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Rezumat
Pădurile de stejar pufos – gârniţele prezintă formaţiuni ecologic specifi ce care necesită
măsuri efi ciente de protejare. În condiţiile de stejar pufos atît la periferia Codrilor cît şi
în Câmpia de Sud a Moldovei s-au format soluri de tip cernoziom. Geneza solurilor este
condiţionată de componenţa specifi că a vegetaţiei gârneţelor, cu participarea intensă a
erbaceelor.
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Introducere
La periferia Codrilor şi în unele regiuni a Câmpiei de Sud a Moldovei sunt răspândite

păduri cu predominarea stejarului pufos  (Quercus pubescens) aşa numite „gârniţe”
(foto 1).

Aceste păduri prezintă formaţiuni specifi ce, evident xerofi te [1; 5]. Arboretul
monodominant îl constituie pâlcuri de stejar pufos şi diferite specii de arbuşti care se
alternează cu poieniţe înţelenite cu erbacee. Frecvent în gârniţe sunt arbuşti cum ar
fi : scumpia (Cotinus coggygria), păducelul (Crataegus monogyna) şi măcieşul (Rosa
canina). În poiene predomină diferite formaţiuni erbacee cu elemente de stepă – păiuşul
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(Festuca valesiaca) ş.a. (foto 2).

Foto 1. Gârniţă: pădure de stejar pufos.

Foto 2. Elemente de stepă în
pădure de stejar pufos.

În zona Codrilor stejarul pufos este întâlnit în pădurile care contactează cu vege-
taţia pajiştilor, iar în Câmpia de Sud gârniţele ocupă culmele unor dealuri, pe alocuri
coborând pe pantele umbrite.

Vegetaţia forestieră a pădurilor de foioase (făgete, gorunete) de regulă contribuie
la formarea solurilor brune, care ocupă colinele predominante a Codrilor, stejărete-
le cu diferite amestecuri formează solurile cenuşii, răspândite pe culmele regiunilor
deluroase [2]. Gârniţele reprezintă o îmbinare a vegetaţiei silvice (stejarul pufos cu
subarboret din arbuşti) cu vegetaţia erbacee a pajiştilor şi stepelor. Pădurile de stejar
pufos ocupă anumite nişe ecologice, rolul lor în pedogeneză constă în reglarea spe-
cifi că a umidităţii solului prin reţinerea zăpezii şi scurgerii superfi ciale a precipita-
ţiilor lichide. În formarea cernoziomului rolul principal aparţine vegetaţiei erbacee.
Dar  sistemele radiculare a erbaceelor pot aproviziona solul cu reziduuri organice, care
pătrund la adâncimea de peste 100 cm, şi contribuie la formarea structurii preponderent
grăunţoase-glomerulare [3; 4].
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Vegetaţia gârniţelor reglează regimul hidric cu caracter predominant percolativ,
care ,,spală’’ sărurile solubile şi carbonaţii din profi lul cernoziomului.

Rezultate şi comentarii
În scopul evidenţierii particularităţilor biometrice a arboretelor din diferite tipuri

de pădure ale gârniţelor şi componenţa fi zico-chimică a solurilor au fost selectate 6
parcele experimentale: două la periferia Codrilor – Ocoalele silvice Nisporeni (prof.
028) şi Cărpineni (prof. 020) şi patru în Câmpia de Sud – ocolurile silvice Zloţi (prof.
015), Băiuş (prof.018), Baimaclia (prof. 019), Talmaza (prof. 036).

1. Parcela experimentală Nisporeni reprezintă un poligon cu suprafaţa – 0,25 ha
amplasat în interiorul pădurii de stejar pufos pe versantul sud-vestic cu înclinaţia 6–8o.
Parametrii biometrici ai arboretului – înălţimea medie 11,1 m, înălţimea medie elagată
– 4,0 m, diametrul mediu al trunchiului – 18,0 cm, diametru mediu al coroanei 4,1 m,
înălţimea medie a coroanei 7,1 m, volumul arboretului pe picior 160,7 m3/ha.

În cadrul parcelei experimentale a fost săpat profi lul pedologic 028. Solul este un
cernoziom tipic moderat humifer moderat profund argilo lutos.

Efervescenţa are loc la 40 cm adâncime. Componenţa fi zico-chimică a solului este
caracteristică subtipului menţionat (tab. 1). Conţinutul de humus scade de la 5,7 % în
orizontul superior până la 0,9 % la 80–90 cm adâncime. Carbonaţii apar la adâncimea
de 60 cm, mai întâi în forme de pseudomiceliu, apoi vinişoare şi concreţiuni (8,4 % la
120 cm).

