice, punându-se accentul pe evidenţierea caracterului de gaz cu efect de seră. 

Metanul se formează pe cale naturală, dar poate fi rezultatul acţiunilor combinate ale 

activităţilor umane. În natură, acest gaz ia naştere în foarte multe procese care aparţin atât 

biosferei, atmosferei cât şi geosferei.        Tabelul 3.1 

   Originea surselor de metan (cu modificări după JUDD, 2000) 

Căi de producere Categorie Căi de emisie 
Timpul necesar 
evacuării după 

formare 
13C‰ Adâncimea 

de formare 
Degradarea microbiană 
a materiei organice în 
sedimente – activitate 
prezentă 

biogenă - difuzie 
- bioturbaţii 
- infiltraţii 
 

Zile → Ani -60 la -70‰ câţiva metri 
 
 
 
 
 
zeci de metri 

Degradarea microbiană 
a materiei organice în 
sedimente – activitate 
trecută 

biogenă* - infiltraţii 
- difuzie 
- vulcani noroioşi 
 

Ani → zeci de 
milioane de ani 

-60 la -70‰ 

Degradarea termică a 
materiei organice în 
sedimente / roci 
sedimentare 

termogenă* - infiltraţii 
- difuzie 
- vulcani noroioşi 

Milioane de ani 
→ sute de 
milioane de ani 

-20 la -52‰ 1-4 km 
(depinde de 
gradientul 
geotermic) 

Surse abiogene abiogenă* Activităţi: vulcanice, 
geotermale, 
hidrotermale etc.  

→ Miliarde de ani -5 la -45‰ Adâncimi 
mari în crustă 

sau manta 
* metan fosil (Metan sărăcit în 14C) 

Originea metanului în mediile geologice este sintetizată de JUDD (2000) în Tabelul 3.1 

după MACDONALD, 1993; SCHOELL, 1988; KADKO ET AL., 1995 şi WHITICAR (2000) şi poate 

fi rezumată la trei categorii de surse: biogene, termogene şi abiogene, rezultate prin patru căi 

de producere care sunt dezvoltate pe parcursul acestui capitol. 

Metanul (CH4) este gazul care ocupă poziţia a treia în accentuarea fenomenului de efect 

de seră, după vaporii de apă şi dioxidul de carbon, înscriindu-se în seria gazelor responsabile 

pentru schimbările climatice ale Planetei. 

Are un potenţial de încălzire globală (GWP) pe o perioadă de 100 ani de 25 ori mai 

mare decât cel al dioxidului de carbon. Concentraţia sa atmosferică este de aproape 200 de ori 

mai mică decât cea a dioxidului de carbon. Timpul de rezidenţă în atmosferă este situat în 

intervalul 7-12 ani, cu o medie de aproximativ 8,4 ani.  

Emisiile de metan din diferite surse însumate la totalul global sunt de aproximativ 600 

Tg/an (IPCC, 2001), din care 60 % sunt datorate activităţii umane ca agricultura, utilizarea 

combustibililor fosili şi depozitele menajere. 
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Sursele totale de metan (raportul dintre cantitate şi timpul de rezidenţă) sunt de 598 Tg 

an-1, consumul de 576 Tg an-1, iar creşterea atmosferică rezultată din diferenţa celor două 

valori fiind 22 Tg an-1 (IPCC, 2001).  

Estimările făcute de Comisia Interguvernamentală pentru Schimbări Climatice în 2001, 

subliniază existenţa unui surplus de metan, care nu este atribuit niciunei surse. Aşadar, acest 

dezechilibru este evident a fi umplut de o sursă de metan importantă ca emisiile din surse 

geogene, neluate în calcul până acum (ETIOPE, 2004). 

 
Fig. 3.5 Sursele de metan atmosferic după IPCC 2001 şi emisiile din surse geologice (Tg) an-1 

(modificat după ETIOPE, 2004) 

 

După Etiope (2004) suma valorilor medii a tuturor surselor oferite de IPCC, 2001 este 

de 548 Tg an-1, rezultând un surplus de 50 Tg an-1 datorită diferenţei dintre surse şi consum. 

Acest surplus poate fi acoperit de sursele geogene de CH4, care pot contribui cu o valoare a 

emisiilor de metan de 40-60 Tg an-1, o medie de 50 Tg an-1 (Fig. 3.5). Rezultatele arată clar că 

sursele geogene nu sunt surse minore şi au un rol principal în bugetul gazelor cu efect de seră 

în atmosfera terestră. 

Estimări legate de sursele de metan geologice cu impact în bugetul atmosferic al acestui 

gaz cu efect de seră au mai fost făcute de ETIOPE & KLUSMAN, 2002; JUDD ET AL. 2002; 

ETIOPE, 2004; KVENVOLDEN & ROGERS, 2005. 

În 2007, Comisia Interguvernamentală pentru Schimbări Climatice a acceptat 

introducerea surselor geogene de metan drept surse care sporesc bugetul metanului. 

Majoritatea studiilor sugerează că semnificative cantităţi de metan sunt eliberate în atmosferă 

din crusta terestră (în principal prin procese microbiotice şi termogene), prin intermediul 

faliilor şi rocilor fracturate, vulcanilor noroioşi subaerieni şi subacvatici, emisiilor din zonele 
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submarine, microemisiilor din zonele cu hidrocarburi şi emisiilor hidrotermale. Emisiile 

estimate din aceste surse pot fi cuprinse în intervalul 40 - 60 Tg (CH4) an-1 (IPCC, 2007).  

 

Capitolul IV –  Caracterizarea principalelor tipuri de manifestări 
geogene 

Emisiile de metan înregistrate în bazinele sedimentare purtătoare de hidrocarburi provin 

din diferite tipuri de manifestări geogene, precum vulcani noroioşi, focuri vii, iviri de gaze în 

apă sau în solurile situate deasupra zăcămintelor de gaz.  

Acest capitol a urmărit desluşirea aspectelor genetice, a tipurilor morfologice şi a 

stadiilor de evoluţie ale vulcanilor noroioşi. De-a lungul timpului, mai multe geneze au fost 

indicate ca fiind responsabile de formarea vulcanilor noroioşi (SENCU, 1985; KHOLODOV 

2002), totuşi geneza acceptată astăzi de majoritatea cercetătorilor, pentru a explica apariţia 

vulcanilor noroioşi, este atribuită exclusiv bazinelor sedimentare purtătoare de hidrocarburi. 

Clasificările morfologice şi terminologia utilizate pentru vulcanismul noroios din ţară şi 

străinătate, precum şi un inventar actualizat privind distribuţia vulcanilor noroioşi din 

Transilvania sunt bine punctate în cadrul acestui capitol. 

Clasificarea propusă de ALIYEV ET AL. (2009), cuprinde vulcanii noroioşi din mediul 

terestru şi mediul subacvatic. În mediul terestru vulcanii pot fi activi şi extincţi (care se află în 

stadiul de inactivitate de mai bine de 100 de ani) dar şi fosili/îngropaţi (activitatea lor a fost 

încheiată în timpuri geologice vechi; conuri distruse şi însăşi aparatul vulcanic îngropat în 

sedimente). În mediu marin vulcanii sunt sub formă de insulă sau localizaţi pe fundul mării.   

Clasificarea de mai sus este aplicabilă pentru regiunile intens monitorizate, unde 

aparatele vulcanilor au făcut obiectul unor cercetări vreme îndelungată. Pentru vulcanii 

noroioşi din Bazinul Transilvaniei unde, datorită datelor precare de ordin bibliografic 

precum şi dezinteresului pentru aceste fenomene în timp, o clasificare simplificată propusă se 

reduce la a separa vulcanii noroioşi după stadiul de activitate în vulcani activi, inactivi (cu 

urme recente de curgeri) şi fosili (greu de stabilit, datorită schimbărilor topografice 

survenite).  

Vulcanii noroioşi din Transilvania au intrat în atenţia cercetătorilor odată cu amplele 

prospecţiuni pentru gazele naturale demarate după 1910, când aceste fenomene au fost 

asociate cu aliniamentele gazeifere sau de sare. De o prima clasificare a glodurilor se ocupă 

VANCEA în 1929A, urmat de BÁNYAI (1932).  
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Distribuţia actualizată, având contribuţii locale din partea autoarei, a vulcanilor noroioşi 

şi a altor iviri de gaze din Bazinul Transilvaniei este redată în tabelul 4.2 şi figura 4.12. 

 

În categoria macroemisiilor, altele decât vulcanii noroioşi, în această lucrare includem 

trei situaţii. Astfel emisiile de gaze uscate ale Focurilor vii de la Sărmăşel (BACIU ŞI ETIOPE, 

2002; SPULBER & BACIU, 2007; SPULBER ET AL., 2009; 2010), tratate detaliat în primul studiu 

de caz. O emisie consemnată pentru prima dată în literatură, care nu trebuie omisă din suita 

degazeificărilor litosferice, este cea de la Praid (HR) (SPULBER & BACIU, 2007; SPULBER ET 

AL., 2009; 2010). Ultima o reprezintă manifestările ivirilor cu apă sărată şi gaze de la Deleni 

(MS).   

