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Rezumat
Perioada contemporană a pedologiei moderne începe cu reîntoarcerea în Patrie în 
anul 1945 a renumitului pedolog Nicolae Dimo. El a instituit pregătirea profesională 
a pedologilor (care cu timpul au constituit școala pedologică dimovistă), a formulat 
și a argumentat problemele științifice și organizatorice ale cercetării multilaterale, 
utilizării eficiente, precum a scos în evidenţă și necesitatea protejării a resurselor de 
sol – principala bogăție naturală a Moldovei. Nicolae Dimo poate fi considerat părintele 
pedologiei contemporane a Moldovei.
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Introducere
În procesul evoluției planetei Terra pe suprafața uscatului s-a format solul. În 

componența biosferei natura a format un strat de rugină nobilă, un obiect organomineral, 
biorutinar ca bază a tuturor ecosistemelor terestre – pedosfera. 

Solul ca obiect natural independent timp îndelungat nu a fost apreciat la justa 
valoare. Odată cu apariția agriculturii societatea umană a început să folosească solul 
pentru cultivarea plantelor, considerându-l ca mijloc de producție, strat exterior al 
rocilor, obiect agronomic etc. Cu timpul a apărut și ramura științei care se ocupa cu 
cercetarea acestui strat – agrogeologia. În anii 70 ai secolului XIX Societatea Liberă 
Economică din Rusia îi solicită geologului Vasilii Dokuceaev studierea provenienței 
cernoziomului. Savantul Dokuceaev, cu 125 de ani în urmă, după o serie de cercetări 
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pe teren, în anul 1883, publică renumita lucrare ştiinţifică „Cernoziomul rusesc” [11]. 
El dovedește că cernoziomul și solul ca atare, prezintă un corp natural deosebit cu 
componență și proprietăți specifice, format de factori pedogenetici – roca maternă, 
clima, relieful, materia organică (vie și moartă) și timpul. Astfel, au fost formulate 
bazele științifice ale pedologiei, știința despre sol. În acest mod, pedologia a substituit 
agrogeologia. La începutul secolului XX savanţi din diferite țări efectuează cercetări 
ale solurilor în baza pedologiei genetice.

Partea de răsărit a Ţării Moldovei, teritoriului dintre Prut și Nistru, în anul 1812 a 
fost ocupată de Rusia ţaristă și numită Basarabia. Pentru prima dată solul Basarabiei 
a fost cercetat de fondatorul pedologiei Vasilii Dokuceaev. Efectuând cercetarea 
cernoziomului în diferite regiuni ale Imperiului Rusiei, în 1877 el trece Nistrul la 
Iampol și vine în Basarabia.

Primul profil pedologic cercetat de savantul Dokuceaev (se afla la 4–6 verste de râul 
Nistru, pe teren plan de stepă virgină) şi avea următoarea construcție morfologică:

“A) Orizont pedologic, străpuns de multiple rădăcini vii și moarte; solul părea o 
masă absolut neagră – 2’ [61 cm].

B) Orizont tranzițional cu urme de crotovine –1’ [30 cm].
C) Loess tipic cu multiple concrețiuni carbonatice (журавчики). Acest cernoziom 

îmi părea în anul 1877 atât de tipic, încât eu l-am atribuit atunci la prima categorie. Însă 
analiza a indicat conținutul de humus doar 5,718 %” [13].

În pădurea de lângă satul Cuhurești din nordul Basarabiei Dokuceaev a cercetat un 
sol cenușiu-galben cu conținutul de humus de 9%.

Proba de sol colectată din cernoziomul de la Nepada (azi Nepadova raionul 
Floreşti), a fost inclusă de Docuceaev în colecția sa (sub denumirea „Cernoziomul de 
la Soroca”) ulterior demonstrată la multiple expoziții (Moscova, 1882; Paris, 1889;  
Cicago, 1893) [4; 14].

