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Rezumat

În Câmpia de Sud a Moldovei în anumite condiţii de relief şi roci parentale pătrund
masive forestiere cu diferită componenţă specifi că a arboretului. Sub aceste păduri
în anturajul stepelor s-au format cernoziomuri care includ toate subtipurile de soluri
automorfe: argiloiluviale, levigate, tipice şi carbonatice. Răspândirea geografi că a
subtipurilor de soluri este condiţionată preponderent de regimurile hidrice, care spre sud
devin mai xerofi te, concomitent cu predominarea în componenţa arboretelor a stejarului
pufos. În anumite condiţii specifi ce, sub pădurile Câmpiei de Sud s-au format soluri
cenuşii albice şi molice.
Cuvinte - chee: dealurile Câmpiei de Sud - păduri de stejar - soluri cenuşii
-cernoziomuri.
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Introducere

Câmpia de Sud a Moldovei, din punct de vedere pedogeografi c, prezintă o zonă
neomogenă. În cadrul fostelor stepe predominante, pe culmele dealurilor sunt răspândite
masive forestiere care infl uenţează construcţia morfologică, textura şi componenţa
mineralogică a solurilor. Solurile „de pădure” ca regulă se deosebesc prin profi le
diferenţiate – orizonturile superioare având caracter eluvial, cele inferioare – iluvial.

Sub păduri se creează regimuri hidrologice percolative, apele gravitaţionale spală
solul şi transportă spre adâncime substanţele solubile.

De regulă, litiera forestieră în procesul descompunerii produce acizi organici
foarte complicaţi şi agresivi. Aceşti acizi sunt în stare să descompună unele minerale
(primare). În procesul descompunerii se formează dioxidul de siliciu (SiO

2
) amorf şi

hidraţii metalelor Al, Fe, Mn, care se transportă de către torentele gravitaţionale de
apă în orizontul subiacent. Acest proces este foarte complicat şi de lungă durata, şi, ca
rezultat, conduce la podzolirea solurilor şi formarea tipului de sol cenuşiu.

Solurile cenuşii au caractere podzolice – profi lul diferenţiat cu orizontul A eluvial
şi B – iluvial. În aspect subzonal, sau intrazonal, tipul de soluri cenuşii se divizează
în trei subtipuri – albice, tipice şi molice [2]. Solurile cenuşii albice în aspect zonal
contactează cu solurile podzolice şi au caractere comune. Ele sunt evident diferenţiate,
orizontul eluvial are culoare albicioasă „podzolică”. Extrema sudică a tipului – subtipul
molic, este slab diferenţiat şi prezintă o trecere spre tipul de sol cernoziomic, cu care
contactează. Solurile cenuşii sunt caracteristice silvostepei.

Spre sud componenţa specifi că a pădurilor devine tot mai xerofi tă, cu predominarea
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stejarului pufos. Sub aceste păduri s-au format diferite subtipuri de cernoziom. În partea
de nord a Câmpiei de Sud, pe culmele unor dealuri cu altitudinea 250-280 m, sunt
răspândite ecosisteme forestiere asemănătoare Codrilor.

Materiale şi comentarii

Zona silvostepei spre sud nu trece direct în zona stepelor. Există o regiune de
tranziţie, în care ecosistemele prezintă păduri de stejar, componenţa specifi că a cărora
spre sud devine tot mai ”monodominantă”, arboretul fi ind prezentat de stejarul pufos
(Quercus pubescens). Aceste păduri se numesc „gârniţe” sau „gârneţuri”.

Gârneţile au o componenţă fl oristică specifi că. Stratul ierbos este bine dezvoltat şi
conţine multe elemente de stepă, inclusiv păiuşul şi negară (Stipa capillata). Noţiunea
de pădure în aceste cazuri este convenţională. Gârniţa prezintă o intercalare a stepei
cu arboretul specifi c de stejar pufos şi diferiţi arbuşti – scumpie (Cotinus coggygria),
măceş (Roza canina) etc. [5].

Sub coronamentul acestor formaţiunii anual se acumulează un strat de resturi
organice, în care frunzele stejarului pufos practic nu predomină. Stratul ierbos, variabil
după componenţa specifi că, dezvoltă sisteme radiculare foarte ramifi cate, care pătrund
la adâncimi considerabile (ceea ce nu se produce sub pădurile de foioase în care stratul
ierbos este prezentat preponderent de efemeri).