 

Focurile vii reprezintă emisiile de gaze uscate care ajung la suprafaţă şi ard în mod 

natural pentru mai multă vreme.  

Există situaţii când flăcările sunt stinse de condiţiile meteorologice nefavorabile, dar 

caracteristic pentru focurile vii este faptul că atunci când vremea se îmbunătăţeşte ele se 

reaprind spontan. Perimetrele din jurul flăcărilor sunt surse puternice de gaze, uneori prin 

„zgândărirea” cenuşii se poate obţine cu uşurinţă o flacără. Fluxul de gaze este influenţat de 

nivelul precipitaţiilor şi al pânzelor de apă freatică. 

O altă particularitate a focurilor vii este dată de instabilitatea vetrei. Condiţiile tectonice 

sau permeabilitatea stratelor pot determina deplasarea focului propriu-zis pe anumite distanţe, 

de obicei nu foarte mari (cazul Focurilor vii de la Sărmăşel, a căror vatră în care arde focul se 

deplasează des). 

Literatura de specialitate nu precizează clar, poate şi datorită vulnerabilităţii acestor 

fenomene în timp, vârsta de la care un foc natural este considerat foc nestins. 

În România sunt cunoscute focuri vii în zona Subcarpaţilor de Curbură, pe teritoriul 

judeţelor Vrancea (Andreiaşu de Jos, Tulnici) şi Buzău (Terca şi Ploştina, ambele sate 

aparţinând de comuna Lopătari). Un foc este consemnat în Munţii Vrancei pe partea dreaptă a 

Văii Strâmbă, pe cursul inferior, afluent al pârâului Lepşa, fiind singurul consemnat în munţi. 

Focurile vii de la Terca şi de la Andreiaşu de Jos sunt zone protejate. În Transilvania întâlnim 

Focul Viu de la Sărmăşel, judeţul Mureş. VANCEA (1929B) consemnează şi alte locaţii cu 

focuri nestinse la Şaroş (MS), Bazna (SB), Copşa Mică (SB). 
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Miniemisiile (SPULBER ET AL., 2010) şi microemisiile de metan din Bazinul 

Transilvaniei, ca în orice alt bazin putător de hidrocarburi, sunt posibile la scara întregului 

bazin.  

Măsurătorile de miniemisii s-au evidenţiat în primul rând în perimetrele imediat 

învecinate structurilor care generau macroemisii (ex. flancurile vulcanilor noroioşi, arealul ce 

înconjura vetrele focurilor vii) dar şi arealele situate pe cât posibil deasupra zăcămintelor de 

gaze, acolo unde nu există manifestări vizibile. Microemisiile au fost măsurate la distanţe mai 

mari de sursa macroemisiilor, iar uneori independent de acestea.  

 Diferenţa dintre cele două constă în ordinul de mărime, miniemisiile sunt fluxuri de 

metan de ordinul 102-103 mg m-2 zi-1, pe când microemisiile definite în capitolul anterior sunt 

cuprinse în intervalul 101-102 mg m-2 zi-1.  

Astfel de măsurători au fost făcute într-un mod aleator, în soluri din perimetrul 

domurilor gazeifere cunoscute din literatură, în mai multe locuri din Bazinul Transilvaniei 

(ex. Bazna (SB), Buneşti (BV), Cucerdea (MS), Târnăveni (MS), Zau de Câmpie (MS) etc.), 

precum şi în soluri în care nu au legătură cu surse geogene de metan. 
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Tabelul 4.2 Distribuţia vulcanilor noroioşi şi a ivirilor/emanaţiilor de gaze  
în Bazinul Transilvaniei 

 

 
 

A
N
D
R
A
E 
-   
1
8
5
3 
 

V 
A 
N 
C 
E 
A 
- 
1
9
2
9 
a 

V 
A 
N 
C 
E 
A 
- 
1
9
2
9 
b 

B
Á
N 
Y 
A 
I 
- 
1 
9 
3 
2 

V 
A 
N 
C 
E 
A 
-  
1 
9 
4 
2 

B  
A 
 R 
T 
K 
 O 
- 
1 
9 
4 
3 

P 
E 
A 
H 
Ă 
-  
1 
9 
6 
5 

P 
A
U
C
Ă 
– 
1 
9 
6 
9 

C 
I 
U 
P 
A 
G 
E 
A  
et 
al.  
- 
1 
9 
7 
0 

F 
L 
O 
R 
E 
A 
 - 
1 
9 
8 
5 

S
E
N
C
U
- 
1
9
8
5 

G
Á
L 
-
2
0
0
5 

B
A
C
I
U 
&
E
T
I
O
P
E 
- 
2 
0 
0
2 

 
 

S
P
U
L
B
E
R
&
B
A
C
I
U
-
2
0
0
7 

S 
P 
U 
L 
B 
E 
R 
 et 
al. 
-   
2 
0 
0 
9 
/ 
2 
0 
1 
0 

1. Aiud (AB)     x   x x  x     
2. Aiud-Băgău (AB)         x       
3. Apold (MS)         x  x     
4. Archita (MS)    x            
5. Avrig (SB)        x x  x     
6. Bazna (SB)   o             
7. Băile Homorod (BV)        x  x   x x x 
8. Bercheşiu (CJ)  x              
9. Beţa (AB)     x  x x x  x     
10. Boz (AB)       x        x 
11. Călăraşi (CJ)     x  x x        
12. Ceanu Mare (CJ)  x              
13. Cenade (AB)     x  x x x  x     
14. Cobăteşti (HR)    x  x      x   x 
15. Copşa Mică (SB)   o             
16. Corund (HR)    x     x  x x    
17. Crăciunel (HR)    x            
18. Cristuru Secuiesc (HR)    x        x    
19. Dârjiu (HR)    x            
20. Deleni (MS)   o           o o 
21. Dumbrava (AB)     x  x x x  x     
22. Făgăraş (BV)         x  x     
23. Filiaş (HR)    x        x  x x 
24. Frata (CJ)  x              
25. Ghijaşa de Sus (SB)     x   x x  x     
26. Goagiu (HR)    x            
27. Guşteriţa (SB)        x x  x     
28. Haşag (SB)     x  x  x x x   x x 
29. Homorod (BV)         x  x     
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30. Iclod (AB)       x         
31. Jimbor (BV)    x            
32. Loamneş (SB)         x  x     
33. Ludoş (SB)        x        
34. Lupu (AB)     x  x x x  x     
35. Măhăceni (AB)     x  x x x  x     
36. Mănărade (AB)         x        
37. Mărculeni (MS)        x        
38. Mărtiniş (HR)    x  x          
39. Merghindeal (SB)        x        
40. Mihăileni (HR)    x  x          
41. Miheşu de Câmpie (MS)  x              
42. Monor (BN)               x 
43. Morăreni (HR)      x          
44. Ocnişoara (AB)       x         
45. Odorhei (HR)    x        x    
46. Pănade (AB)       x         
47. Pogăceaua (MS)         x  x     
48. Porumbenii Mici (HR)    x  x      x   x 
49. Praid (HR)              o o 
50. Reghin (MS)         x  x     
51. Rugăneşti (HR)    x            
52. Ruşi (SB) x      x         
53. Sânbenedic (AB)        x        
54. Sângeorgiu de Pădure (MS)    x        x    
55. Sânger (MS)  x       x  x     
56. Sânpaul (HR)    x            
57. Saschiz (MS)         x  x     
58. Săcădate (SB)        x        
59. Sărmăşel (MS)    o      x  x  o o o 
60. Soroştin (SB)     x  x x x  x     
61. Spătac (AB)       x x        
62. Stejeriş (CJ)     x  x x        
63. Şaeş (MS)         x  x     
64. Şeica Mare (SB)        x        
65. Şincai (MS)         x  x     
66. Şoimuşu Mic (HR)    x        x    
67. Şomartin (SB)        x        
68. Tăureni (MS)  x              
69. Ţeline (SB)         x  x     
70. Valea Sasului (AB)        x        
71. Vălişoara/Gloduri (MS)               x 
72. Veseud (SB)        x        
73. Vişinelu (MS)  x              

 
x – vulcani noroioşi 
o – iviri  de gaze  

 



10 
 

 

Fig. 4.12  Distribuţia vulcanilor noroioşi şi a unor iviri de gaze în Bazinul Transilvaniei, conform tabelului 4.2 
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Capitolul V – Metodologia cercetării  

Pentru măsurarea fluxului de metan în Bazinul Transilvaniei au fost folosite de-a lungul 

timpului diferite sisteme care se bazează pe metoda camerei închise (e.g. LIVINGSTON & 

HUTCHINSON, 1995; ETIOPE ET AL., 2004) 

Unul dintre cele mai noi sisteme bazate pe tehnica camerei închise, Dispozitivul 

portabil de măsurare a fluxului prin difuzie, pentru dioxid de carbon şi metan1 (Fig. 

5.3), a fost folosit pentru măsurarea metanului, în mai multe locaţii din Bazinul Transilvaniei, 

rezultatele obţinute fiind incluse în această lucrare. 

