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CRONICĂ ŞTIINŢIFICĂ

PEDOLOGIA GENETICĂ LA 130 DE ANI
Ursu A.

Institutul de Ecologie şi Geografi e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Pedologia ca ştiinţă fundamentală are o vârstă relativ tânără, deoarece solul mult
timp nu a fost conştientizat ca obiect natural sinestatornic.

La etapa iniţială solul îndeplinea misiunea de substrat al sistemelor radiculare şi
aprovizionator al plantelor terestre. Însă vegetaţia terestră nu numai utiliza solul ca
sursă de elemente nutritive şi apă, dar şi infl uenţa componenţa şi structura solului.
În sol se transformau reziduurile organice, sistemele radiculare, se forma structura
specifi că a solurilor.

Cu timpul solul devine un corp natural sinestătător, cu construcţie verticală specifi că,
cu orizonturi genetice, cu componenţă substanţială şi proprietăţi fi zico-chimice
originale. Concomitent solul devine mediu vital pentru lumea pedobionţilor, urmată de
transformator al reziduurilor organice, producător al dioxidului de carbon (pe uscat),
fi ltru şi purifi cator al apelor superfi ciale, etc. [1]. Actualmente solul exercită o serie
de misiuni biosferice, indispensabile existenţei vieţii pe uscat. Rolul polifuncţional al
solului a fost conştientizat doar spre sfârşitul secolului XX [5]. În decursul istoriei
solul era apreciat doar ca mijloc de producţie în agricultură. Această conştientizare şi
atitudinea pur utilitară, consideră solul ca o bogăţie naturală. Regele perşilor – Darius
a lui Chistaspe cerea de la ţările cucerite „pământ şi apă” [3].

Solul ca corp natural specifi c cu proprietăţile şi particularităţile lui a fost „descoperit”
de renumitul Dokuceaev. Până la Dokuceaev solul era considerat ca substrat geologic
superfi cial, obiect agricol, utilizat pentru creşterea plantelor. Cercetarea proprietăţilor
solului devine un domeniu al agrogeologiei.

În calitate de rege al solurilor era considerat cernoziomul, însă această denumire
aveau şi solurile de culoare neagră, şi substanţa organică neagră care dădea culoarea
solului. În asemenea sens a utilizat noţiunea de cernoziom A. Grossul-Tolstoi, care a
publicat „harta răspândirii solurilor de la Prut până la Ingul” [4].

Despre provenienţa „cernoziomului” existau diferite opinii. Pentru clarifi carea
acestei probleme Societatea Economiştilor Rusiei angajează pe Vasile Dokuceaev,
geolog. După o serie de cercetări pe teren, în anul 1883, Dokuceaev publică renumita
sa operă „Cernoziomul rusesc” [6]. Dokuceaev nu se limitează cu critica „teoriilor”
provenienţei „cernoziomului”. El argumentează „sinestatornicia” solului, dovedeşte că
solul este un corp natural specifi c cu profi l vertical, individual, care include orizonturi
genetice. Dokuceaev evidenţiază factorii pedogenetici, care creează solul. El stabileşte
că solul este un produs original, rezultat al interacţiunii rocii geologice (parentale),
reliefului, climei, organismelor şi a timpului. Aceşti factori sunt egali în sensul că
pedogeneza nu se produce în lipsa unuia din ei. In acelaşi timp modifi carea doar unui
din factori are ca consecinţă modifi carea sistemei în integru. (Această interdependenţă a
factorilor în procesul pedogenezei a contribuit la apariţia ciberneticii, ceea ce confi rmă
unul din fondatorii ei) [9].
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Cercetările pe teren i-au permis lui Dokuceaev să formuleze legile zonalităţii naturii,
inclusiv a solurilor: „Odată ce principalii factori pedogenetici se amplasează pe suprafaţa
pământului în formă de brâie sau zone întinse preponderent paralel latitudinilor, fără
îndoială că şi solurile – cernoziomurile, podzolurile, etc. sunt răspândite pe suprafaţa
pământului zonal, în strânsă dependenţă de climă, vegetaţie ş.a.” [7].

Variabilitatea factorilor pedogenetici pe suprafaţa globului au contribuit la formarea
multiplelor unităţi genetice de sol, au creat pedodiversitatea.

Actualmente este bine cunoscută relaţia şi interdependenţa dintre diferiţi factori,
elemente ecologice; practic fi ecare ecosistemă contribuie la formarea unei varietăţi
de sol. Opera lui Dokuceaev „Cernoziomul rusesc” a pus bazele pedologiei genetice,
ştiinţei solului. În scurt timp lucrarea a obţinut o recunoaştere la nivel mondial.
Concomitent cu bazele ştiinţifi ce a pedologiei genetice o recunoştinţă mondială au
obţinut legile zonalităţii orizontale şi verticale, denumirile unor soluri – cernoziom,
soloneţ, solonceac.

