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Introducere

În natură trecerea de la un fenomen la altul, de la un ecosistem la altul se poate 
realiza în mod diferit. Unele obiecte naturale se delimitează brusc, evident, fără treceri 
treptate sau lente. Altele au nevoie de forme intermediare, trecerile se produc neevident, 
treptat sau lent. Aceste deosebiri sunt condiţionate de natura obiectelor, precum şi de 
diferite procese.  Diverse forme de trecere, de tranziţie sunt caracteristice obiectelor 
ecologice, geogra  ce, biocenotice, pedologice.

Pe hărţile geografi ce şi speciale limitele arealelor sunt trasate concret şi pe baza 
lor se efectuează diferite calcule: suprafeţe, coraporturi etc. Însă nu întotdeauna în natură 
delimitarea arealelor este evidentă. Curbele de nivel, limitele ravenelor, alunecărilor 
de teren, sunt evidente şi pot fi  trasate obiectiv. Arealele complexelor hidromorfe, 
halomorfe altor ecosisteme pot fi  trasate doar convenţional, în dependenţă de gradul de 
hidromor  sm, halomor  sm etc. ?

Se consideră că arealele diferitor unităţi taxonomice ale solurilor sunt concrete, 
obiective, limitele lor depind de scara de proporţii a hărţilor şi gradul de detaliere a 
cercetărilor pedologice. În realitate, limitele arealelor deseori sunt convenţionale, 
deoarece ele se trasează în intervalul dintre profi lele de sol care aparţin diferitor unităţi 
taxonomice.



157

Rezultate şi comentarii

Cercetările ce privesc variabilitatea spaţială a diferitor indici morfologici şi 
conţinutul substanţial al solurilor, au dovedit că în cadrul diferitor areale există anumite 
abateri de la medie [3]. În natură foarte rar asemenea obiecte ca relieful, roca geologică, 
biocenoza, sunt absolut uniforme în cadrul arealelor de răspândire. Cu atât mai puţin 
probabilă poate fi  uniformitatea arealelor solurilor, care depinde de uniformitatea 
factorilor pedogenetici. În acest sens prezintă interes fenomenul marginalităţii. Formarea 
şi răspândirea geografi că a solurilor zonale este supusă anumitor legităţi, care, la rândul 
lor, sunt condiţionate de legităţile şi interdependenţa condiţiilor climatice, de latitudine 
şi altitudine, infl uenţa acestor legităţi asupra componenţei biotei etc.

Legităţile zonalităţii sunt interdependente, unele infl uenţând asupra altora. 
Zonalitatea climatică există la nivel global dar cu multiple particularităţi regionale şi 
locale. Există infl uenţa expoziţiei, înclinaţiei, direcţiei migraţiei maselor de aer etc., 
etc. Luând în consideraţie şi instabilitatea în timp a condiţiilor climatice constatăm o 
enormă variabilitate a radiaţiei, temperaturii, precipitaţiilor etc.

Această variabilitate, în comun cu neuniformitatea altor factori, condiţionează 
o enormă interacţiune între fenomene şi regimuri care formează şi caracterizează 
ecosistemele, geobiocenozele, solurile [7].

Cele mai complicate sunt interacţiunile dintre factorii ecologici la limitele 
arealelor, la contactele şi trecerile între ecosisteme, biocenoze.

Specialiştii timp îndelungat discută problema interacţiunii între pădure şi stepă. 
Însă indiferent de faptul care ecosistem avansează pe contul alteia, aceste „lupte” 
se produc (şi pot fi  posibile) numai în zonele de contact. În aceste zone acţionează 
(indiferent de direcţie) fenomenul marginalităţii.

Cercetările pedologice au stabilit că în zona de silvostepă, sub pădurile de stejar 
cu amestec de alte specii de foioase, preponderent pe culmile predominante, se formează 
solurile cenuşii. Sub vegetaţia pajiştilor şi stepelor se formează cernoziomurile. 