 
Fig. 5.3 Dispozitiv portabil de măsurare a fluxului prin difuzie (WEST Systems) 

 

Acest sistem portabil bazat pe metoda camerei închise pentru măsurarea fluxului de 

metan, a fost dezvoltat de către WEST Systems (companie italiană) prin cooperare cu 

Institutul Naţional pentru Geofizică şi Vulcanologie (INGV, Roma). Dispozitivul are la bază 

un sistem alcătuit din senzori de detecţie a metanului (limita detecţiei inferioare: 1 ppm; 

rezoluţia de 1 ppm) care comunică datele obţinute printr-o reţea wireless la un Palmtop PC, 

pentru stocarea acestora şi afişarea în timp real a fluxului calculat (calcule bazate pe o regresie 

                                                
1 Aparatul va fi numit în continuare DPMFD (West Systems) 
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liniară). Sistemul este capabil să detecteze valori destul de scăzute ale emanaţiilor de metan 

(de ordinul a câtorva zeci de mg CH4 m-2 zi-1 în 10-15 minute). 

Sistemul a fost testat în Bazinul Transilvaniei, în special în vecinătatea rezervoarelor de 

gaz şi deasupra vulcanilor noroioşi aparent extincţi. 

Pentru a începe măsurarea fluxului, camera de acumulare trebuie să fie plasată pe sol în 

locul unde se va măsura fluxul de metan, asigurându-se că este bine izolată de influenţa 

aerului atmosferic. Pentru obţinerea unei înregistrări optime a curbei de flux, este 

recomandată menţinerea pentru 2-4 minute în poziţia de captare (dacă sunt necesare 

măsurători pentru fluxuri de metan foarte reduse, atunci intervalul de timp este 5-6 minute sau 

chiar mai mult). 

Între intervalele de măsurare, metanul este captat în camera de acumulare şi prin 

intermediul pompei este ghidat către detectorii de metan care transmit datele înregistrate 

calculatorului portabil. 

FluxManager (ediţia 6, 2007) este programul instalat pe calculatorul portabil şi permite 

înregistrarea în timp real a curbelor fluxului de metan precum şi calcularea fluxului. Această 

informaţie este stocată de asemeni şi pe cardul de memorie care poate fi folosit ulterior pe un 

alt calculator pentru analize detaliate. 

Pentru a ajunge la calculul emisiei fiecărui punct investigat îi este asociat valoarea 

măsurată a fluxului (mg sau uneori gr) şi coordonatele spaţiale (GPS Garmin). Cu ajutorul 

câtorva softuri comerciale de GIS valorile fluxului sunt transpuse pe o hartă pentru a obţine o 

distribuţie a emisiilor (aria de distribuţie), analizată ulterior în programe de statistică.  

Estimarea cantităţii totale de metan de pe suprafaţa măsurată a fost efectuată aplicând 

metode de interpolare precum „linear kriging” şi „natural neighbour”. Metoda interpolării 

„linear kriging” este utilizată în general pentru valori cu variaţie redusă, distribuite omogen; 

„natural neighbour” este recomandată pentru puncte cu spaţiere neregulată având valori 

ridicate ale fluxului, evitând în acelaşi timp alocarea unor fluxuri mari sectoarelor unde nu au 

fost efectiv efectuate măsurători. Datorită variaţiilor mari ale fluxului de gaze dintr-o zonă de 

emisie, a fost necesară diferenţierea şi elaborarea (interpolarea) datelor în grupuri separate 

pentru fluxuri având o diferenţă de cel puţin trei ordine de magnitudine. 

În general într-o zonă de macroemisii este posibilă diferenţierea uneia sau a mai multor 

zone de degazeifiere (în sau împrejurul gurilor de evacuare, cu valori > 104 - 106 mg m-2 zi-1), 

şi zone cu flux redus miniseepage (valori între 101 - 103 mg m-2 zi-1). Procedura este coerentă 

cu metodele de upscaling „factorul de emisie” şi „zona omogenă” aşa cum este recomandat de 

către EMEP/EEA (ETIOPE ET AL. 2007).   
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Capitolul VI – Rezultate  
Partea experimentală a prezentei teze de doctorat a constat în investigarea macro-, mini- 

şi microemisiilor de metan din mai multe zone reprezentative din Bazinul Transilvaniei. 

Acestea sunt: perimetrul Focurilor vii de la Sărmăşel (MS); ivirile de gaz şi apă sărată de la 

Deleni (MS); vulcanii noroioşi de la Monor (BN); vulcanii noroioşi de la Băile Homorod 

(BV); vulcanii noroioşi de la Vălişoara (MS); vulcanii noroioşi de la Cobăteşti (HR); vulcanii 

noroioşi de la Filiaş (HR); vulcanii noroioşi de la Porumbenii Mici (HR); vulcanii noroioşi de 

la Boz (AB); vulcanii noroioşi de la Haşag (SB) precum şi degazeificările din pârâul Corund 

de la Praid (HR).  

Pe lângă investigaţiile amintite, pentru o mai bună înţelegere a fluxului de metan într-un 

bazin purtător de hidrocarburi, au fost măsurate emisiile din diferite zone ale Bazinului 

Transilvaniei, legate în principal de existenţa unor zăcăminte de gaze. Astfel, au fost efectuate 

măsurători în imediata apropiere a unor sonde de exploatare a gazului metan (Buneşti (SB); 

Miheşu de Câmpie (MS); Viforoasa (MS); S67/Drumul European E60, sector Tg. Mureş - 

Cluj Napoca; Haşag (SB)) sau aleatoriu în zone cu structuri gazeifere cunoscute cum sunt cele 

de la Sărmaşu (MS), Zău de Cîmpie (MS), Cucerdea (MS), Târnăveni (MS), Bazna (SB). 

Măsurători în locaţiile din judeţul Cluj, Rădaia, Mihăieşti, Cluj-Napoca (parc I. 

Haţieganu şi parc Raluca Ripan) au fost realizate atât pentru comparaţii cât şi pentru stabilirea 

fluxului de fond  în zone în care nu sunt cunoscute structuri gazeifere. 

Datorită volumului mare de informaţii, în acest rezumat vor fi prezentate doar 2 studii 

de caz (Sărmăşel – focuri vii şi Monor – vulcani noroioşi). Rezultatele finale pentru toate 

măsurătorile elaborate în această teză sunt prezentate sumar pentru fiecare studiu de caz sau 

zonă de investigaţie, în cadrul concluziilor (redactate integral) şi în acest volum de rezumat. 

 

Măsurătorile de micro şi miniemisii au fost realizate în mai multe puncte de interes din 

interiorul Bazinului Transilvaniei şi de pe bordura sa nord-vestică (Fig. 6.1.1). Aşa cum s-a 

mai precizat, pe parcursul acestei lucrări au fost vizate în principal zonele aflate în legătură cu 

structuri gazeifere cunoscute (Sărmăşel, Deleni, Cucerdea, Bazna, Zau, Buneşti, Beia, 

Grebeniş etc.), cum sunt cele din perimetrul sondelor săpate pentru hidrocarburi sau 

manifestările vizibile de tipul vulcanilor noroioşi, focurilor vii etc. 

Exclusiv pentru studiul micro- şi miniemisiilor au fost efectuate măsurători de flux în 

zona sondelor de exploatare a gazului, denumite în lucrare după localitatea cea mai apropiată 
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Buneşti (SB); Miheşu de Câmpie (MS); Viforoasa (MS); Haşag (SB) şi sonda 67 situată în 

imediata vecinătate a Drumului European E60, sectorul Târgu Mureş - Cluj Napoca. 

Pentru evaluarea fluxului de metan din Transilvania au fost realizate un număr de 357 

măsurători în 25 puncte de interes, simplificate în tabelul 6.1.1.   

Toate măsurătorile au fost realizate cu DPMFD (West Systems), excepţie Sărmăşel 

2007. 

 

Fig. 6.1.1 Distribuţia punctelor de interes investigate pentru micro-, mini- şi macroemisiile 

din Bazinul Transilvaniei şi cea a celor mai învecinate structuri gazeifere 
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Tabelul 6.1.1 

Emisiile de metan investigate în Bazinul Transilvaniei 

Nr. 
Crt. Puncte de interes Nr. 

măsurători 

Distanţa până 
la cel mai 
apropiat 

zăcământ (km) 

Tip de emisie 
măsurată 

Caracteristicile situ-urilor 
investigate 

Cea mai mică 
înregistrare 
CH4 (ppm) 

Cel mai mare flux 
înregistrat CH4  

(mg m-2 zi-1) 

1.  

Băile Homorod 
2008 

5 
12 NV Beia 

 

mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 464 

Băile Homorod 
2009 

16 M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 126 279 

2.  Buneşti 8 2,5 SV Buneşti M + mi + m sondă; teren agricol < 10 ppm 5120 

3.  

Cobăteşti 
2008 

10 - 0,9 N Cadaciu 
- 0,4 S 

Simoneşti 

M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 184 000  

Cobăteşti  
2009 

18 M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 342 451 

4.  