În anul 1898, Dokuceaev efectuează o cercetare amplă a solurilor Basarabiei 
rezultatele fiind publicate în revista «Почвоведение», № 1, 1900 [12].  
Analiza cercetărilor expediţiei respective și a concluziilor savantului-pedolog a fost 
dată de N. Dimo și I. Krupenicov în articolul „Lucrările lui Dokuceaev în domeniul 
cercetării solurilor și naturii Moldovei” [9]. O colecție de probe de sol, acumulată 
de Dokuceaev a fost încredinţată lui Mihail Karcevskii și în prezent se păstrează în  
muzeul Universității de Stat din Moldova. Cercetarea solurilor pe teren a fost continuată 
de pedologul Alexandr Nabokih – profesor de la Universitatea din oraşul Odesa,  
A. Pancov, M. Karcevskii [5].

Un rol deosebit în cercetarea și caracteristica solurilor Moldovei aparține renumitului 
pedolog Nicolae Florov. El efectuează cercetări detaliate ale solurilor din diferite zone 
ale Basarabiei, acumulează o colecție de soluri, conduce Muzeul Național de Istorie 
Naturală [1–3].

Materiale și discuții
Perioada contemporană a cercetării solurilor Moldovei începe cu revenirea la 

baştină a profesorului-pedolog Nicolae Dimo.
Marele savant s-a născut la 30 noiembrie 1873 în orașul Orhei. Copilăria și-a 

petrecut-o pe malul Răutului, în special pe dealul Ivanos – o culme calcaroasă 
care întretaie cursul râului, formând o luncă largă și un lac ce se află pe malul de  
vis-a-vis de oraş. 
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După absolvirea școlii primare viitorul învăţat continuă studiile la Școala Reală 
din Chișinău. Aici, va afla de la fiul directorului instituţiei despre activitatea lui  
V. Dokuceaev și evoluţia pedologiei genetice. După absolvirea Școlii Reale, N. Dimo 
pleacă la Noua Alexandrie (astăzi oraşul Plevna în Polonia), pe atunci în componenţa 
Imperiului Rus. Acolo va studia la Institutul de Agricultură și Silvicultură condus 
de profesorul V. Dokuceaev. În această instituţie a fost înființată prima catedră de 
pedologie, condusă de discipolul savantului Dokuceaev Nicolai Sibirțev, care a fost și 
autorul primului manual de pedologie. 

Studentul N. Dimo participă, în comun cu N. Sibirțev, la studierea proprietăților 
solului și astfel însușește specialitatea de pedolog [15].

După absolvirea Institutului, N. Dimo activează în calitate de pedolog în regiunile 
Penza, Saratov, la Moscova. În 1907 în comun cu botanistul Boris Keller publică 
monografia „În regiunea semideșertului” [8], care este înalt apreciată de specialiștii din 
domeniu [15]. 

Începând cu anul 1920 N. Dimo activează în regiunile din Asia Mijlocie, efectuând 
cercetări ale solurilor salinizate și irigate din zonele de deșert. El alcătuiește primele 
hărți pedologice, studiază rolul pedogenetic al diferitor organisme, devenind unul din 
fondatorii pedozoologiei. Totodată activează la Universitatea din Tașkent în calitate de 
șef de catedră și director al Institutului de Pedologie și Geobotanică.

Cercetând solurile irigate, N. Dimo stabilește influența negativă a monoculturii 
bumbacului și argumentează necesitatea asolamentului şi alternarea creşterii bumbacului 
cu lucerna. Pentru acest sabotaj, Dimo este condamnat la moarte, însă după intervenția 
organelor de resort de la Moscova – eliberat cu scuze. După asemenea atitudine a 
conducerii comuniste locale – în anul 1932 N. Dimo părăsește Tașkentul și pleacă în 
Transcaucazia, la Tbilisi, unde activează în lucrările de ameliorare a solurilor aluviale. 
După terminarea războiului N. Dimo, doctor habilitat, profesor universitar, specialist 
cu renume, în 1945 se întoarce în locurile natale.

