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INTRODUCERE

Solul prezintă mediul vital pentru o sumedenie de organisme numite pedobionţi. 
Habitanţii solului prin activitatea lor contribuie la pedogeneză, modi când structura 
morfologică, componenţa şi proprietăţile lui. Activitatea pedobionţilor poate   observată 
în perioadele majorării evidente a efectivelor diferitor specii, în deosebi a insectelor. 
Asemenea activităţi au fost menţionate anterior [2, 3].

În sol habitează temporar sau permanent peste 95% de insecte [4]. Ele constituie o 
componentă esenţială a pedofaunei.

Un component speci c al insectelor în Câmpia de Sud a Moldovei prezintă cicadele 
(Cicadidaie), care şi-au găsit nişa ecologică în pădurile de stejar pufos (Quercus 
pubescens). Sub pădurile de stejar pufos, în care se formează un înveliş de ierburi – 
reprezentanţi ai stepelor, sunt răspândite cernoziomuri tipice şi carbonatice [1]. Un 
centru de concentraţie a Cicadelor cântătoare (Tibicina haematodes) prezintă pădurea 
Hârbovăţului [5, 6]. Pădurea este intens transformată prin tăieri repetate şi plantări ale 
diferitor specii de arbori (frasin, salcâm, arţar etc.) şi arbuşti. Şi totuşi pe alocuri s-au 
mai păstrat arborete spontane – gârneţe, cu predominarea stejarului pufos (foto 1.).

Foto 1. Pădure de stejar pufos Foto 2. Cicadele au părăsit solul [6]

REZULTATE ŞI DISCUŢII

În anul 1972 într-un asemenea arboret a fost observată o explozie a efectivului 
cicadelor. Pe ramurile copacilor şi arbuştilor se observa o sumedenie de exuvii 
abandonate de cicade, la suprafaţa solului – multiple găuri (foto 2). O asemenea 
abundenţă a insectelor in uenţează evident proprietăţile (în primul rând prin majorarea 
permeabilităţii) şi structura stratului superior al solului.

În anul curent în procesul cercetării unui pro l al cernoziomului carbonatic în 
pădurea Hârbovăţului, în luna mai larvele cicadelor au fost observate la adâncimea de 
80–100 cm. Aparent larvele erau de diferită vârstă sau etape de dezvoltare (foto 3.). La 
suprafaţa solului se găseau formaţiuni originale în forme de cuiburi sferoide – vizuine 
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(foto 4.). Ele au diametrul de 15–20 mm, sunt formate din particule de sol, cimentate. 
În pro lul solului se observau canale verticale şi orizontale, asemănătoare cu canalele 
râmelor, însă fără coproliţi. Astfel cicadele perforează solul până la adâncimea de 100 
cm.

Foto 3. Larva cicadei

Foto 4. Vizuine

Asemenea perforare măreşte porozitatea totală, favorizează aeraţia solului, 
metabolismul gazos. Solul devine mai permeabil ceea ce modi că în anumit mod 
regimul hidric, care devine periodic percolativ.

Cernoziomul carbonatic din pădurea Hârbovăţului este intensiv humi cat şi 
profund. La majorarea profunzimii solului în acest caz, probabil, un rol activ revine 
activităţii pedogenetice a cicadelor. Canalele efectuate de larvele cicadelor, cu timpul 
se umplu cu sol şi în pro l se formează elemente structurale speci ce. În orizontul 
B al cernoziomului se evidenţiază formaţiuni structurale cilindrice cu diametrul 8-12 
mm (foto 5.). Spre deosebire de coproliţii, formaţi de râme, aceste formaţiuni nu se 
deosebesc de componenţa solului adiacent evidenţiindu-se doar prin formă şi gradul 
de stabilitate. Astfel cicadele, la diferite etape de dezvoltare, în diferit mod afectează 
pedogeneza solurilor, modi că structura morfologică, regimul hidric şi proprietăţile 
lor.
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Foto 5. Elemente 
structurale biogene

Activitatea pedogenetică a cicadelor merită o cercetare specială, minuţioasă la 
efectuarea căreia vor participa în comun pedologii şi pedozoologii.

Concluzii

Printre multiplele specii de insecte care habitează solul, în pădurea Hârbovăţului se 
evidenţiază activităţile cicadelor.

În diferite perioade de dezvoltare cicadele habitează în sol la diverse adâncimi. 
Larvele cicadelor formează canale care perforează solul până la adâncimi de peste 100 
cm. 

Canalele cicadelor cu timpul se umplu cu masa solului adiacent. Astfel se creează 
formaţiuni structurale, caracteristice cernoziomurilor răspândite sub pădurile de stejar 
pufos.
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