Sărmăşel 
2007 

15 
pe Sărmăşel 

M + mi focuri vii; 
teren agricol - 2 500 000 

Sărmăşel 
2008 

44 M + mi focuri vii; 
teren agricol < 10 ppm 12 368 000 

5.  Sărmaşu 1 
1,9 E-NE 
Sărmăşel M teren agricol - 2928 

6.  Miheşu de Câmpie 1 
2 E-SE 

Grebeniş mi sondă - 656  

7.  Zau de Câmpie 2 pe Zau-Şaulia m teren agricol < 10 ppm - 
8.  Cucerdea 1 0,5 E Cucerdea mi teren agricol - 416  
9.  Târnăveni 1 4,5 N Cucerdea m teren agricol < 10 ppm - 
10.  Bazna 3 pe Bazna m teren agricol < 10 ppm - 

11.  

Deleni 1 2008 14 

pe Deleni 

M + mi + m Iviri de gaze şi apă < 10 ppm 4 672 000  
Deleni 1 2009 25 M + mi + m Iviri de gaze şi apă < 10 ppm 367 761 
Deleni 2 2008 16 M + mi + m Iviri de gaze şi apă < 10 ppm 1 664 000 
Deleni 2 2009 4 M + mi + m Iviri de gaze şi apă < 10 ppm 7 100 446 
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12.  Mihăieşti 3 43 E Puini m teren agricol < 10 ppm - 
13.  Rădaia 1 41 NE Puini m teren agricol < 10 ppm - 
14.  Cluj – I. Haţieganu 7 - m sol < 10 ppm - 
15.  Cluj –  R. Ripan 20 - m sol < 10 ppm* - 
16.  Viforoasa 4 pe Gălăţeni M + mi + m sondă < 10 ppm 14263 
17.  S67/E60 3 2,9 V Sanpaul M + mi + m sondă < 10 ppm 1346 
18.  Haşag 4 1,7 E Loamneş M + mi + m sondă < 10 ppm 7009 
19.  Haşag 3 3 NV Sadinca M + mi vulcani noroioşi < 10 ppm 893 

20.  Monor 66 
13 SV Lunca 

Tecii M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 1 794 744 

21.  Vălişoara 15 pe Sânger M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 65644 

22.  Filiaş 11 
1,2 E Cristur 

Sud M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 117267 

23.  Porumbenii Mici 14 
0,3 S-SV 

Porumbenii M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 374982 

24.  Boz 15 12,2 E Alămor M + mi + m vulcani noroioşi < 10 ppm 70925 

25.  Praid 7 
-  pe Praid** 

- 4 S Cuşmed 
 

M emisii în apă - 592872 

M = macroemisii; mi= miniemisii; m = microemisii 
* ~10-12 ppm (în apropierea arterei stradale) 
** FILIPESCU & HUMĂ (1979) 
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Studiu de caz: Sărmăşel (Ms) – Focuri vii 

Caracterizarea geologică locală 
Focurile vii de la Sărmăşel (Fig. 6.2.1) sunt situate deasupra structurii gazeifere 

Sărmăşel, zăcământ ce se găseşte în cadrul grupului nordic unde structurile gazeifere au drept 

caracteristică principală reducerea nivelelor productive datorită apariţiei lor la zi. 

Structura îmbracă forma unui dom alungit pe direcţia N-S, cu înclinări ale flancurilor 

sub 6º. Cele 15 orizonturi productive ale domului Sărmăşel sunt cantonate în Sarmaţian (11) 

şi Badenian (4) (PARASCHIV, 1975; FILIPESCU & HUMĂ, 1979).  

Structura Sărmăşel este străbătută de un anticlinal cu terminaţii periclinale pe direcţia 

NV-SE. Litologia este caracterizată de prezenţa rocilor sarmaţiene cu argile marnoase, 

nisipuri şi tufuri precum şi de depozite recente ale râurilor cu pietrişuri şi nisipuri aparţinând 

Holocenului superior.  

Succesiunea stratigrafică de la Sărmăşel este deschisă de formaţiuni sarmaţiene urmate 

de cele badeniene, în care întâlnim secvenţa saliferă, unde sarea poate avea grosimi de 

aproape 900 m. La baza succesiunii a fost interceptat tuful de Dej. 
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Fig. 6.2.1 Situaţia geologică din perimetrul localităţii Sărmăşel (modificată după Harta 

geologică 1:200000, Foaia Bistriţa, RĂILEANU ET. AL., 1967) 
 

Caracterizarea perimetrului investigat 
Din spusele localnicului Rusu Vasile, în 1912, în perimetrul actual al vetrelor a avut loc 

o explozie puternică, care a proiectat în aer o casă. Suflul exploziei s-a auzit şi în satele 

vecine, flacăra rezultată în urma acesteia arzând 2 ani, până când s-a intervenit cu nămol 

pentru stingerea ei.  

În prezent terenul este necultivat, vetrele (Fig. 6.2.2) în care existenţa focului îşi face 

simţită prezenţa putând fi recunoscute uşor datorită lipsei vegetaţiei şi prezenţei depozitelor 

menajere aduse de localnici pentru a fi arse. Focul este aprins intenţionat de către oamenii din 

zonă pentru arderea deşeurilor menajere, cu toate că în multe locuri emisiile de metan sunt 

atât de mari încât pot fi considerate „grisou”, existând pericolul unor deflagraţii.  
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Emisiile sitului geologic „Focurile nestinse” de la Sărmăşel au fost studiate în mai multe 

rânduri şi cu diferite tipuri de instrumente (BACIU & ETIOPE, 2002; ETIOPE ET AL., 2003; 

BACIU ET. AL., 2007).  

Metodele de investigare pentru măsurarea fluxului direct din arealul studiat au fost 

utilizarea aparatului de detectare a metanului METREX 2, Huberg, pentru cercetările derulate 

în mai 2007 şi DPMFD (West Systems), pentru măsurătorile efectuate în mai 2008.  

Fig. 6.2.2 Vetrele focurilor vii de la Sărmăşel, caracterizate de lipsa vegetaţiei 

 

Interpretarea măsurătorilor şi rezultatele 
 

În mai 2007, în condiţii atmosferice normale pe sol aproape uscat, au fost măsurate 

emisiile în două vetre cu foc si într-o altă vatră unde focul nu mai ardea, dar a cărui activitate 

trecută şi-a pus amprenta pe vegetaţia din zonă (Fig. 6.2.3).  
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Fig. 6.2.3 Măsurători ale fluxului de metan într-una din vetrele focurilor vii de la Sărmăşel, cu 
METREX 2, Huberg, pentru a înregistra valorile de metan din aer, în imediata apropiere a 
focurilor. 
 

Pe lângă acestea au mai fost efectuate măsurători şi în perimetrul învecinat vetrelor. 

Aria cercetată a fost de aproximativ 3610 m2. Emisiile geogene de metan au fost măsurate 

pentru 15 puncte de probare, valorile regăsindu-se în Tabelul 6.2.1. 

Tabelul 6.2.1 
Fluxul de metan măsurat, Sărmăşel I – Mai 2007 

Nr. 
Probe 

Denumirea 
probei Latitudinea Longitudinea Flux CH4 

(mg m-2 zi-1) 
1 S1 46 46 08.3 024 11 21.7 320 
2 S2 46 46 08.6 024 11 23.1 209000 
3 S3 46 46 07.8 024 11 24.1 61000 
4 S4 46 46 07.5 024 11 23.8 27000 
5 S5 46 46 06.7 024 11 24.2 70 
6 S6 46 46 07.4 024 11 24.9 3400 
7 S7 46 46 07.4 024 11 25.2 2300 
8 S8 46 46 08.0 024 11 24.4 3200 
9 S9 46 46 08.6 024 11 23.9 15000 

10 S10 46 46 09.2 024 11 23.5 3400 
11 S11 46 46 10.0 024 11 23.0 65000 
12 S12 46 46 10.5 024 11 22.4 12000 
13 S13 46 46 09.7 024 11 23.2 52000 
14 S14 46 46 08.2 024 11 23.6 2000000 
15 S15 46 46 08.1 024 11 24.4 2500000 
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A doua campanie de măsurători pentru conturarea emisiilor de la Sărmăşel a fost 

realizată în mai 2008, atunci când a fost investigată o arie de şapte ori mai mare decât la prima 

campanie, cca. 25450 m2. Şi de această dată au fost vizate emisiile din zona vetrelor, dar s-a 

considerat necesar extinderea perimetrul studiat anterior.  

Fluxul de metan a fost măsurat în 45 puncte, rezultatele acestei campanii fiind 

prezentate în Tabelul 6.2.2. 