Cu toate că în gârniţe stratul de zăpadă se reţine timp mai îndelungat decât în stepele
vecine, totuşi regimul hidric al solurilor este doar periodic percolativ sau nepercolativ. În
asemenea condiţii procesul pedogenetic şi dinamica elementelor se deosebeşte esenţial
de procesele caracteristice pădurilor de conifere. Descompunerea resturilor organice se
produce în prezenţa carbonaţilor, care neutralizează acizii organici. Rezultatul fi nal al
proceselor pedogenetice este caracterul acumulativ al elementelor, formarea humatului
de calciu, care, în comun cu sistemele radiculare a ierburilor, formează structura
grăunţoasă a solului. Aceste particularităţi condiţionează şi asigură direcţia generală
a pedogenezei – formarea solului cernoziomic. Spre deosebire de cernoziomurile
stepelor din împrejurime, în condiţiile gârniţelor, se creează condiţii mai favorabile de
humifi care şi de acumulare a humusului, de existenţă şi activitate a pedofaunei. Solurile
gârniţelor sunt mai bogate în humus şi mai „biogene” [9].

Din asemenea considerente aceste soluri au fost numite „cernoziomuri de pădure”
[7, 13]. I. Crupenicov a numit aceste soluri „cernoziomuri de păduri xerofi te”, clasându-
le mai întâi la nivel de gen [9], apoi de subtip [10]. Ele au fost evidenţiate pe dealurile
Tigheciului [9, 13] şi fragmentar în alte unităţi pedogeografi ce ale Câmpiei de Sud
[12].

În conformitate cu hotărârea Societăţii Internaţionale de Ştiinţa Solului, clasifi cările
contemporane internaţionale [3] şi naţionale [4, 8], sunt bazate numai pe proprietăţile
solurilor, fără indicaţia condiţiilor pedogenetice [1]. Nu se mai admit denumiri „de
luncă”, “de fâneaţă”, „de pădure” etc.

Solurile formate în condiţiile pădurilor de stejar pufos, din punct de vedere
morfologic, nu se deosebesc de cernoziomurile tipice (AmBm). Din aceste considerente
în noua clasifi care [2], ele au fost atribuite subtipului „tipic”. În stare virgină aceste
soluri conţin mai mult humus în comparaţie cu cernoziomurile tipice slab humifere din
împrejurime, formate în condiţiile de stepă. Fiind valorifi cate, cernoziomurile gârneţilor
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practic nu se deosebesc de cernoziomurile tipice moderat humifere. Pentru evidenţierea
acestor soluri (virgine) de alte cernoziomuri ele pot fi  clasate la nivel de gen şi numite
„cernoziomuri tipice humifere”.

Pădurile de stejar pufos, sau cu participarea stejarului pufos, nu sunt omogene după
componenţa specifi că. În partea de nord a Câmpiei de Sud, la hotar cu pădurile Codrilor,
gârniţele sunt mai complicate, în componenţa lor intră şi alte specii de foioase. Se
deosebeşte prin componenţa specifi că şi stratul ierbos, care conţine mai multe elemente
„de pajişte”. Această deosebire se refl ectă şi în componenţa solurilor. În partea de nord
a silvostepei xerofi te sub pădurile de foioase cu participarea stejarului pufos şi strat
ierbos de pajişte, în litieră predomină frunzişul arboretelor şi regimul hidric al solului
este mai frecvent percolativ. În aceste condiţii solul de tip cernoziomic este spălat de
carbonaţi şi se atribuie subtipului „levigat” sau „argilo-iluvial”.

În dependenţă de conţinutul specifi c al pădurilor în Câmpia de Sud au fost evidenţiate
şi caracterizate soluri cenuşii tipice şi molice pe dealurile Tigheciului [13], cenuşii
molice şi cernoziomuri argiloiluviale pe Dealul Puhoi [11], cernoziomuri levigate şi
„de pădure” pe dealurile Tigheciului [9, 13].

Cercetările efectuate recent au evidenţiat anumite legităţi în geneza şi geografi a
solurilor în dependenţă de condiţiile pedogenetice (relief, rocă, biocenoză), precum şi
unele fenomene specifi ce, necunoscute.

Astfel, s-a stabilit că sub pădurile Câmpiei de Sud a Moldovei tipul de sol cenuşiu
este prezentat de toate subtipurile automorfe – albice, tipice, molice. De menţionat că
solurile cenuşii albice au fost evidenţiate şi caracterizate aici pentru prima dată. La
fel, s-a stabilit că în condiţiile pădurilor Câmpiei de Sud se întâlnesc toate subtipurile
automorfe a cernoziomului – argiloiluviale, levigate, tipice şi carbonatice.

