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Introducere

Zonele naturale, de regulă, includ diferite unităţi pedogeogra ce teritoriale, care 
prezintă şi diverse unităţi landşaftice. La baza acestor unităţi landşaftice stau unităţile 
genetice ale solurilor, care în Zona Centrală a Pădurilor Codrilor sunt prezentate 
preponderent de soluri brune, cenuşii, cernoziomuri levigate , tipice, multiple varietăţi 
de soluri erodate şi soluri intrazonale [3, 5, 6, 26, 27].

Fiecare unitate taxonomică genetică de sol dispune de un anumit potenţial productiv. 
În calitate de indicator integru al potenţialului pedoecologic se foloseşte nota de bonitare 
a solului [2, 18, 21].

Bonitatea solurilor prezintă o apreciere calitativă comparativă. Valorile notelor de 
bonitare sunt condiţionate şi se calculează luând în consideraţie calităţile şi proprietăţile 
esenţiale ale solurilor, care condiţionează productivitatea lor.

La calcularea notelor de bonitare se ia în consideraţie dependenţa productivităţii 
solurilor de conţinutul de humus, grosimea pro lului, componenţa structurală şi 
texturală, caracteristica complexului schimbabil, reacţia solului etc. [8]. Calculată 
individual pentru  ecare sol nota de bonitare se compară cu nota de bonitare a unui 
sol etalon [21]. În această calitate este considerat cernoziomul tipic moderat humifer, 
un „ţar” al solurilor, apreciat cu nota de bonitare 100. Celelalte soluri se deosebesc de 
etalon prin potenţialul productiv apreciat cu nota respectivă. Bonitatea solurilor poate   
apreciată şi calculată şi din punctul de vedere al pretabilităţii pentru o anumită cultură 
agricolă (grâu, porumb,  oarea soarelui), grupă de culturi (graminee, etero-uleioase), 
plantaţii multianuale – livezi, vii [15-20, 24, 25]. 

Sistemul universal de bonitare este bazat pe proprietăţile esenţiale ale solurilor 
şi exprimă, în mod integral, potenţialul productiv, calitatea solului. Nota de bonitare 
conform acestui sistem, exprimă potenţialul pedogenetic şi este folosit pentru aprecierea 
potenţialului solului. Având în vedere diversitatea landşaftică regională, diversitatea 
învelişului de sol, potenţialul geoecologic al diferitor unităţi teritoriale  zico-geogra ce, 
landşaftice, pedogeogra ce, prezintă interes atât ştiinţi c, cît şi practic. Potenţialul 
geoecologic include sau chiar are la bază potenţialul pedologic. 

În prezenta lucrare este evaluat potenţialul pedologic al celor 4 raioane 
pedogeogra ce (nr. 7, 8, 9, 10) ale Regiunii Centrale – Zonei Pădurilor Codrilor.

Rezultate şi discuţii

Fiecare unitate teritorială pedogeogra că se deosebeşte şi caracterizează prin 
componenţa pedologică şi caracteristicile unităţilor genetico-taxonomice. Aceste 
caracteristici, la rândul lor, prezintă rezultatul interacţiunii dintre condiţiile naturale, 
factorii pedogenetici locali.
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În scopul evaluării potenţialului pedologic al raioanelor pedogeogra ce ale 
Zonei Pădurilor Codrilor au fost folosite notele de bonitare conform Anexei nr. 3 la 
Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar (Monitorul 
O cial nr.212 – 217 , 26.11-2004), ( g. nr.1).

Fig. 1. Clasi carea solurilor şi notele de bonitare
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Regiunea centrală a republicii prezintă Zona Pădurilor Codrilor. Din punct de vedere 
geomorfologic ea se deosebeşte prin structura speci că, relieful accidentat, fragmentat, 
cu caracter muntos. Regiunea este afectată activ de alunecări de teren şi de eroziune, 
ceea ce are o amprentă decisivă asupra reliefului Codrilor. Rocile superioare sunt 
reprezentate de straturi de argilă  nă, de luturi argiloase, nisipoase şi nisipuri  ne care 
se alternează în diferit ordin. Condiţiile abiotice neomogene şi variabile au determinat 
mozaicitatea landşaftică, peisagistică, biogeogra că. 