Reacţia solului în orizontul superior este aproape neutră (pH 6,5), în cele infe-
rioare slab bazică, suma cationilor schimbabili este relativ mică (30, 26, 24, 23,
me/100 g sol).

Tabelul 1. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului tipic moderat humifer.
Profi lul 028.

Orizont
genetic

Adâncimea,
cm

Higro-
scopici-

tatea
Humus pH

(H2O)

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑

% me/100 g sol

A0 0-5 4,1 5,73 6,5 24,8 11,2 36,0

A1 15-25 3,1 2,79 6,6 19,2 7,2 26,4

B1 40-50 2,9 1,42 0,9 7,4 18,8 6,0 24,8

B2 60-70 2,8 1,18 1,1 7,4 16,2 6,8 23,0

BC 80-90 2,6 0,93 2,2 7,6 11,7 7,2 18,9

C 110-120 2,2 8,4 7,4

2. În partea de sud a periferiei Codrilor, Ocolul silvic Cărpineni  în interiorul
unei păduri de stejar pufos a fost selectată şi amenajată o parcela experimentală de 0,25
ha, amplasată pe pantă cu înclinaţia medie 2–3o. Datele morfometrice ale arborilor sunt
următoarele: înălţimea medie 11,4 m, medie elagată – 5,7 m. Diametrul mediu al trun-
chiului 16,1 cm, al coroanei 3,4 m, înălţimea medie a coroanei – 5,7 m. Volumul total
al arboretului pe picior – 181,9 m3 /ha.
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Tabelul 2. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului levigat. Profi lul 020.

Orizont
genetic

Adânci-
mea, cm

Higro-
scopici-

tatea
Humus pH

(H2O)

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑

% me/100 g sol

A0 0-8 0-5 6.1 11.36 6.6 38.0 8.5 46.5

A1 8-45
10-20 5.9 6.91 6.5 34.4 8.4 42.8

30-40 5.6 3.59 5.6

B1 45-65 50-60 5.3 3.06 6.2 30 6.8 36.8

B265-85 70-80 5.7 1.18 6.0

BC85-120 90-100 5.0 1.02 13.6 7.6 26.8 6.1 32.9

C 110-120 5.0 - 15.2 7.9

Profi lul pedologic 020 prezintă un cernoziom levigat humifer profund lutos-argilos
(tab. 2). În orizontul superior – 0-5 cm conţinutul de substanţă organică depăşeşte 11%.
Solul este împănat de rădăcini subţiri foarte greu de selectat. Conţinutul de humus
scade lent spre adâncime de la 6,9% în stratul de 10–20 cm până la 1% la 90–100 cm
(tab. 2). Nivelul superior al carbonaţilor se afl ă la 90 cm. Carbonaţii apar deodată abun-
dent (13,6%) în formă de aglomeraţii făinoase. Reacţia solului este slab acidă în stratul
levigat (pH – 5,6-6,6) şi bazică în BC (carbonatic). Suma cationilor schimbabili este
caracteristică cernoziomului (46,5-32,9 me/100 g sol).

În Câmpia de Sud au fost selectate 4 parcele experimentale.
3. În Ocolul silvic Zloţi parcela prezintă un poligon cu suprafaţa 0,25 ha, ampla-

sat în partea de jos a unei pante cu înclinaţia 2–4o, expoziţia sud-estică. Caracteristica
biometrică a arboretului este următoarea: înălţimea medie – 12,3 m, medie elagată – 4,9
m, diametrul mediu al trunchiului – 20 cm, al coroanei – 4,2 m, înălţimea coroanei – 7,4
m. Volumul arboretului pe picior – 191,8 m3/ha.

În cadrul parcelei profi lul pedologic 015 prezintă un cernoziom levigat profund
humifer luto-argilos. Componenţa fi zico-chimică a solului este redată în tabelul. 3.

Tabelul 3. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului levigat. Profi lul 015.

Orizont
genetic

Adânci-
mea, cm

Higro-
scopicitatea

Humus CaCO3 pH
(H2O)