Solurile cenuşii albice sunt reprezentate de un mic areal în pădurea de la nord-
est de satul Baurci, raionul Căuşeni, la altitudinea 270 m (coordonatele geografi ce
N46°39′49″, E28°57′45″). La marginea pădurii s-a format o carieră din care se extrage
nisipul fi n. Pentru acest scop o parte de pădure a fost defrişată, stratul de nisip – extras.
Pe malurile verticale ale carierei se evidenţiază structura morfologică a profi lelor
solurilor. În partea de nord-vest malul carierei dezgoleşte profi lul unui cernoziom
argiloiluvial argilo-lutos. Malurile nord-estice şi sudice dezgolesc profi lul solului
cenuşiu albic luto-nisipos (Foto 1). Formarea acestui sol este condiţionată de textura
uşoară a rocii parentale – nisipului fi n. Pădurea prezintă un stejăret antropizat, degradat.
În jurul carierei solul este tasat, lipsit de stratul ierbos, întretăiat de drumuri. Din aceste
considerente o caracteristică amplă a biocenozei este imposibilă. Arboretul care s-a
păstrat în jurul carierei este prezentat de stejarul pedunculat (Quercus robur) cu câteva
tufe de măceş (Roza canina). Profi lul solului cenuşiu albic este evident diferenţiat,
orizontul eluvial este albicios, iluvial – brun-roşcat. Carbonaţii lipsesc.

Componenţa substanţială a solului cenuşiu albic (tab. 1) se deosebeşte prin
diferenţierea texturală slabă, conţinutul foarte redus de humus şi cationi schimbabili,
gradul înalt de aciditate hidrolitică, reacţia acidă, saturaţia cu baze 47-53%. Proprietăţile
acestui sol (tab. 1) sunt condiţionate preponderent de textura rocii parentale (nisipul fi n)
şi lipsa carbonaţilor.

În Câmpia de Sud predomină luturile loessoide, care se pot alterna cu argile. Rocile
nisipoase aici prezintă rarităţi. Ieşirea la suprafaţă a unui masiv nisipos la altitudinea
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270 m (unde luturile loessoide lipsesc) a contribuit la formarea unui regim hidrologic
specifi c cu consecinţele pedogenetice respective.

Foto 1. Malul nord-estic al carierei.

Tabelul 1. Componenţa fi zico-chimică a solului cenuşiu albic. Profi lul 013

Adânci-
mea,
cm

Higro-
scopici-

tatea
Humus pH

(KCl)

Cationi schimbabili
Aciditate

hidrolitică
Gradul de
saturaţie

cu baze, %
Ca++ Mg++ ∑

% me/100 g sol

0-10 1,2 2,68 3,2 5,2 3,2 8,4 7,53 53

10-20 0,6 0,76 3,1 - - - 5,92 -

20-30 0,5 0,35 3,3 2,4 2,4 4,8 5,24 53

40-50 0,6 0,35 3,2 2,0 2,4 4,4 4,90 47

70-80 1,2 0,30 3,2 2,8 4,0 6,8 7,06 49

90-100 1,2 0,30 3,4 4,4 3,2 7,6 - -

140-150 0,2 - 3,2 4,4 3,6 8,0 - -

Solurile cenuşii tipice s-au format pe culmea dealurilor Tigheciului, sub stejărişuri
cu amestec de alte specii, pe roci luto-argiloase terţiare, la altitudinea de 300 m [13].
Pe pantele adiacente s-au format soluri cenuşii molice şi cernoziomuri levigate. Pe
culmele orientate spre sud, concomitent cu scăderea altitudinilor, stejărişurile devin tot
mai xerofi te, cu predominarea stejarului pufos, cernoziomurile levigate sunt înlocuite
de cernoziomurile tipice. Aceste soluri se deosebesc de cernoziomurile adiacente,
formate în condiţiile de stepă. Ele conţin în orizontul superior mai mult humus, sunt
mai evident structurate, însă construcţia profi lului este tipic ceornoziomică (AmBm).
Aceste soluri pot fi  evidenţiate la nivel de gen, în dependenţă de conţinutul de humus
(„tipice moderat humifere” şi „humifere” >7% humus).
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Soluri cenuşii molice şi cernoziomuri argiloiluviale (podzolite) au fost evidenţiate
şi caracterizate în pădurea Dealului Puhoi [11]. Până în ultimul timp lipsea informaţia
despre solurile masivelor forestiere „Zloţi” şi „Hârbovăţ” din Câmpia de Sud.