Tabelul 6.2.2 
Fluxul de metan măsurat, Sărmăşel II – Mai 2008 

Nr. Probe Denumirea 
probei Latitudinea Longitudinea Flux CH4 

(mg m-2 zi-1) 
1 S1 46 46 10.1 024 11 22.8 3040 
2 S2 46 46 09.9 024 11 22.7 8080 
3 S3 46 46 09.7 024 11 23.4 252800 
4 S4 46 46 10.2 024 11 22.5 1696 
5 S5 46 46 10.4 024 11 21.9 2624 
6 S6 46 46 09.7 024 11 21.3 2928 
7 S7 46 46 09.4 024 11 21.2 1872 
8 S8 46 46 08.5 024 11 20.2 1616 
9 S9 46 46 07.3 024 11 18.7 1280 
10 S10 46 46 06.6 024 11 19.4 1792 
11 S11 46 46 05.8 024 11 20.9 1712 
12 S12 46 46 05.0 024 11 19.7 384 
13 S13 46 46 04.4 024 11 18.5 880 
14 S14 46 46 04.2 024 11 17.5 1008 
15 S15 46 46 04.7 024 11 16.9 720 
16 S16 46 46 05.8 024 11 17.1 656 
17 S17 46 46 06.2 024 11 22.2 688 
18 S18 46 46 07.1 024 11 21.6 1408 
19 S19 46 46 07.1 024 11 23.1 1328 
20 S20 46 46 07.6 024 11 23.4 600000 
21 S21 46 46 07.8 024 11 23.9 43824 
22 M22 46 46 08.1 024 11 24.2 1120000 
23 M23 46 46 08.0 024 11 24.3 992000 
24 M24 46 46 08.3 024 11 24.7 976000 
25 M25 46 46 08.0 024 11 24.7 1792000 
26 S26 46 46 08.6 024 11 24.1 161600 
27 M27 46 46 08.3 024 11 23.5 251200 
28 M28 46 46 08.3 024 11 23.6 6592000 
29 S29 46 46 08.1 024 11 23.9 528000 
30 M30 46 46 07.9 024 11 24.0 11104000 
31 S31 46 46 07.5 024 11 24.7 8960 
32 S32 46 46 07.8 024 11 26.2 1696 
33 S33 46 46 08.4 024 11 28.6 2080 
34 S34 46 46 08.9 024 11 20.5 1872 
35 S35 46 46 09.1 024 11 26.5 1008 
36 S36 46 46 08.6 024 11 25.3 1360 
37 S37 46 46 08.4 024 11 24.9 432 
38 S38 46 46 08.2 024 11 24.6 2112 
39 S39 46 46 08.2 024 11 24.6 1168 
40 M 28 bis 46 46 08.3 024 11 23.6 12368000 
41 S40 46 46 09.1 024 11 23.3 156800 
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42 S41 46 46 09.2 024 11 23.2 180800 
43 M42 46 46 09.3 024 11 23.0 966400 
44 S43 46 46 08.8 024 11 22.2 3824 
45 S44 46 46 09.5 024 11 21.1 2560 

 
 

Sărmăşel I - 2007 

Pentru interpretarea valorilor de la Sărmăşel 2007, a fost aleasă metoda de interpolare 

Natural Neighbour (NN), datorită fluxurilor neomogene întâlnite (extrem de mari în zona 

vetrelor). Astfel, pentru cele 15 valori ale fluxului de metan de la Sărmăşel a fost calculată o 

emisie totală de 251 t CH4/an distribuită pe o arie de 1408,05 m2 (Fig. 6.2.4). Punctele s1 şi s5 

nu au fost luate în calcul.  
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Fig. 6.2.4 Distribuţia fluxurilor de metan pentru Sărmăşel I, rezultată în urma interpolării NN 
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O hartă cu o posibilă modelare vectorială a fluxului de metan de la punctele cu fluxuri 

ridicate spre cele cu fluxuri mai joase, denotă direcţiile radiante din zona celor două vetre 

(s14, s15) (Fig. 6.2.5). 
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Fig. 6.2.5 Distribuţia vectorială a fluxurilor de metan pentru Sărmăşel I 

 

O interpretare 3D a fluxului de metan din zona vetrelor s14, s15 arată contrastul evident 

al fluxurilor din zona vetrelor cu cel al zonelor învecinate (Fig. 6.2.6). 

 

 



24 
 

100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
1700000
1800000
1900000
2000000
2100000
2200000
2300000

 
Fig. 6.2.6 Reprezentare 3d pentru fluxurile de metan din zona vetrelor (Sărmăşel I) 

 
 

Sărmăşel II - 2008 

În urma campaniei Sărmăşel II au fost investigate 45 puncte din perimetrul focurilor vii. 

Fluxul de metan din zona vetrelor este cel mai mare măsurat cu DPMFD (West 

Systems) în Transilvania (Fig. 6.2.7 şi Fig. 6.2.8). Majoritatea măsurătorilor înregistrează 

cantităţi de metan din aer, cu mult înainte de a plasa camera de acumulare pe sol. O 

măsurătoare cu metan de la zero este imposibil de înregistrat în zona vetrelor şi cea imediat 

învecinată. Zeci de mii de ppm-uri de metan sunt înregistrate în intervale de sub 10 secunde 

în zona vetrelor focurilor vii. 

La fel ca şi la prima campanie, valorile fluxului au fost interpolate, reprezentările cu 

distribuţia punctelor luate în studiu putând fi observate în Fig. 6.2.9 a;b;c şi d. 

Metoda de interpolare Kriging a fost aleasă pentru distribuţia fluxului în zonele cu 

microemisii şi miniemisii, în care nu au fost luate în calcul punctele cu valori de peste 100 g 

CH4/m2/zi. Această metodă a condus la emisie de 165 t CH4/an pe ~25000 m2 Fig. 6.2.9 a. 

Zona cu macroemisii (zona vetrelor unde ardea focul) a fost apreciată de interpolarea 

Natural Neighbour a avea o arie de 483 m2 din care rezultă o emisie de 429 t CH4/an Fig. 

6.2.9 b.   
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Fig. 6.2.7 Cea mai mare înregistrare a fluxului pentru Sărmăşel II, M28bis 

 
Fig. 6.2.8 Una dintre cele mai mari înregistrări ale fluxului pentru Sărmăşel II, M30 
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Fig. 6.2.9 Distribuţia fluxurilor de metan pentru 
Sărmăşel II, rezultată în urma interpolării. Kriging 
(a); Natural Neighbour (b); modelare vectorială (c). 
Distribuţia punctelor campaniei Sărmăşel I  peste 
campania Sărmăşel II (d). 
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Cele mai mari valori, 3 puncte (M28, M28bis, M30), au fost calculate separat. De aici a 

fost apreciată o emisie de 0,5 t CH4/an pe 3 m2. Distribuţia posibilă a metanului în sol este 

redată vectorial în Fig. 6.2.9 c, unde vectorii se distribuie radial dinspre zonele cu emisii 

ridicate la cele cu emisii joase. 

Campania de măsurători Sărmăşel II a îmbunătăţit informaţiile primei campanii punând 

în evidenţă zone cu microemisii ridicate situate la mare depărtare de arealul investigat în 

prima campanie Fig. 6.2.9 d.  

Campaniile de investigare a focurilor vii de la Sărmăşel au însumat în total 60 de 

măsurători. Analiza statistică a tuturor datelor obţinute este sintetizată în tabelul 6.2.3. 

Tabelul 6.2.3  
Elementele statistice principale extrapolate din interpretarea emisiilor de metan de la Sărmăşel 
 Sărmăşel I 

(Senzor portabil, 
Metrex 2, Huberg) 

Sărmăşel II 
Dispozitiv portabil cu Metrex 2, 

Huberg incorporat 
Numărul măsurătorilor 15 45 
Mediana (mg m-2 zi-1) 15000 2560 
Valoarea minimă (mg m-2 zi-1) 70 384 
Valoarea maximă (mg m-2 zi-1) 2 500 000 12 368 000 
Aria investigată (m2) 3610 25453 
Aria de distribuţie a emisiilor - Surfer (m2) 1408 25000 
Estimări de flux pentru aria totală (t CH4/an) 251 595 

 

Estimările macroemisiilor din zona vetrelor focurilor vii precum şi din micro- şi 

miniemisiile înregistrate pe teritoriul imediat învecinat, propulsează Sărmăşelul în rândul 

surselor cu nivele de emisie record demne de luat în considerare. 

Astfel, dacă presupunem că se păstrează condiţiile de emisie la nivelele înregistrate de 

noi, atunci putem propune o emisie de 251 t CH4/an corespunzătoare ariei de 1408 m2 pentru 

Sărmăşel I şi o emisie totală de 595 t CH4/an pe o suprafaţă de 25000 m2 pentru Sărmăşel II.  
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Studiu de caz: Monor (Bn) – Vulcani noroioşi 

Caracterizare geologică locală 
Rezervaţia geologică care găzduieşte vulcanismul noroios de la Monor este desfăşurată 

pe aproximativ 2 ha. Structurile vulcanice întâlnite aici sub aspectul mărimi şi al densităţii, 

ocupă locul fruntaş în Bazinul Transilvaniei.  

Vulcanii noroioşi de la Monor, Fig. 6.4.1 sunt situaţi pe formaţiunile de terasă 

cuaternare cu pietrişuri şi nisipuri. Sedimentele expulzate sunt argile marnoase, nisipuri, 

gresii, tufuri şi uneori, sare.  