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑
% me/100 g sol

A 0-5 7,28 11,74 - 7,4 33,91 7,72 41,63

A1 20-30 6,52 4,48 - 6,8 23,86 7,24 31,10

B1 45-55 7,06 2,44 - 6,7 24,42 8,14 32,56

B2 70-80 7,02 1,10 - 6,5 24,18 7,92 32.10

BC 90-100 6,53 0,71 - 6,8 24,71 8,31 33,02

C 110-120 6,67 - - 6,9 26,68 7,04 33,72

Conţinutul de humus scade lent de la 11,74%, în orizontul solului de 0–5 cm până la
1,1 la 70–80 cm adâncime. Reacţia solului – neutră, carbonaţii lipsesc, suma cationilor
schimbabili constituie 41,6–31,1 me/100 g sol.
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4. În cadrul Ocolului silvic Băiuş a fost selectată parcela experimentală – un
poligon cu suprafaţa 0,25 ha, care se găseşte pe un versant sud-vestic cu înclinaţia
2-3o. Caracteristica arboretului monodominant include următoarele date biometrice:
înălţimea medie – 12,8, medie elagată – 4,8 m, diametrul mediu al trunchiului – 19,0
cm, diametrul mediu al coroanei – 4,0 m, înălţimea medie a coroanei – 8,8 m. Volumul
arboretului pe picior – 159 m3/ha. Profi lul pedologic 018 prezintă un cernoziom levigat
humifer profund luto-argilos cu următoarea componenţă fi zico-chimică (tab. 4).

Construcţia morfologică a solului este caracteristică subtipului respectiv, conţinutul
de humus scade spre adâncime de la 8,5 până la 0,91% la 90–100 cm. Structura este
bine pronunţată, hidro-stabilă, glomerulară.

Reacţia solului este slab acidă, pH – 6,4–5,2. Suma cationilor schimbabili în –ori-
zontul superior constituie 42 me/100 g sol, în BC – 31,4 me/100 g sol. Carbonaţii apar
la adâncimea 90 cm, în formă de mici aglomeraţii făinoase (9,5 - 13,7%).

Tabelul 4. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului levigat. Profi lul 018.

Orizont
genetic

Adânci-
mea, cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO3 pH
(H2O)

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑
% me/100 g sol

A0 0-8 0-5 6.4 8.52 6.4 33.6 8.4 42.0

A2 8-36
10-20 6.0 4.61 5.2 26.2 7.8 34.0

25-35 5.7 4.23 5.4

B1 36-64 40-50 5.8 2.14 5.7 26.0 6.0 32.0

B2 64-88 70-80 5.7 1.02 1.3 5.3

BC 88-100
90-100 5.1 0.91 9.5 7.2 25.8 5.6 31.4

110-120 4.6 13.7 7.8

5. Parcela experimentală în Ocolul silvic Baimaclia ocupă un poligon cu suprafaţa
0,25 ha amplasat în partea mijlocie a pantei cu înclinaţia 2–4o, expoziţia sud-vestică.
Datele biometrice a arboretului sunt următoarele: înălţimea medie constituie 13,0 m,
înălţimea medie elagată – 5,0 m, diametrul mediu al trunchiului – 22,7 cm, al coroanei
4,9 m, înălţimea medie a coroanei – 8,0 m. Volumul arboretului 211,9 m3/ha.

Profi lul pedologic caracterizează un cernoziom levigat humifer, profund argilo-
lutos cu următoarea componenţă substanţială (tab. 5).

Tabelul 5. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului levigat. Profi lul 019.

Orizont
genetic

Adânci-
mea, cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO3 pH
(H2O)

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑
% me/100 g sol

A0 0-8 0-10 4.9 7.9 6 24 9.8 33.8

A18-42
10-20 5.7 6.21 5.4 20.2 8.2 28.4

30-40 3.9 3.97 6.4

B142-64 50-60 3.7 2.47 6.3 20.6 6.8 27.4

B264-86 70-80 3.1 1.61 6.6

BC 86-100 90-100 3.1 1.07 7.6 7.2 18.0 5.8 23.8

C100-120 110-120 3.2 12.5 8.2
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Componenţa granulometrică a solului este argilo-lutoasă, ceva mai uşoară decât
în profi lul 018. Solul este intens humifer. Conţinutul de humus scade de la 7,9% în
orizontul superfi cial până la 1% la adâncimea de 100 cm. Structura este foarte bine
pronunţată glomerulară, în orizontul B este nuciformă. Carbonaţii apar la adâncimea de
90 cm. Reacţia solului este slab acidă (pH 5,4–6,6), suma cationilor schimbabili relativ
mică – 33,8–23,8 me/100 g sol.

6. Ultima parcelă experimentală a fost selectată în pădurea Talmaza. Acest
masiv silvic foarte intens afectat de activităţi antropogene este amplasat pe malul drept
al Nistrului inferior. Păduri monodominante de stejar pufos s-au păstrat doar fragmen-
tar în câteva masive. Parcela ocupă suprafaţa de 0,25 ha. Pâlcurile de stejar pufos se
alternează cu poiene înţelenite cu ierburi. Parcela este amplasată în partea de jos a unui
versant cu expoziţie sud-estică, înclinaţia 3–4o. Caracteristica biometrică a arboretului:
înălţimea medie 8,1 m, înălţimea medie elagată – 3,5 m, diametrul mediu al trunchiului
– 16,7 cm, diametrul mediu al coroanei – 3,6 m şi înălţimea medie a coroanei – 4,5 m.
Volumul arboretului pe picior este 134,5 m3/ha.

