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FORMULA DIAGNOSTICĂ LA BAZA CLASIFICĂRII 
SOLURILOR
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Institutul de Ecologie şi Geogra e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Introducere

În rezultatul cercetării pe teren a pro lului  ecare sol obţine o denumire. 
Denumirea iniţială a solului se bazează pe caracterele lui diagnostice. Ele 

condiţionează nu numai denumirea solului, dar şi nivelul taxonomic şi caracteristica 
generală.

Componenţa şi proprietăţile solului se exprimă în pro l prin anumite caractere di-
agnostice mai mult sau mai puţin obiective şi măsurabile. Orizonturile genetice, dimen-
siunile lor, culoarea, textura, conţinutul de humus, elementele structurale, tasarea, um-
iditatea, prezenţa şi nivelul carbonaţilor, sărurilor solubile, sesquioxizilor, caracterele 
eluviale-iluviale, hleizarea etc. sunt examinate, apreciate, documentate. 

Pe baza acestor caracteristici este apreciat solul pe teren. Caracterele principale se 
iau în consideraţie la clasi carea şi taxonomia solurilor.

Clasi cările contemporane sunt elaborate pe baza unor caractere diagnostice con-
siderate decisive. Ca regulă, în aprecierea taxonomiei solului este considerat decisiv ca 
un orizont diagnostic [2,3]. 

Materiale şi comentarii

Clasi carea solurilor Moldovei, adoptată de Societatea Naţională a Moldovei de 
Ştiinţa Solului, se bazează pe un principiu deosebit [3, 4, 5, 7]. 

Caracterul esenţial al solului este construcţia lui morfologică, pro lul vertical care 
constă din două orizonturi de bază şi subsolul, după Dokuceaev – ABC. 

Însă caracterul unui singur orizont nu poate exprima integral speci cul solului. 
Solul nu este organism, nu este atât de perfect organizat ca un animal, o plantă sau un 
mineral.

Speci cul şi particularităţile unui sol sunt exprimate şi stabilite doar prin evidenţierea 
interdependenţei dintre orizonturile genetice, dintre A şi B, A şi C. 

Pentru a exprima individualitatea pro lului vertical au fost stabilite principalele 
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caractere diagnostice ale solurilor Republicii Moldova. Fiecare caracter diagnostic, 
care se poate relata atât la orizontul A, cât şi la B, a fost menţionat cu un simbol.

Cele mai principale caractere ale orizonturilor, condiţionate de diferite procese ge-
netice, care pot   folosite în diagnostica şi nomenclatura solurilor răspândite în Repub-
lica Moldova sunt următoarele:

eluvial (e) – luvic, podzolic, pudrat cu bioxid de siliciu amorf, cu conţinut redus de 
humus şi minerale argilice;

albic (a) – podzolic, cenuşiu deschis, bogat în SiO
2
 amorf;

iluvial (i) - brun sau brun-roşcat tasat, cu acumulare de argilă, sesquioxizi (R
2
O

3
), 

poliedric sau columnar;
molic (m) – (cernoziomic) cenuşiu închis, humi cat (humatic), structurat (grăunţos), 

afânat;
ocric (o) – cenuşiu, cu nuanţe brune, sau gălbui (fulvatic), structură grăunţoasă, sau 

nuciformă mică;
cambic (c) – brun, cu nuanţe roşcate, gălbui, argilizat, se deosebeşte de culoarea şi 

componenţa rocii materne;
levigat (l) – lipsit de carbonaţi şi săruri solubile;
carbonatic (ca) - conţine carbonaţi (efervescenţă cu HCl); 
vertic (v) – argilos, culoare cenuşie închisă, uneori cu nuanţe verzui, cu feţe de 

alunecare, bulgăros, sau prismatic;
solodizat (so) – cenuşiu deschis, pudrat cu SiO

2,
 amorf, structura slab pronunţată;

natric (alcalizat) (n) - soloneţizat, cenuşiu închis, columnar sau bulgăros, dur;
salinizat (s) – cu săruri solubile;
hidric (h) – umed, cu acces de umezeală, acvifer;
gleic (g) – cu diferite forme de oxidare-reducere (pete ruginoase, marmorizare);
turbos (t) – mlăştinos, cu straturi de turbă;
scheletic (sc) – conţine fragmente de rocă dură (calcar, gresie) >5 %.
Orizonturile genetice cu simbolurile respective formează o formulă diagnostică, 

care caracterizează  ecare unitate de sol. 
Astfel dacă orizontul A are caracter molic (Am), şi orizontul B este tot molic (Bm), 

formula diagnostică a solului este AmBm şi solul este numit cernoziom (la nivel de tip) 
(foto 1).