Zăcământul gazeifer cel mai apropiat vulcanismului noroios de la Monor este cel de la 

Lunca, acesta aparţinând grupului structurilor estice. Gazele din orizonturile productive ale 

brahianticlinalului Lunca, conţin 98,9-99,02% metan (PARASCHIV, 1975). 

 
Fig. 6.4.1 Situaţia geologică din perimetrul localităţii Monor (modificată după Harta 

geologică 1:200000, Foaia Bistriţa, RĂILEANU  ET. AL., 1967) 
Acest perimetru gazeifer este situat la aproximativ 13 km de Monor. Sub aspect 

structural, la mijlocul distanţei dintre vulcanii de la Monor şi structura Lunca, întâlnim un 
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anticlinal cu depozite badeniene în ax; străpungeri de sare la zi, complicate de apariţia unor 

falii normale şi inverse. 

Caracterizarea perimetrului investigat 
Vulcanii noroioşi „La Gloduri” de la Monor, aşa cum sunt cunoscuţi de localnici, sunt 

protejaţi de lege prin intermediul rezervaţiei de tip geologic „Vulcanii noroioşi la Gloduri”, 

Monor, Bistriţa-Năsăud. 

Sunt uşor de localizaţi ei aflându-se la intrarea în satul Monor, dinspre Reghin, pe partea 

dreaptă, în imediata apropiere a confluenţei pârâurilor Pârgului cu Lutului. 

Fig. 6.4.2 Unul dintre aliniamentele de conuri vulcanice de la Monor şi craterul (medalion) 
activ al unuia dintre vulcanii noroioşi 2008 

 

La Monor structurile vulcanismului noroios sunt organizate pe două aliniamente 

principale în care se succed conurile vulcanilor Fig. 6.4.2. Pe lângă acestea sunt evidenţiate 

numeroase zone înmlăştinite cu boltiri ale solului, unde „pământul tremură sub picior” Fig. 

6.4.3.  

Per ansamblu toate structurile, inclusiv cele fosile, au conuri care nu depăşesc 2,5 – 3m 

înălţime, iar diametrul lor bazal poate ajunge la 10 m. 
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Activitatea vulcanilor activi este destul de lentă, produsele de erupţie fiind apa de 

infiltraţie şi curgerile de noroi care ajung şi la 8-9 m lungime, mai mult sau mai puţin evidente 

datorită instalării rapide a covorului ierbos. Sarea apare dizolvată atât în apă cât şi în nămol.  

 
Fig. 6.4.3 Măsurători în perimetrul zonelor înmlăştinite cu boltiri pronunţate datorită gazelor 

acumulate 

 
Fig. 6.4.4 Crăpăturile („crevase”) de pe unul dintre aliniamente vulcanice. Manifestări care 

caracterizează zonele instabile în care nămolul fluid apare la suprafaţă. 
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Interpretarea măsurătorilor şi rezultatele 
La Monor au fost realizate un număr de 66 de măsurători în condiţii de temperatură de 

16 °C şi presiune atmosferică de 966,67 mBar. 

Valoarea fluxului de metan este redată în tabelul 6.4.1.  

Cele mai mari valori au fost înregistrate în zona structurilor aplatizate în m49 (Fig. 

6.4.5) şi m63 (măsurătoarea efectuată prin provocarea fluxului). În m63 (Fig. 6.4.6), 

concentraţia de metan în cameră ajunge la ~27000 ppm în 15 secunde şi se păstrează aşa până 

la sfârşitul măsurătorii vreme de 1 minut, fluxul estimat în acest punct fiind de ~8.7 Kg m-2 zi-1 

Tabelul 6.4.1 
Fluxul de metan măsurat, Monor Aprilie 2009 

Nr. 
Probe 

Denumirea 
probei Caracteristici Flux CH4  

(mg m-2 zi-1) 
1 m1 V1/top/crater < 10 ppm 
2 m2 V1/crater < 10 ppm 
3 m3 V1/crater < 10 ppm 
4 m4 V1/crater/bat m7 < 10 ppm 
5 m5 V1/flanc < 10 ppm 
6 m6 V1/flanc < 10 ppm 
7 m7 V1/crater < 10 ppm 
8 m8 V1/flanc < 10 ppm 
9 m9 V1/crater < 10 ppm 

10 m10 V2/crevase 1359 
11 m11 V2/crevase 12450 
12 m12 V2/crevase 60626 
13 m13 V2/crevase 3325 
14 m14 V2/crevase 22157 
15 m15 V2/noroi uscat < 10 ppm 
16 m16 V2/noroi uscat < 10 ppm 
17 m17 V2/noroi uscat < 10 ppm 
18 m18 V2/noroi uscat < 10 ppm 
19 m19 V3/top/crater 406929 
20 m20 V3/top/crater 28322 
21 m21 V3/top/crater/bat m19 121088 
22 m22 V4/top/crater < 10 ppm 
23 m23 V4/flanc < 10 ppm 
24 m24 V5/top/crater < 10 ppm 
25 m25 V5/top/crater < 10 ppm 
26 m26 V6/top/crater < 10 ppm 
27 m27 V6/top/crater/bat m26 10224 
28 m28 V7/top/crater/bat m29 18324 
29 m29 V7/top/crater < 10 ppm 
30 m30 V8/top/crater < 10 ppm 
31 m31 V8/top/crater/bat m30 11543 
32 m32 V8/flanc < 10 ppm 
33 m33 V8/flanc < 10 ppm 
34 m34 V9/flanc < 10 ppm 
35 m35 V9/flanc < 10 ppm 
36 m36 V9/top/crater 6552 
37 m37 V9/top/crater 36212 
38 m38 V10/top/crater < 10 ppm 
39 m39 V11/top/crater 6052 
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40 m40 V11/top/crater < 10 ppm 
41 m41 V11/top/crater 2938 
42 m42 V11/flanc 1914 
43 m43 V11/flanc 1584 
44 m44 V11/flanc 1467 
45 m45 G12/top 34407 
46 m46 G12/top 210549 
47 m47 G13/top 45583 
48 m48 G14/top 3636 
49 m49 G15/top 1794744 
50 m50 G15/top 105165 
51 m51 G15/top 672239 
52 m52 G15/top 25661 
53 m53 G15/top 5490 
54 m54 G16/top 49510 
55 m55 G16/top 12595 
56 m56 G17/top 7245 
57 m57 V18/top 164315 
58 m58 V18/top 315949 
59 m59 V18/top 14667 
60 m60 G19/top 35213 
61 m61 G19/top/m60 7188691 
62 m62 G19/top/bat 294528 
63 m63 G19/top/bat 8762226 
64 m64 G20/top/bat 1586665 
65 m65 G20/top/m66 2556216 
66 m66 G20/top 33709 

 
Pe lângă măsurătoarea menţionată au mai fost realizate şi alte câteva măsurători pentru 

care nămolul din crater/flanc a fost agitat prin introducerea unui băţ de cca. 2 m (tabelul 

6.4.2). Aceste măsurători au avut ca scop compararea fluxurilor de metan din condiţii normale 

cu cele dintr-un mediu perturbat. Cum era de aşteptat aproape toate măsurătorile (excepţie 

m19/m21) provocate au înregistrat valori record. Nici una din măsurătorile provocate (m4: 

m21; m27; m28; m31; m61; m65; m62; m63) nu a fost luată în calcul în estimarea emisiilor de pe 

suprafeţele investigate. 

Tabelul 6.4.2 
Măsurători în acelaşi punct pentru evaluarea fluxului (Monor) 

Măsurători Condiţii normale 
(mg m-2 zi-1) 

Provocate 
(mg m-2 zi-1) 

Caracteristici 

1 m7 < 10 ppm m4 < 10 ppm V1/top/crater 
2 m19 406929 m21 121088 V3/top/crater 
3 m26 < 10 ppm m27 10224 V6/top/crater 
4 m29 < 10 ppm m28 18324 V7/top/crater 
5 m30 < 10 ppm m31 11543 V8/top/crater 
6 m60 35213 m61 7188691 G19/top 
7 m66 33709 m65 2556216 G20/top 
8 - m62 294528 G19/top/bat 
9 - m63 8762226 G19/top/bat 

10 - m64 1586665 G20/top/bat 
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Fig. 6.4.5 Cea mai mare înregistrare a fluxului pentru Monor, m49  

 
Fig. 6.4.6 Cea mai mare înregistrare provocată a fluxului pentru Monor, m63 
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Fig. 6.4.7 Distribuţia măsurătorilor în arealul vulcanilor de la Monor 2009 
 

Aria V 

Aria G 
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Pentru Monor 2009 au fost stabilite 2 arii pentru raportarea emisiilor. Aria V, unde 

predomină structurile înălţate, conice şi aria G, unde predomină structurile aplatizate. Astfel, 

pe aria V (cca. 860 m2), se dispun mai multe structuri vulcanice, care au fost investigate cu 

măsurătorile m1-m38, iar în aria G efectuându-se 27 măsurători. 