Tabelul 6. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului tipic. Profi lul 036.

Orizont
genetic

Adânci-
mea, cm

Higrosco-
picitatea

Humus CaCO3 pH

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑
% me/100 g sol

A0 0-5 7,9 12,71 6,8 27,0 11,0 38,0

A1
10-15 7,2 4,36 6,7 23,4 7,5 30,9

20-30 6,9 2,74 7,0 22,1 6,4 28,5

B1 40-50 6,9 1,76 0,9 6,9 19,0 5,1 24,1

B2 70-80 6,3 1,8 4,1 7,2 19,3 6,0 25,3

C 90-100 5,3 0,54 6,5 7,4

Profi lul pedologic 036 caracterizează un cernoziom tipic humifer profund luto-ar-
gilos format pe o rocă brun-roşcată. Caracteristica substanţială a solului se remarcă prin
scăderea foarte lentă a conţinutului de humus (tab. 6). În orizontul superior conţinutul
de substanţe organice este condiţionat de reziduurile semidescompuse. Carbonaţii apar
la 40 cm. Reacţia solului este neutră. Analiza comparativă a indicilor morfometrici ai
arboretelor şi solurilor nu evidenţiază corelaţii interdependente evidente (tab. 7).

Tabelul 7. Morfometria arboretelor şi solurilor parcelelor experimentale.

Parcela,
profi lul

Humus în
0-5cm, %

A+B,
cm

Indicii morfometrici a arboretului

H, cm He, m D, cm Dc, m Hc, m
V, m3/

ha
028 5,7 75 11,1 4,0 18,0 4,1 7,8 160,7
020 11,3 85 11,4 5,7 16,1 3,4 5,7 181,9
018 8,2 88 12,8 4,8 19,0 4,0 8,8 159,9
019 7,9 86 13,0 5,0 22,7 4,9 8,0 211,9
015 11,7 88 12,3 4,9 20,0 4,2 7,4 191,8
036 12,7 90 8,1 3,5 16,7 3,6 4,5 134,5

Notă: H – Înălţimea medie a arboretului; H
e
 – înălţimea medie elagată; D – diametrul

mediu al trunchiului; D
c
– diametrul mediu al coroanei; H

c
 –înălţimea medie a coroanei;

V –  volumul arboretului pe picior.
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Cel mai înalt arboret (13 m), mai grosier (22,7 cm) şi mai productiv (211,9    m3/
ha) este cel situat în parcela experimentală din Ocolul silvic Baimaclia (prof. 019). Mai
puţin productiv este arboretul situat în interiorul parcelei experimentale din Ocolul
silvic Talmaza (H – 8,1 D – 16,7, V – 134,5 m3/ha) (prof. 036).

Concluzii
1. Sub pădurile de stejar pufos (gârniţe) atât la periferia Codrilor, cât şi în Câmpia

de Sud se formează preponderent cernoziomuri levigate sau tipice, humifere sau mod-
erat humifere.

2. Spre deosebire de cernoziomurile levigate din stepa Bălţului şi alte regiuni,
în condiţiile gârniţelor cernoziomul levigat se deosebeşte printr-o uşoară majorare a
acidităţii solului şi reducerea sumei cationilor schimbabili. Deci, gârniţele contribuie la
o slaba acidiere şi decalcinare a cernoziomului.

3. În condiţiile gârniţelor cernoziomurile şi-au păstrat construcţia morfologică,
structura naturală şi componenţa fi zico-chimică şi pot servi ca etaloane a subtipurilor
levigate şi tipice.

4. Pedogeneza cernoziomurilor levigate şi tipice în condiţiile gârniţelor este
condiţionată de rolul protecţionist şi componenţa specifi că a vegetaţiei spontane în an-
turajul stepelor valorifi cate.

5. Profi lul intens humifi cat, bine structurat şi profund se poate forma doar cu par-
ticiparea predominantă a sistemelor radiculare şi diversităţii plantelor erbacee.

6. Levigarea cernoziomului este condiţionată de rolul protecţionist a arboretului de
stejar pufos, care reţine stratul de zăpadă şi reglează regimul de umiditate a solului.

Gârniţele prezintă formaţiuni ecologice originale şi necesită o atitudine specială şi
protejare efi cientă.
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