Dacă formula solului este AeBi, adică orizontul A este eluvial, iar B – iluvial, solul 
aparţine tipului cenuşiu (foto 2).

Formula diagnostică a solului la nivel de tip conţine câte un singur simbol diagnos-
tic caracteristic  ecărui orizont.

AvBv – este formula vertisolului; AeBi – solului cenuşiu; AcBc – solului brun, 
etc.

Însă caracterele diagnostice se pot promova şi evidenţia adăugător, pe fonul altor 
caractere esenţiale. Astfel cernoziomul poate   levigat, lipsit de carbonaţi pe tot pro-
 lul. Atunci formula diagnostică devine mai complicată; la nivel de subtip după cara-
cterul esenţial al orizontului se notează caracterul adăugător, indicator al subtipului.

În cazul cernoziomului levigat – AmBm/l (foto 3).
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Foto 1. Cernoziom – AmBm Foto 2. Sol cenuşiu – AeBi

Foto 3. Cernoziom levigat – AmBm/l

Tipul de sol cernoziom, în aspect intrazonal, se deosebeşte prin regimul de umidi-
tate; de la nord spre sud de la percolativ până la nepercolativ. În pro l acest proces 
condiţionează nivelul carbonaţilor, care poate   în C, în B sau la suprafaţă. După acest 
caracter cernoziomul se deviază în trei subtipuri: levigat, tipic, carbonatic. Subtipul 
tipic ca regulă reprezintă în integru caracterul general al tipului. Astfel, formulele diag-
nostice ale subtipurilor principale ale cernoziomului vor   AmBm/l (levigat) AmBm,
(tipic), Am/caBm (carbonatic). În componenţa tipului se mai evidenţiază subtipul de 
tranziţie spre solul senuşiu – cernoziomul argiloiluvial (AmBm/i) şi spre vertisol – cer-
noziomul vertic (AmBm/v).

Solul cenuşiu se divizează în dependenţă de gradul de diferenţiere a pro lului. 
Cel mai pronunţat este solul cenuşiu albic (Ae/aBi), cel mai caracteristic tipului este 
cenuşiu tipic (AeBi) şi tranziţional spre cernoziom este cenuşiu molic (Ae/mBi). Sub-
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tipul tranziţional spre vertisol este cenuşiu vertic (AeBi/v).
Caracterele diagnostice se pot pronunţa şi la alte nivele, mai joase de subtip – fami-

lie, gen, etc.
Cercetătorul solului este impus pe teren să aranjeze caracterele în ordin preponder-

ent, ceea ce în unele cazuri nu este uşor. 
Ordinea poate   schimbată in interdependenţa de rezultatele analitice, care vor sta-

bili în cazuri necesare gradul de salinizare, soloneţizare etc. 

Concluzii

Fiecare sol poate   caracterizat cu o formulă diagnostică care nu prezintă o formali-
tate şi nu poate   ignorată. Formula de fapt adevereşte existenţa solului, obiectivitatea 
clasi cării. Nu există sol care nu poate avea o formulă diagnostică.

Bineînţeles, că nu toate unităţile de sol au fost deja cercetate şi evidenţiate la toate 
nivelele taxonomice. Nu este exclusă posibilitatea existenţei unor soluri neevidenţiate, 
sau clasi cate greşit.

Însă consider că sistemul marcării simbolice a caracterelor şi formula diagnostică 
a  ecărei unităţi taxonomice de sol permite obiectivizarea sistematizării şi clasi cării 
solurilor la diferite nivele.
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PROBLEME DE REGIONARE FIZICO-GEOGRAFICĂ A TERI-
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Introducere

Valori carea intensă a mediului înconjurător, odată cu apariţia omului, a contribuit 
treptat la acutizarea contrazicerilor dintre tendinţele de a obţine productivitate cât mai 
înaltă în procesul activităţii economice şi acţiunile de menţinere a stabilităţii peisa-
jelor geogra ce şi a calităţii mediului. Intervenţiile omului tot mai frecvent generează 
discordanţe dintre dinamica diferitelor procese din cadrul peisajelor geogra ce şi 
gradul de stabilitate a acestora. Dintre fenomenele cu consecinţe distructive menţionăm 