Pedolog renumit, având deja vârsta de 72 ani, N. Dimo îşi începe activitatea la 
baştină, după o lipsă de peste 50 ani, cu înfiinţarea Catedrei de Pedologie la Institutul 
Agricol. În 1946 la Chișinău se întemeiază Universitatea de Stat din Chişinău  
(azi Universitatea de Stat din Moldova), N. Dimo fiind numit vicerector și șef al 
Catedrei de Pedologie, in cadrul Facultății de Geologie și Pedologie. Astfel, în 1946 se 
începe pregătirea pedologilor care cu timpul au constituit renumita școală pedologică 
dimovistă. În același timp Academia de Științe a URSS înființează la Chișinău Baza 
Moldovenească de Cercetări Științifice (ulterior transformată în Filială) în cadrul 
căreia a fost organizat sectorul de pedologie condus de savantul Nicolae Dimo.  
Având convingerea că „Moldova în aspect pedologic este mai rău studiată decât 
tundra” [16], el propune un amplu plan de cercetare și cartografiere a solurilor. 
În 1947 savantul publicată lucrarea „Pedologia în Moldova și principalele ei 
scopuri” [6]. Conștientizând necesitatea hărților pedologice, începând cu anul 1947,  
N. Dimo organizează cercetarea detaliată a solurilor. El propune procesul de cartografiere 
a solurilor, aducând argumente forte în acest sens cu respectarea a 3 etape: 1) Cercetarea 
detaliată și alcătuirea hărților solurilor gospodăriilor agricole (la scara 1:10.000);  
2) elaborarea hărților pedologice ale raioanelor administrative (la scara 1:50.000);  
3) alcătuirea hărții pedologice a Republicii Moldova (la scara 1: 200.000).
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La început cartografierea detaliată se efectua de către studenții Universității din 
Chişinău, apoi de pedologii Departamentului Organizării Teritoriului ale Ministerului 
Agriculturii.

Făcând o generalizare a rezultatelor obținute, N. Dimo scria:
„1). Catedra de pedologie a efectuat și finalizează în anul curent lucrările în 24 de 

raioane ale republicii la scara 1:10 000.
2). Pedologii Departamentului Organizării Teritoriului, la aceeași scară în 11 

raioane.
3). Institutul de Pedologie în 11 raioane la scara 1:100.000, 1:50.000 și  

1:25.000” [7].
N. Dimo propune și insistă adoptarea unei hotărâri speciale a Consiliului de Miniștri 

a Republicii, în care să se declare cartografierea solurilor ca problemă de stat, să se 
asigure lucrările de cartografiere cu finanțare, având drept scop realizarea celor trei 
etape – elaborarea hărților detaliate la scara 1: 10.000, generalizarea lor şi alcătuirea 
hărților raionale la scara1: 50.000 și a Hărții Republicii la scara 1:200.000.

Academicianul N. Dimo argumentează necesitatea utilizării hărților pedologice 
în dezvoltarea agriculturii, organizarea gospodăriilor colective, elaborarea și 
implementarea măsurilor antierozionale. Pentru cercetarea multilaterală, elaborarea 
metodelor de utilizare eficientă și protejare a solurilor N. Dimo consideră strict  
necesară organizarea Institutului de Pedologie, înființat la insistența dânsului în 1953, 
care astăzi îi poartă numele. Dânsul avea convingerea că cel mai periculos proces 
pentru solurile Moldovei este eroziunea, și de aceea contribuie la organizarea Stațiunii 
antierozionale, la efectuarea cercetărilor și a inventarierii solurilor erodate și la alcătuirea 
sistemelor regionale de combatere a eroziunii. 

Concomitent, el inițiază și organizează cercetarea învelișului de sol, răspândirea 
geografică și geneza solurilor, componența substanțială și proprietățile fizico-chimice 
ale diferitor soluri [7].

Ţinând cont de variabilitatea, componența substanțială, particularitățile regionale 
și proprietățile învelișului de sol ale Moldovei, N. Dimo argumentează necesitatea 
efectuării cercetărilor pedologice multilaterale. Savantul consideră necesară studierea 
surselor bibliografice în scopul evidențierii aspectului preistoric al naturii moldave 
și a modificărilor ulterioare, care au condiționat transformarea solurilor. „Pedologii 
și naturaliștii pe baza acestor materiale pot da o imagine amplă a transformărilor 
condițiilor naturale, care au avut loc în Moldova” [7].