Măsurătorile m1-m9 au fost făcute la vulcanul 1, toate situându-se sub 10 ppm. Pentru 

calcularea emisiilor ariei V au fost luate în calcul 27 de măsurători (m10-m37). Interpolarea 

Natural Neighbour (Fig. 6.4.8a) a condus la o emisie de 2,67 t CH4/an pe o suprafaţă de 94 

m2. O posibilă modelare vectorială a fluxurilor din zonele cu fluxuri mai mari spre cele cu 

fluxuri mai mici este redată în Fig. 6.4.8b.  

Estimările de metan din aria G (cca. 2600 m2), au fost făcute separat atât pentru micro- 

şi miniemisii (Fig. 6.4.10a,b), cât şi pentru ivirile cu fluxuri mari (macroemisii); ele fiind 

evaluate separat în grafice (Fig. 6.4.9a,b). Fluxul de metan din micro- şi miniemisii a fost 

apreciat pe o arie de 1474 m2, emisia rezultată fiind de 10,8 t CH4/an. Exclusiv din 

macroemisiile măsurate la 7 structuri vulcanice aplatizate, distribuite pe o suprafaţă de 394 m2 

a fost calculată o emisie de 2,1 t CH4/an.  
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Fig. 6.4.8 Distribuţia fluxurilor de metan pentru aria V, măsurătorile m10-m37, rezultată în 
urma interpolării Natural Neighbour (a);  modelarea vectorială (b).  
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 Fig. 6.4.9 Distribuţia macroemisiilor de metan pentru aria G, rezultată în urma 
interpolării Natural Neighbour (a);  modelarea vectorială (b).  
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Fig. 6.4.10 Distribuţia microemisiilor şi miniemisiilor de metan pentru aria G, măsurătorile 
m39-m66, rezultată în urma interpolării Natural Neighbour (a); modelarea vectorială (b). 
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Aria G (~1870 m2) unde au fost înregistrate cele mai mari fluxuri, a oferit emisii 

cumulate de 12,9 t CH4/an, fiind cele mai mari emisii raportate până acum la vulcanii 

noroioşi din Transilvania. 

Tabelul 6.4.3  
Elementele statistice principale extrapolate din interpretarea emisiilor de CH4 de la Monor 

 Monor aria V (2009) Monor aria G (2009) 
Numărul măsurătorilor a 38 28 
Medianab (mg m-2 zi-1) 22157 29685 
Valoarea minimăb (mg m-2 zi-1) 1359 1467 
Valoarea maximăb (mg m-2 zi-1) 406929 1794744 
Valoarea maximă provocatăb (mg m-2 zi-1) 121088 8762226 
Aria investigată (m2) 860 2600 
Aria de distribuţie a emisiilor - Surferb (m2) 94 1868 
Estimări de flux pentru aria totalăb (t CH4/an) 2.67 12.9 

a Toate măsurătorile înregistrate 
b  Valori  > 10 ppm 

 

Tabelul 6.4.3 redă elementele statistice esenţiale extrapolate din măsurătorile de la 

Monor, unde putem raporta o emisie de metan de cca. 16 t CH4/an pe o suprafaţă de aproape 

2000 m2.  
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Concluzii 
 

Impactul metanului asupra mediului este universal cunoscut la scară globală. Scopul 

lucrării a fost estimarea emisiilor de metan din surse geogene în interiorul unui bazin purtător 

de hidrocarburi (Bazinul Transilvaniei). 

Pentru măsurătorile de gaze au fost alese manifestările geogene vizibile de tip natural 

(vulcani noroioşi, focuri vii, iviri de gaze în apă) şi perimetre cu intervenţie antropică 

(sonde/foraje de gaz), dar au fost investigate şi zone care nu au legătură cu zăcăminte de gaze. 

Majoritatea studiilor de caz analizate în această lucrare se află în corespondenţă sau în 

aproprierea unor structuri gazeifere cunoscute.  

  

Este prezentat într-o formă actualizată un recensământ al vulcanilor noroioşi şi ivirilor 

de gaze din Bazinul Transilvaniei, din date de teren şi bibliografice. Au fost evidenţiate din 

literatură 73 de zone cu potenţial de sursă geogenă de metan (69 vulcani noroioşi şi cel puţin 4 

iviri de gaze sub altă formă). Emisiile de metan au fost măsurate la 8 vulcani noroioşi, 1 foc 

viu şi 2 iviri de gaze în apă.  

În prezent, cei mai mulţi din vulcanii noroioşi din Transilvania sunt inactivi sau au 

experimentat o lungă fază de inactivitate. Observaţii preliminare sugerează că reactivarea 

poate fi legată de condiţiile meteorologice şi hidrogeologice (în timpul perioadelor ploioase 

apariţia bulelor de gaze creşte în intensitate). 

Focurile vii de la Sărmăşel se află în topul surselor geogene cu cel mai mare impact 

asupra mediului din Transilvania. Un teren agricol devenit rampă de gunoi „incinerator în aer 

liber” pentru localnici, găzduieşte câteva vetre în care datorită puternicelor degazeificări din 

zăcământul Sărmăşel îşi face simţită prezenţa focul, care arde mocnit. Acest perimetru 

injectează cantităţi impresionante de metan în atmosferă, apreciate în această lucrare la 251 

t/an, distribuite pe o arie de 1408 m2 (2007) sau 595 t/an pe o suprafaţă de ~25000 m2 (2008). 

În afara acestor focuri vii, nu se mai cunosc în literatura actuală alte locaţii de acest gen în 

Bazinul Transilvaniei. 

Manifestările de gaze şi apă sărată de la Deleni sunt expresia degradării uneia dintre 

cele mai mari structuri gazeifere din Bazinul Transilvaniei (Delenii). Două arii de ~4000 m2 

găzduiesc ivirile de gaze, nămol şi apă sărată. Bazine de apă în care gazele bolborosesc şi 

întinse suprafeţe înmlăştinite, înconjurate de eflorescenţe saline, reprezintă imaginea la 

suprafaţă a „depresurizării/detensionării” acestui zăcământ. În urma acestui studiu, emisiile 
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totale de metan au fost apreciate a se situa la valoarea de 19,55 t/an, raportate la o suprafaţă 

maximă măsurată de 3845 m2 (2008) sau 2,2 t/an atribuite unei suprafeţe restrânse de doar 

604 m2 (2009). 

Ivirile de gaze din pârâul Corund (Praid) sunt puse pe seama ascensiunii gazelor pe 

liniile de falii care limitează zăcământul de sare în partea sa sud-vestică, sau a detensionării 

zonei marginale a zăcământului prin forajele săpate. Măsurătorile de metan înregistrate se 

încadrează exclusiv în categoria macroemisiilor, fiind situate în intervalul 85496 – 592872 mg 

m-2 zi-1. Valorile mari ale CO2 (>40 g/m2/zi), denotă sursa endogenă, motiv pentru care a fost 

estimat şi acest gaz. Emisiile de CH4 au fost apreciate la 4,38 t/an pe o suprafaţă de 28 m2, iar 

cele de CO2 la 3,62 t/an pe o suprafaţă de 25 m2. 

Vulcanismul noroios de la Monor ocupă suprafeţe extinse (cca. 2 ha), pe care îşi fac 

apariţia numeroase conuri orientate NV-SE şi zone înmlăştinite cu boltiri ale solului, unde 

„pământul tremură sub picior”. Conexiuni apropiate cu un zăcământ de gaze cunoscut sunt 

greu de apreciat pentru aceste manifestări. Totuşi, mărimea acestor conuri (2,5 – 3 m, 

înălţime) denotă existenţa unei surse geogene care menţine şi amplifică aceste fenomene. La 

Monor au fost înregistrate cele mai mari fluxuri de metan dintre cele investigate la vulcanii 

noroioşi din Bazinul Transilvaniei. O măsurătoare de 8,76 kg CH4/m2/zi a fost înregistrată în 

condiţii provocate. Cea mai mare înregistrare, realizată în condiţii normale în mediu 

neperturbat, a atins 1,79 kg CH4/m2/zi la un vulcan noroios din Bazinul Transilvaniei. Emisia 

totală de metan de la vulcanii de la Monor a fost apreciată la 15,57 t/an pe o suprafaţă de 1962 

m2.  

Vulcanismul de la Băile Homorod apare pe bordura estică a bazinului. Activitatea 

vulcanului noroios şi a celor 3 salse depinde de condiţiile meteorologice, intensificându-se 

după perioadele ploioase. Cantităţi mici de metan au fost raportate în mai multe rânduri de 

diverşi autori prin prisma faptului că vulcanii de la Băile Homorod sunt dominant azotici. 

Totuşi, investigaţiile din această lucrare raportează emisii pentru o perioadă secetoasă (2008) 

de doar 0,003 t CH4/m2/zi pentru o suprafaţă de 10 m2, dar şi pentru o perioadă ploioasă 

(2009) de 0,64 t CH4/m2/zi pentru o suprafaţă de 42,5 m2 . Fluxuri de CO2 de provenienţă 

endogenă au fost înregistrate în urma perioadei ploioase la vulcanul noroios, conducând la o 

emisie totală 0,55 t CO2/m2/zi pentru o suprafaţă de 18,65 m2. 