Învelişul de sol, componenţa şi răspândirea geogra că a unităţilor genetice 
demonstrează legităţile zonalităţii naturale, biogeogra ce. Zona se divizează în patru 
raioane pedogeogra ce, care re ectă şi caracteristica unităţilor  zico-geogra ce.

Raionul solurilor brune şi cenuşii ale Pădurilor Podişului Codrilor (7)

Raionul pedogeogra c reprezintă o formaţiune geomorfologică fragmentată. Rocile 
geologice de suprafaţă aparţin depozitelor sarmaţiene, componenţa granulometrică şi 
amplasarea lor condiţionează şi favorizează apariţia alunecărilor de teren. Învelişul de 
sol al raionului este foarte complicat [1, 4, 9-14, 22, 23]. Aici se manifestă zonalitatea 
verticală, care condiţionează prezenţa solurilor brune în intervalul altitudinilor 300–
430 m. Solurile cenuşii sunt răspândite în intervalul altitudinilor 150–320 m. În cadrul 
raionului se întâlnesc cernoziomuri levigate, tipice şi chiar carbonatice, formate pe 
terasele tinere dea lungul văii Bâcului. În condiţiile raionului se manifestă intens 
procesele erozionale, care au un impact semni cativ asupra solurilor.

Suprafaţa totală a solurilor raionului constituie 92,4 mii ha. Componenţa şi 
suprafeţele solurilor raionului sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Potenţialul solurilor brune şi cenuşii ale Pădurilor Podişului Codrilor 
(raionul 7)

№ Solurile 
Suprafaţa,

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota
potenţialului 

solurilor

1 Brune luvice şi tipice 18,3 72 28,1

2 Cenuşii albice şi tipice 13,4 63 18,0

3 Cenuşii molice 3,6 78 6,0

4 Cernoziomuri argiloiluiviale 0,2 88 0,4

5 Cernoziomuri levigate 1,3 94 2,6

6 Cernomuri tipice moderat humifere 0,2 100 0,4

7 Cernoziomuri tipice slab humifere 0,1 82 0,2

8 Vertisoluri, cernoziomuri vertice şi soloneţizate 0,2 41 0,2

9 Soluiri moderat şi puternic erodate 31,0 38 25,1

10 Soluri afectate de ravene şi alunecări 16,0 15 5,1

11 Soluri cernoziomoide, mocirle şi deluviale 2,1 80 3,6

12 Soluri aluviale 6,0 80 10,2

Suprafaţa raionului pedoecologic 92,4

Potenţialul pedoecologic al raionului 50,7

În cadrul raionului predomină solurile brune şi cenuşii – 35,3 mii ha (38%), precum 
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şi solurile erodate – 47,0 mii ha (cca 15%). Din cauza notelor joase de bonitare a acestor 
soluri potenţialul pedoecologic al raionului constituie numai 50,7 puncte.

Cotele principale ale potenţialului le constituie solurile brune (28,1%),cenuşii 
(18,0%), precum şi solurile moderat şi puternic erodate (25,1%). 

Raionul solurilor cenuşii şi cernoziomurilor levigate ale Pădurilor Colinelor 
Codrilor (8)

Acest raion prezintă o regiune de tranziţie, se deosebeşte prin speci cul reliefului 
şi coraportul unităţilor genetice de sol. Raionul Pădurilor Colinelor Codrilor înconjoară 
Podişul Central, având con guraţii complicate. Pe teritoriul raionului, la mici distanţe, 
rocile argiloase contactează cu diferite luturi sau nisipuri  ne, ceea ce condiţionează 
caracterul pestriţ, foarte neomogen şi complicat al învelişului de sol. Vecinătatea acestui 
raion cu Câmpia Stepei Xero te de Sud favorizează manifestarea legităţii invaziei. Aici 
sunt răspândite soluri cenuşii, toate subtipurile de cernoziomuri, precum şi solurile 
aluviale, cernoziomoide, soloneţizate. Teritoriul raionului este destul de valori cat. 
Valori carea terenurilor s-a produs din contul cernoziomurilor înţelenite, apoi din 
contul pădurilor defrişate. Productivitatea solurilor a scăzut considerabil din cauza 
degradării acestora prin eroziune. Componenţa şi suprafeţele solurilor raionului sunt 
prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2. Potenţialul solurilor cenuşii şi cernoziomurilor levigate ale Silvostepei 
Colinelor Codrilor (raionul 8)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor

1 Cenuşii albice şi tipice 41,0 63

2 Cenuşii molice 16,5 78 17,9

3 Cernoziomuri argiloiluiviale 2,0 88 8,9

4 Cernoziomuri levigate 31,5 94 1,2

5 Cernomuri tipice moderat humifere 5,0 100 20,4

6 Cernoziomuri tipice slab humifere 12,0 82 3,5

7 Cernoziomuri carbonatice 2,0 71 6,8

8 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 2,0 41 1,0

9 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 0,8 73 0,6

10 Soluri moderat şi puternic erodate 79,0 38 0,4

11 Soluri afectate de ravene şi alunecări 23,0 15 20,7

12 Soluri cernoziomoide, mocirle şi deluviale 9,6 80 2,4

13 Soluri aluviale 20,0 80 5,3

Suprafaţa raionului pedoecologic 244,4 11,0

Potenţialul pedoecologic 59,3

Din suprafaţa totală a raionului (244,4 mii ha), solurile cenuşii ocupă 57,5 mii 
ha (19%), cernoziomurile levigate şi tipice moderat humifere – 43,5 mii ha (18%). 
Solurile moderat şi puternic erodate şi afectate de ravene şi alunecări ocupă 102,0 mii ha 
(42%). Suprafeţele comparativ mari de soluri, cu note de bonitare joase, condiţionează 
potenţialul pedoecologic al acestui raion, care constituie numai 48,7 puncte.
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Cotele principale ale potenţialului le constituie solurile: cenuşii (17,9%), 
cernoziomurile tipice moderat humifere (20,4%), solurile aluviale (11%), precum şi 
cele afectate de ravene şi alunecări (20,7%).

Raionul cernoziomurilor levigate şi solurilor cenuşii ale Silvostepei Dealurilor 
Sud-Estice ale Codrilor (9)

De-a lungul limitelor estice şi sudice ale raionului pedogeogra c al pădurilor 
Colinelor Codrilor se evidenţiază un raion silvostepic, care lent trece în silvostepa 
xero tă cu stejar pufos a Câmpiei de Sud. Colinele Codrilor înspre est şi sud devin mai 
joase. Relieful însă mai rămâne fragmentat. Învelişul de sol este complicat şi pestriţ 
(tabelul 3).

Tabelul 3. Potenţialul cernoziomurilor levigate, tipice şi solurilor cenuşii ale Silvostepei 
Dealurilor Sud-Estice ale Codrilor (raionul 9)

№ Solurile 
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor

1 Cenuşii albice şi tipice 3,1 63 2,8

2 Cenuşii molice 5,1 78 5,6

3 Cernoziomuri argiloiluiviale 2,0 88 2,5

4 Cernoziomuri levigate 13,1 94 17,5

5 Cernomuri tipice moderat humifere 10,2 100 14,5

6 Cernoziomuri tipice slab humifere 6,2 82 7,2

7 Cernoziomuri carbonatice 5,7 71 5,7

8 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 1,4 41 0,8

9 Rendzine şi cernoziomuri scheletice 0,7 73 0,7

10 Soluri moderat şi puternic erodate 37,0 38 19,9

11 Soluri afectate de ravene şi alunecări 4,0 15 0,9

12 Soluri cernoziomoide, mocirle şi deluviale 7,3 80 8,3

13 Soluri aluviale 12,0 80 13,6

Suprafaţa raionului pedoecologic 107,2

Potenţialul pedoecologic 65,8

În acest raion, mai frecvent ca în cel precedent, se întâlnesc luturile loessoide. 
În luncile râurilor s-au format depozite recente aluviale. Pe tot teritoriul raionului 
predomină cernoziomurile pe o suprafaţă de 37,2 mii ha,  ind prezentate, în primul 
rând, de cele levigate şi tipice moderat humifere. Asemenea suprafaţă ocupă şi solurile 
moderat şi puternic erodate (37,0 mii ha). Suprafeţele solurilor cenuşii sunt mai mici, 
de cât pe teritoriul raionului precedent. Suprafeţe relativ mari ocupă solurile aluviale 
(12,0 mii ha). Aici se mai întâlnesc, fragmentar, rendzine scheletice, vertisoluri şi 
cernoziomuri vertice. Potenţialul pedologic al raionului constituie 65,4 puncte.

