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PODIŞUL SECAŞELORPODIŞUL SECAŞELORPODIŞUL SECAŞELORPODIŞUL SECAŞELOR    
Caracteristici fizicoCaracteristici fizicoCaracteristici fizicoCaracteristici fizico----geograficegeograficegeograficegeografice    

  Numele Numele Numele Numele atribuit unităţii este pus în legătură cu cele două artere 
hidrografice, principale, repsectiv Secaşul Mare (Apoldul ) care este 
afluental Sebeşului şi Secaşul Mic ,este afluent al Târnavei. 
   ReliefulReliefulReliefulRelieful.: unitatea îşi merită în totalitate numele de podişpodişpodişpodiş, acesta 
caracterizându-se prin netezime sau o largă ondulare a interfluviilor şi prin 
suspendare faţă de culoarele şi depresiunile înconjurătoare: Târnava şi 
Târnava Mare în ndord,  Culoarul Vişei în est, depresiunile Sibiu-Sălişte şi 
Apold în sud şi Culoarul Mureşului în vest.  
 Altitudinile Altitudinile Altitudinile Altitudinile medii sunt de 350-450 de m, înălţimile maxime fiind prezente 
în Podişul Amnaşului, peste 600 m, în Chicera Amnaşului –637m, , pe 
stânga culoarului Vişei -4582 m în Dealul Hedelului , iar spre Mureş 
coboară sub 500 m.  
  Sub aspect climaticclimaticclimaticclimatic, unitatea este supusă influenţelor vestice, 
precum şi a unei circulaţii de tip foehnal, mai cu seamă în 
jumătatea sa vestică. 
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Podişul se bucură de o termicitate relative ridicată, media anuală de 
temperatură depăşind 9°C în vest, iar spre est coboară până către 8,5°C. 
Precipitaţiile înregistrează valori medii de 550 mm/an în jumătatea vestică 
şi peste 600 mm/an în Podişul Amnaşului.   
  Reţeaua hidrografică Reţeaua hidrografică Reţeaua hidrografică Reţeaua hidrografică este reprezentată de Secaşul Mare, Secaşul Mic, 
Vişa. 
  Acoperirea podişului cu vegetaţie forestieră vegetaţie forestieră vegetaţie forestieră vegetaţie forestieră este modestă, de numai 14%, 
cu o frecvenţă ceva mai ridicată pe culmile ce depăşesc 400 de m altitudine, 
mai cu seamă în Podişul Amnaşului. Esenţele principale sunt reprezentate 
de stejar, gorun în amestec cu carpen şi alte foioase.Pe spaţii întinse  sunt 
prezente pajiştile secundare, constituite din asociaţii de păiuş stepic, rogoz 
stepic, colilie şi alte specii ierboase. 
  Solurile Solurile Solurile Solurile sunt din clasa argiluvilsolurilor –brune şi brune luvice. 
  În Podişul Secaşelor se pun în evidenţă următoarele subunităţi: Podişul 
Straja (Daia), Podişul Cergăului, Podişul  Între Secaşe, Podişul Amnaşului, 
Culmea Vişea, Culoarul Vişea. 
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Port popular din Podişul Secaşelor 

Festivalul “DATINĂ STRĂBUNĂ” pe Secaş 

Turism: Turism: Turism: Turism: Băile Ocna Sibiu-
lui, Râpa Roşie de la Se-
beş, vulcanii noroioşi de la 
Haşag, Canionul Mi-
hăileni    
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Caracteristici de geografie umanăCaracteristici de geografie umanăCaracteristici de geografie umanăCaracteristici de geografie umană    
        Densitatea medie a populaţiei este de 50 loc./kmp. Aşezările se regăsesc 
cantonate de-a lungul văilor având o structură adunată. Dimensional sunt 
sate din categoria celor mici şi mijlocii. Localităţile urbane sunt 
reprezentate de Sebeş, Ocna Sibiului şi Miercurea Sibiului.  
  Podişul a avut întotdeauna o pregnantă funcţie agricolă, cv extindere 
largă a terenurilor arabile, acestea permiţând cultivarea cerealelor, plante 
tenice reprezentate de sfecla de zahăr, floarea soarelui, rapiţă. Marginal, 
spre culoarele  din vecinătate, anumite areale sunt ocupate cu viţă de vie şi 
pomi fructiferi (prun şi măr). Creşterea animalelor, ca aurmare a frecvenţei 
păşunilor şi a fâneţelor, precum şi a cultivării unor plante furajere, este 
reprezentată de bovine şi ovine.  În anumite limite se cresc, de asemenea, 
porcine şi păsări.  
 Căile de comunicaţie importante sunt dispuse marginal, în culoarele şi 
depresiunile  înconjurătoare., în cadrul podişului se remarcă numai 

d i a g o n a l a 
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Ceata din Uliţa Mare din 
1947 Apoldu de Jos 
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Areale culturale din Judeţul SibiuAreale culturale din Judeţul SibiuAreale culturale din Judeţul SibiuAreale culturale din Judeţul Sibiu 
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Apoldu de Jos în 1960 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



Echipa de proiect: prof. Lorinczi FranciscEchipa de proiect: prof. Lorinczi FranciscEchipa de proiect: prof. Lorinczi FranciscEchipa de proiect: prof. Lorinczi Francisc----Mihai şi grupul ţintă Mihai şi grupul ţintă Mihai şi grupul ţintă Mihai şi grupul ţintă 
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Şcoala cu cl. I-VIII 

Apoldu de Jos,  ianuarie 

2012 
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