Vulcanii noroioşi de la Vălişoara se suprapun pe structura gazeiferă Sânger. Două 

perimetre situate la 34 m unul faţă de celălalt găzduiesc 2 vulcani cu o activitate moderată. Şi 

aici, perioadele ploioase influenţează drastic activitatea vulcanilor. Fluxurile sunt destul de 

mici, câteva înregistrări din zonele cu nămol fluid s-au situat între 8860 – 65644 mg CH4 m-2 



 41

zi-1. O estimare severă a emisiei totale de metan de 0,034 t/an a fost posibilă doar pe o 

suprafaţă de 5,7 m2. 

La Cobăteşti au fost analizaţi doi vulcani noroioşi, unul activ iar celălalt inactiv, ambii 

fiind acoperiţi de vegetaţie. Vulcanul activ de la Cobăteşti are un diametru de aproximativ 8 

m, o înălţime de sub 50 cm şi o curgere de noroi ce depăşea 20 m. Au fost efectuate două 

rânduri de măsurători între 2008 (perioadă secetoasă) şi 2009 (perioadă ploioasă). În 2008 au 

fost înregistrate fluxuri pozitive în toate cele 10 măsurători, ceea ce a condus la o estimare a 

emisiei de 0,25 t CH4 an-1, atribuită unei suprafeţe de 10 m2 de pe conul vulcanului activ. În 

2009, măsurătorile de la Cobăteşti au fost concentrate de asemenea asupra vulcanului activ, pe 

o suprafaţă de 80 m2, rezultatul fiind o estimare a emisiei de 0,27 t CH4 an-1. 

La Filiaş sunt patru conuri de vulcani noroioşi, toate peste 3 m înălţime. Acestea 

reprezintă probabil cele mai înalte structuri vulcanice din Transilvania. Activitatea acestora 

este foarte scăzută, în mare parte influenţată de precipitaţii. Cea mai mare valoare a fluxului 

(117267 mg CH4 m-2 zi-1) a fost înregistrată într-unul dintre craterele vulcanice, de tipul 

„crater în crater”. Acesta reprezintă de fapt un crater mai mic cu suprafeţele neregulate 

instalat în vechiul crater, ca rezultat al retragerii craterului principal datorită reducerii 

activităţii vulcanice. Estimările totale ale emisiei de metan de la Filiaş ating valoarea de 0,39 t 

CH4/an, valoare atribuită unei suprafeţe combinate de ~ 50 m2.  

Manifestările vulcanice de la Porumbenii Mici sunt reprezentate de un vulcan mic cu o 

morfologie asimetrică, cu activitate continuă dar calmă şi o zonă mlăştinoasă cu vegetaţie 

abundentă, situată aproximativ la 13 m NE de vulcan. Zona mlăştinoasă are dimensiuni 

aproximativ eliptice, cu un diametru de aproape 15-20 m, şi poate fi considerată o suprafaţă 

cu bolborosiri de noroi, izvoare de apă şi noroi proaspăt solidificat. Toate elementele sunt 

înconjurate de vegetaţie abundentă, dificil de străbătut. Fluxurile de metan măsurate în ambele 

zone la Porumbenii Mici sunt mari (4386-374982 mg CH4 m-2 zi-1). Emisia totală de la 

Porumbenii Mici este de 0,47 t CH4 an-1, raportată unei suprafeţe de 36,2 m2. 

Vulcanismul noroios de la Boz îmbracă forma unor edificii pozitive de conuri 

vulcanice, dar şi a unor structuri aplatizate. Mai mult de 12 structuri sunt răspândite pe 

aproximativ 0,5 ha. Cel mai impresionat edificiu vulcanic noroios (17 m diametrul bazei x 2 

m înălţime x 5 m diametrul craterului) din Bazinul Transilvaniei, activ de cel puţin 50 de ani, 

se află la Boz. Aparatul vulcanului noroios de la Boz, ca stadiu de activitate dar şi datorită 

dimensiunilor, este singurul din Bazinul Transilvaniei comparabil cu unii grifoni din zona 

Pâclelor. Fluxuri mici de metan au fost întâlnite pe toate structurile active de la Boz. Estimări 
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conservative ale emisiilor au condus la o emisie de metan apreciată la 0,20 t CH4 an-1 pentru o 

suprafaţă de doar  23 m2.  

 

În absenţa vulcanismului noroios sau a ivirilor de gaze, măsurători de metan au fost 

efectuate în alte 12 locaţii din Bazinul Transilvaniei, aflate sau nu în legătură cu structuri 

gazeifere cunoscute. Aceste măsurători au fost realizate în imediata vecinătate a unor 

sonde/foraj de gaz la (Buneşti (SB); Miheşu de Câmpie (MS); Viforoasa (MS); S67/ Drumul 

European E60, secţiunea Tg. Mureş - Cluj Napoca; Haşag (SB) sau aleatoriu în zone cu 

structuri gazeifere cunoscute precum cele de la Sărmaşu (MS), Zău de Câmpie (MS), 

Cucerdea (MS), Târnăveni (MS), Bazna (SB). Fluxuri de metan relevante (până la 103 mg m-2 

zi-1) înregistrate în apropierea sondelor de producţie sau a forajelor de explorare, au condus la 

estimarea de macroemisii. O valoare excepţională de 14263 mg CH4 m-2 zi-1 a fost înregistrată 

aproape de sonda de la Viforoasa. 

 

Măsurătorile efectuate pe solurile care nu au legătură cu surse geogene de metan (Cluj, 

Rădaia, Mihăieşti, Cluj-Napoca (parc I. Haţieganu şi parc Raluca Ripan)) sunt considerate 

măsurători din categoria microemisiilor ele neputând fi estimate cu exactitate în această 

lucrare. 

 

Stabilirea unor intervale de ordine de mărime pentru fluxul de CH4 a fost necesară în 

vederea elaborării unor criterii de calcul pentru distribuţia fluxului dinspre zonele cu potenţial 

ridicat spre cele cu potenţial scăzut. Au fost astfel definite zonele cu micro-, mini- şi 

macroemisii. 

Fluxurile de metan din zonele cu macroemisii şi din sol se pot modifica sezonier, dar 

diferenţele anuale ale factorului mediu de emisie sunt considerate minime. 

 

O estimare a emisiei totale generale, pentru investigaţiile prezentate mai sus din 

Bazinul Transilvaniei, conduce la o valoare de ~ 640 t CH4 an-1. De aici aproximativ 620 t 

CH4 an-1 sunt datorate ivirilor de gaze (Deleni, Praid, Sărmăşel), 20 t CH4 an-1 emisiilor 

rezultate din 7 vulcanii noroioşi şi doar 0,10 t CH4 an-1 emisiilor din solurile din vecinătatea 

sondelor de gaz.  

Această estimare totală de CH4 din surse naturale/geogene investigate reprezintă doar 

o parte din cantitatea de metan pe care un bazin purtător de hidrocarburi le introduce anual în 

atmosferă.  
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Estimări preliminare conservative la scara întregului sistem gazeifer miocen (12 000 

Km2), conduc la o emisie conservativă de ~ 680 t CH4 an-1, incluzând aici emisii din toate 

sursele geogene cunoscute (vulcanii noroioşi, iviri de gaze, zăcăminte de gaze).  

 

Metodologia aplicată în lucrare este inovativă, până în prezent existând foarte puţine 

studii bazându-se pe o tehnică similară. Performanţele „Dispozitivului portabil de măsurare a 

fluxului prin difuzie, pentru CO2 şi CH4 (WEST Systems)” permite evidenţierea rapidă a unor 

noi surse naturale sau antropice de emisie (posibile acumulări de gaze; scurgeri din conducte 

etc.). Fluxurile de CO2 şi CH4 sunt calculate direct pe teren, ducând la simplificarea etapei de 

procesare a datelor.  

 

Emisiile din surse geogene atribuie metanului statutul de gaz cu efect de seră şi doar 

excepţional pe cel de poluant. Impactul negativ al metanului din surse geologice asupra 

mediului locuit şi al sănătăţii umane apare foarte rar. Cazuri excepţionale, când emisiile de 

CH4 ajung în spaţii închise, pot fi datorate neefectuării unor analize privind concentraţia 

gazelor din sol înaintea realizării construcţiilor, în absenţa unor prevederi legislative (ex. 

cartierul ANL Gherăieşti (BC) amplasat într-un perimetru cu degazeificări mari de CH4). Tot 

în categoria geohazardelor, prin schimbarea situaţiei geologice locale (ex. ascensiunea gazelor 

datorită apariţiei unor falii/fisuri), metanul din surse geologice mai poate apărea în spaţiile 

locuite.    

Contribuţiile privind emisiile din sursele geogene din această lucrare deschid 

perspective noi pentru efectuarea unor studii privind conturarea mai precisă a emisiilor de 

CH4 la scara Bazinului Transilvaniei. 
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