„Foarte importantă și necesară pentru explicarea proceselor care se produc în sol 
este studierea tipurilor genetice de roci (подпочв и грунтов). Un interes deosebit 
prezintă solurile fosile” [7].

Făcând şi o evaluare amplă a analizelor deja efectuate, N. Dimo stabilește specificul 
regional al conținutului de humus, grosimea profilului, rezervele de humus, dependența 
conținutului de humus în funcție de textura diferitor subtipuri de cernoziom. El constată 
că vegetația forestieră în zona de stepă nu modifică proprietățile cernoziomului și 
argumentează prezența cernoziomurilor de pădure. Acestea nu se deosebesc de alte 
cernoziomuri formate în condiții de stepă. Cercetarea acestor soluri merită o atenție 
deosebită cât privește conținutul de humus și răspândirea lor geografică.
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N. Dimo consideră necesară „organizarea cercetărilor atât geografice, cât și 
staționare a bilanțului umidității, substanțelor organice și minerale, factorilor biologici 
și proceselor pedologice” [7]. 

Privitor la solurile forestiere, el atenționează asupra necesităţii sistematizării 
acestora, amplasării în funcţie de elementele de relief, rocă parentală etc., menționează 
problema solurilor brune.

N. Dimo consideră necesară “stabilirea și aprecierea în solurile Moldovei a 
conținutului diferitor elemente, precum fosforul, titanul, magneziul, molibdenul, cuprul 
etc.”. „Din cele menționate reiese marea variabilitate a problemelor care necesită a fi 
rezolvate de pedologii Moldovei” [7].

În anul 1973, cu ocazia centenarului lui N. Dimo, Societatea Pedologilor din 
Moldova a organizat o conferință la care au fost prezentate rapoarte privitor la activitatea 
și rolul omagiatului în ştiinţa Moldovei [10]. Au fost menționate problemele trasate de 
N. Dimo în domeniul pedologiei și rezultatele realizării acestora [17].

Profesorul, doctor habilitat în geologie și mineralogie, profesor universitar, 
membru titular al Academiei Agrare, Nicolae Dimo s-a stins din viață la 15 martie anul 
1959, fiind în funcție de director al Institutului de Pedologie a Filialei Moldovenești 
a Academiei de Științe URSS, care astăzi îi poartă numele. La 15 martie 2019 se vor 
împlini 60 de ani de la trecerea în neființă a marelui nostru conaţional.

Concluzii
Întors în Patrie, după 50 de ani de străinătate, având un bagaj considerabil de 

experiență vitală, didactico-științifică și organizațională, probabil condus și de un 
simț patriotic, N. Dimo a contribuit considerabil la crearea bazelor organizatorice și 
științifice ale pedologiei contemporane în Moldova.

Marele savant a contribuit la organizarea şi la pregătirea profesională a pedologilor 
la Universitatea de Stat din Chişinău. A propus, a condus și a argumentat necesitatea 
efectuării în 3 etape a cartografierii solurilor. A organizat cercetarea multilaterală a 
varietăţii genetice, componenței și proprietăților solurilor.

A argumentat necesitatea deschiderii Catedrelor de Pedologie și a contribuit 
ulterior la înfiinţarea acestora în cadrul Institutului Agricol și al Universităţii de Stat 
din Chişinău.

A organizat Sectorul de Pedologie în cadrul Bazei de Cercetări Științifice, ulterior 
Filialei Moldovenești a Academiei de Științe URSS, mai târziu, în 1953, transformat în 
Institutul de Pedologie.

A formulat necesitatea studierii, a argumentat, şi a organizat cercetarea multilaterală 
a resurselor de sol, creând baza științifică a pedologiei contemporane. Savantul Nicolae 
Dimo este părintele pedologiei contemporane a Moldovei.
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