Cota solurilor concrete în acest potenţial este următoarea: cernoziomurile levigate 
– 17,5%, cernoziomurile tipice moderat humifere – 14,5%, solurile aluviale – 13,6%. O 
cotă considerabilă în acest potenţial este cea a solurilor slab productive, a cernoziomurilor 
moderat şi puternic erodate, care constituie 19,9 %.
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Raionul cernoziomurilor tipice şi levigate al Silvostepei Dealurilor Periferiei 
Vestice a Codrilor (10)

Acesta este un raion de tranziţie de la Podişul Central (Codrii) spre Stepa Bălţilor 
şi valea Prutului. Teritoriul raionului este foarte fragmentat. Structura geologică se 
caracterizează printr-un spectru larg şi frecvent alternant de roci parentale – argile 
lutoase, argile grele, luturi nisipoase şi loessoide. Acestea condiţionează variabilitatea 
regimurilor hidrologice, care favorizează alunecările de teren pe teritoriul raionului. 
Suprafaţa totală a raionului constituie 51,8 ha. Componenţa şi suprafeţele solurilor 
raionului pedogeogra c 10 sunt prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4. Potenţialul cernoziomurilor tipice şi levigate ale Silvostepei Dealurulor 
Periferiei Vestice a Codrilor (raionul 10)

№ Solurile
Suprafaţa, 

mii ha
Nota de 
bonitare

Cota potenţialului 
solurilor

1 Cenuşii molice 1,3 78 3,5

2 Cernoziomuri argiloiluiviale 0,1 88 0,3

3 Cernoziomuri levigate 2,3 94 7,5

4 Cernomuri tipice moderat humifere 3,0 100 10,4

5 Cernoziomuri tipice slab humifere 5,2 82 14,7

6 Cernoziomuri carbonatice 1,2 71 2,9

7 Vertisoluri, cernziomuri vertice şi soloneţizate 2,2 41 3,1

8 Soluri moderat şi puternic erodate 16,0 38 21,0

9 Soluri afectate de ravene şi alunecări 9,0 15 4,7

10 Soluri cernoziomoide, mocirle şi deluviale 2,7 80 7,5

11 Soluri aluviale 8,8 80 24,3

Suprafaţa raionului pedoecologic 51,8

Potenţialul pedoecologic 55,8

În componenţa învelişului de sol predomină cernoziomurile tipice slab humifere 
(10,0%) şi moderat humifere (5,8%). Cernoziomurile pe versanţi sunt afectate 
de eroziune. Suprafaţa solurilor moderat şi puternic erodate constituie 16,0 mii ha. 
Potenţialul pedoecologic al raionului constituie 55,8 puncte. Acest potenţial este 
determinat, în mare măsură, de cernoziomurile tipice moderat humifere (cota 10,4%), 
de cele tipice slab humifere (14,7%), precum şi de solurile moderat şi puternic erodate 
(21%).

În tabelul 5este prezentat potenţialulpedologic al Zonei pădurilor Codrilor. În 
componenţa zonei sunt incluse 4 raioane pedoecologice cu suprafaţa de 496,4 mii ha. 
Potenţialul pedoecologic al Zonei constituie 58,65 puncte.
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Tabelul 5. Potenţialul pedologic al Zonei pădurilor Codrilor