La dezvoltarea bazelor şi principiilor pedologice dokuceaeviste au contribuit
colaboratorii şi discipolii lui Dokuceaev (Sibirţev, Tanfi liev, Neustruev, Glinca, Dimo,
Polânov), dar şi unii adversari, în deosebi Costâcev, Nabokih. Principiile elaborate
de Dokuceaev în scurt timp obţin o rezonanţă mondială. În diferite ţări apar adepţi ai
pedologiei genetice, inclusiv în România – Murgoci, Cernescu, Chiriţă, etc. [8].

Cu timpul pedologia devine o ştiinţă fundamentală, solul fi ind considerat ca bază a
ecosistemelor, mediu vital, regn natural (de rând cu regnul vegetal, animal şi mineral).
Fondatorul ştiinţei solului, recunoscut la nivel mondial este Vasilie Dokuceaev, data
fondării pedologiei – 1883 – anul apariţiei „Cernoziomul rusesc”. De la acest eveniment
s-au scurs 130 de ani.

Pe parcurs ştiinţa solului a evoluat multilateral. În cadrul pedologiei genetice
s-au format diferite direcţii, specialităţi – pedogeneza, pedogeografi a, fi zica solului,
chimia solului, mineralogia solului, biologia solului, ameliorarea solului, fertilizarea,
bonitarea, pretabilitatea. Au apărut ramuri specializate – ecopedologia, pedologia
agrară, pedologia silvică unite în pedologia aplicativă [2]. Actualmente ştiinţa solului
stă la baza geobotanicii, ecologiei, biopedocenologiei, biogeografi ei, specialităţilor
biologice (botanică, zoologie, microbiologie) şi geografi ce. Fără informaţia pedologică,
caracteristica solurilor, nu este posibilă agronomia contemporană, în special durabilă
şi ecologică, utilizarea efi cientă a terenurilor agricole, combaterea eroziunii solurilor,
ameliorarea, evitarea proceselor degradaţionale, protejarea mediului.

Conştientizarea rolului solului, primele noţiuni pedologice se predau deja în cursurile
şcolare. Pregătirea specializată a pedologilor se efectuează în Universităţi. Actualmente
există multiple ediţii – jurnale speciale, monografi i, culegeri, instrucţiuni care permit
nu numai conştientizarea solului, rolului lui în biosferă, ecologie şi economie, dar şi
aplicarea practică a realizărilor ştiinţei solului.

Însă, trebuie sa constatăm, că societatea umană încă nu a conştientizat rolul biosferic
al solului, indisponibilitatea lui, valoarea netrecătoare a solului ca bogăţie naturală
practic neregenerabilă. Starea actuală a resurselor de sol în Moldova, unde ele prezintă
practic unica bogăţie naturală, este nesatisfăcătoare şi îngrijorătoare.

Destrămarea sistemelor de organizare antierozională, pulverizarea fondului funciar,
nu permit utilizarea efi cientă a resurselor de sol, efectuarea măsurilor şi sistemelor
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regionale de protejare. Nu se efectuează lucrări de ameliorare, continuă procesele de
degradare.

Fiecare generaţie primeşte de la cea precedentă diferită avere. Averea de nepreţuit
a Ţării Moldave este solul. Pedologia la noi trebuie să stea „în capul mesei”.

Dar anul 2013 este jubiliar şi privitor la alte evenimente. La 30 noiembrie se
împlinesc 140 de ani de la naşterea renumitului pedolog, părintelui pedologiei
contemporane moldave, discipol direct a lui Dokuceaev – profesorului, academicianului
Nicolaie Dimo. El a absolvit Institutul Agricol din Pulava (actualmente Polonia)
directorul căruia era V. Dokuceaev. A activat în calitate de pedolog în regiunile Penza
şi Ţariţân, a cercetat solurile Asiei Mijlocii şi Transcaucaziei. Întors în Patrie în 1945,
el devine organizatorul catedrelor de pedologie la Institutul Agricol şi Universitatea de
Stat, organizează cercetări detaliate a solurilor Moldovei şi argumentează înfi inţarea
Institutului de Pedologie. Acest institut care îi poartă numele, în anul curent împlineşte
60 de ani de la înfi inţare.

În decursul acestor ani colectivul institutului a studiat multilateral solurile
Moldovei, a elaborat măsuri şi tehnologii de majorare a fertilităţii, de ameliorare a
solurilor puţin productive, complexe zonale de protejare antierozională, a efectuat
bonitarea şi a apreciat pretabilitatea solurilor, a dirijat cartografi erea detaliată şi a
generalizat rezultatele în hărţile pedologice raionale şi republicane, a efectuat regionarea
pedologică, a caracterizat componenţa substanţială şi proprietăţile fi zico-chimice a
solurilor, a publicat multiple culegeri, monografi i, instrucţiuni, etc.

Actualmente ştiinţa şi practica dispun de un imens patrimoniu, care permite
utilizarea efi cientă, majorarea productivităţii şi protejarea învelişului de sol. Rămâne
ca conducerea, organizaţiile respective să elaboreze legităţile şi să creeze condiţiile
necesare pentru implementarea tehnologiilor elaborate.
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