Între aceste două ecosisteme sau biocenoze predominante există frontierele de 
contact. În literatura de specialitate au existat diferite opinii privitor la interacţiunea 
dintre stepă şi pădure. Conform unora, pădurea avansează în stepă şi astfel se produce 
degradarea cernoziomului [1] şi invers – stepa reduce arealul pădurilor şi se produce 
progradarea cernoziomului [5].

Realitatea constă în faptul că la limitele exterioare ale pădurilor – în silvostepă, 
pe altitudini mai joase, solurile cenuşii sunt reprezentate de un subtip tranziţional – 
cenuşiu molic, iar sub pădurile cu înveliş închegat al covorului ierbos se formează un 
subtip tranziţional de cernoziom – argiloiluvial. 

Fenomenul marginalităţii se exprimă prin faptul că aceste soluri tranziţionale 
pot avea răspândire largă (în silvostepa de nord arealele solurilor cenuşii molice pot 
predomina în comparaţie cu solurile cenuşii tipice), în alte condiţii având răspândire 
foarte limitată. Astfel în toposecvenţa descrisă în Ghidul excursiei pedologice „Podişul 
central al Moldovei” solurile cenuşii molice şi cernoziomurile argiloiluviale ocupă 
doar nişte fâşii înguste (circa 200–250 m) în intervalul altitudinilor 235–205 m [2]. În 
alte cazuri trecerea spre solurile cenuşii tipice se poate efectua direct prin cernoziomul 
argiloiluvial sau chiar levigat. 
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Teoretic, între aceste areale trebuie să fi e prezent solul cenuşiu molic, însă 
trecerea se face atât de brusc, încât arealul lui este greu de evidenţiat.

Se produce o „învârtire” a factorilor, o „concentraţie” de forţe, care se confruntă. 
Datorită acestor confruntări, unele unităţi taxonomice „tranziţionale” ce reduc teritoriul 
sau pot fi  chiar nihelate de „forţele majore”. În rezultat pe unii versanţi, preponderent 
orientaţi spre sud sau sud-est solurile cenuşii tipice contactează direct cu cernoziomuri 
argiloiluviale sau levigate. Confruntarea dintre pădure (sol cenuşiu tipic) şi stepă 
(cernoziom) s-a stopat la etapa culminantă, când elementele intermediare au dispărut, 
sau au fost reduse teritorial.

Aşadar, în dependenţă de diferite particularităţi locale, fenomenul marginalităţii 
poate reduce frontiera de tranziţie şi deci  simplifi că spectrul intrazonal al subtipurilor. 
Acest fenomen se produce preponderent acolo, unde interacţiunea dintre stepă şi 
pădure este preponderent în folosul stepei, care imperios se opune avansării pădurii. 
Rolul important în asemenea cazuri aparţine reliefului. Cu cât relieful este mai 
fragmentat, pantele mai abrupte, cu atât fâşiile de tranziţie sunt mai înguste. Fenomenul 
marginalizării deseori se manifestă pe versanţii cu expoziţia sudică.

Concluzii

Fenomenul marginalităţii este bine cunoscut în diferite domenii, însă nu este 
adecvat conştientizat în geografi e, ecologie, pedologie. El există în realitate, în anumite 
condiţii şi necesită o atenţie şi atitudine adecvată. Anume datorită acestui fenomen 
deseori pe hărţile pedologice lipsesc unele componente ale spectrului intrazonal al 
solurilor. Această „abatere” de la legitatea etajării altitudinale se datorează fenomenului 
marginalităţii. Posibil că în realitate toate subtipurile de sol există, însă, fi ind prezentate 
de fâşii înguste, ele nu pot fi  evidenţiate în procesul cartografi ei. 

Fenomenul marginalităţii foarte des se manifestă pe versanţi cu expoziţie sudică 
sau cu scădere bruscă a altitudinilor.
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