№ 
d/o

Solurile din 
componenţa 

Zonei

Nota 
de 

boni-
tare

Raioanele pedoecologice şi suprafaţa solurilor

Raionul 
pedoeco-

logic (7) al 
solurilor 
brune şi 

cenuşii ale 
pădurilor 
Podişului 
Codrilor

Raionul 
pedoeco-

logic (8) al 
solurilor 
cenuşii şi 

cernoziomu-
rilor levigate 
ale Silvoste-
pei Colinelor 

Codrilor

Raionul 
pedoecologic 
(9) al cernoz-

iomu-rilor 
levigate, tipice 

şi solurilor 
cenuşii ale 
Silvostepei 
Dealurilor 

Sud-Estice ale 
Codrilor

Raionul 
pedoeco-

logic (10) al 
cernoziomu-
rilor tipice 
şi levigate 

ale Silvoste-
pei Vestice a 

Codrilor

1
Brune luvice 

tipice
72 18,3

2
Cenuşii albice şi 

tipice
63 13,4 41,0 3,1

3 Cenuşii molice 78 3,6 16,5 5,1 1,3

4
Cernoziomuri 
argiloiluviale

88 0,2 2,0 2,0 0,1

5
Cernoziomuri 

levigate
94 1,3 31,5 13,1 2,3

6
Cernoziomuri 
tipice moderat 

humifere
100 0,2 5,0 10,2 3,0

7
Cernoziomuri 
tipice slab hu-

mifere
82 0,1 12,0 6,2 5,2

8
Cernoziomuri 
carbonatice

71 2,0 5,7 1,2

9
Vertisoluri, cerno-
ziomuri vertice şi 

soloneţizate
41 0,2 2,0 1,4 2,2

10
Rendzine şi 

cernoziomuri 
scheletice

73 0,8 0,7

11
Soluri moderat şi 
puternic erodate

38 31,0 79,0 37,0 16,0

12
Soluri afec-

tate de ravene şi 
alunecări

15 16,0 23,0 4,0 9,0

13
Soluri cernozi-

moide, mocirle şi 
deluviale

80 2,1 9,6 7,3 2,7

14 Soluri aluviale 80 6,0 20,0 12,0 8,8

Suprafaţa Zonei     496,4 mii ha

Potenţialul pedoecologic al Zonei     58,65
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Concluzii

1. Zona Pădurilor Codrilor se divizează în 4 raioane pedogeogra ce, care re ectă 
caracteristica unităţilor  zico-geogra ce, landşaftice.

2. Calitatea şi potenţialul solurilor acestor raioane pedogeogra ce este diferită şi, 
exprimată în note de bonitare, constituie: pentru raionul 7–50,7, pentru raionul 8–59,3, 
pentru raionul 9–65,8, iar pentru raionul 10–55,8 puncte.

3. Nota medie de bonitare a solurilor Zonei Pădurilor Codrilor constituie 58,65 
puncte sau cu 10 puncte mai mică de cât nota medie de bonitare a solurilor raioanelor 
pedogepgra ce ale Zonei Silvostepei de Nord.

4. Variabilitatea potenţialului pedologic al raioanelor pedogeogra ce este 
condiţionată de factorii naturali şi demonstrează diversitatea condiţiilor ecologice, 
mozaicitatea pretabilităţii solurilor, necesitatea utilizării lor în mod diferenţiat.
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Introducere

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), în Articolul 
1, de neşte “schimbările climatice” ca: “schimbări ale climei ce sunt atribuite direct 
sau indirect activităţii umane şi care determină modi carea compoziţiei atmosferei 
globale, suprapunându-se variabilităţii climatice naturale observate pe aceeaşi perioadă 
de timp”. 

Conform celui de-al 4-lea Raport de Evaluare (IPCC,2007) privind Schimbările de 
Climă temperatura medie globală a aerului a crescut cu 0,74ºC in ultimii 100 de ani 
(1906 -2005) faţă de 0.6ºC în perioada 1901-2000 (IPCC, 2001), iar 11 din ultimii 12 
ani sunt consideraţi ca cei mai calzi pentru toată seria observaţiilor instrumentale. 
Pentru mai multe scenarii (simulări) climatice, se mai constată, că in cazul in care nu 
se vor lua masuri de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră, temperatura medie 
globală va creste in acest secol cu 1.8 - 4.0°C, în acelaşi timp, pentru următoarele două 
decenii, se proiectează o încălzire cu 0.20C la un deceniu. În acest raport, simularea 
temperaturii medii globale către sfârşitul secolului XXI (2090-2099 ) este efectuată faţă 
de o nouă perioada de referinţă şi anume perioada anilor 1980-1999 [1].

Cele relatate mai sus, condiţionează efectuarea studiilor ce pot evidenţia schimbările 
intervenite în regimul termic la nivel regional. La părerea noastră, anume evaluarea 
deformării normelor climatice pentru diferite intervale de timp (sezonier sau anual) 
ar putea contribui esenţial la completarea cunoştinţelor privind evaluarea resurselor 
de căldură actuale – resurse de care în mare măsură depinde creşterea şi dezvoltarea 
culturilor agricole. 

Materiale şi metode de cercetare

La baza cercetărilor au stat datele multianuale ce caracterizează regimul termic 
înregistrat pentru toată seria observaţiilor instrumentale (staţiunea Chişinău, 1887-