Cercetările efectuate în 2010-2011 au stabilit că aceste masive forestiere sunt
neomogene atât din punct de vedere biocenotic cât şi pedologic. Majoritatea suprafeţelor
împădurite prezintă plantaţii de diferite vârste şi componenţă specifi că. Pădurile naturale
s-au păstrat doar parţial în câteva areale. În masivul de pădure „Zloţi”, pe platou în
componenţa stejăretelor predomină stejarul pedunculat, pe pantele sudice – stejarul
pufos.

În arealul cu predominarea stejarului pedunculat, învelişul de sol este prezentat
de solul cenuşiu molic şi cernoziomul argiloiluvial, sub stejarul pufos – predomină
cernoziomul levigat şi cernoziomul tipic.

Profi lul solului cenuşiu molic este foarte slab diferenţiat, orizontul superior este
humifi cat şi structurat, orizontul subiacent conţine caractere iluviale, profi lul este lipsit
de carbonaţi. Altitudinea 270 m, coordonatele geografi ce N46°40′88″, E28°55′32″.

Componenţa fi zico-chimică a solului cenuşiu molic (tab. 2) este caracteristică
subtipului respectiv cu textura nisipo-lutoasă. Conţinutul de humus scade spre adâncime,
la 50 cm constituind sub 1%. Carbonaţii lipsesc. Reacţia solului este slab acidă pe tot
profi lul, saturaţia cu baze – 85-88%.

Tabelul 2. Componenţa fi zico-chimică a solului cenuşiu molic. Profi lul 011

Adânci-
me, cm

Higrosco-
picitate

Humus pH
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate
hidrolitică

Gradul de
saturaţie

cu baze, %
Ca++ Mg++ ∑

% me/100 g sol

0-10 3,7 5,61 5,5 20,8 5,2 26,0 4,34 86

10-20 2,3 2,78 4,0 6,77 -

30-40 2,3 1,57 4,2 14,1 4,8 18,9 3,43 85

50-60 2,2 0,76 4,0 5,63 -

70-80 2,8 0,40 4,1 10,0 6,8 16,8 2,31 88

90-100 2,9 0,35 4,1 16,6 - -

110-120 2,7 - 4,1 11,0 5,6 - -

Solul cenuşiu molic contactează cu cernoziomul argiloiluvial cu textura mai fi nă –
luto-argiloasă.

Pădurea Hârbovăţului se deosebeşte prin gradul înalt de infl uenţă tehnogenetică.
Între speciile plantate foarte diferite [6] predomină salcâmul (Robinia pseudoacatia).
Învelişul de sol este prezentat de trei subtipuri de cernoziom – levigat, tipic şi
carbonatic.

Profi lul cernoziomului levigat se deosebeşte prin conţinutul de humus circa 6-7%
(moderat humifer), care foarte lent scade spre adâncime, până la 1,5% la 100 cm.

Un interes deosebit prezintă cernoziomul carbonatic sub stejarul pufos (foto 2, 3).
Acest subtip al cernoziomului pentru prima dată a fost evidenţiat sub pădure.

Profi lul cernoziomului carbonatic se deosebeşte în primul rând prin conţinutul
înalt de humus (în orizontul superior >10%), consistenţa şi structura orizontului
superfi cial (A). Solul este profund (>100 cm) şi carbonatic de la suprafaţă. În partea
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de jos a profi lului carbonaţii se evidenţiază în diferite forme: pseudomiceliu, vinişoare,
aglomeraţii. Profi lul este perforat de canale (râme, cicade). Reacţia solului este bazică,
suma cationilor schimbabili în orizontul A depăşeşte 40 me/100 g sol (tab. 3).

Foto 2. Pădurea de stejar pufos pe cernoziom
carbonatic

Foto 3. Cernoziom
carbonatic humifer

Tabelul 3. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului carbonatic humifer.  Profi lul H-1

Adânci-
me, cm

Higrosco-
picitate

Humus CaCO3 pH (H2O)

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑
% me/100 g sol

0-10 5,7 11,95 2,3 7,2 34,7 7,0 41,7

20-30 5,6 4,21 1,8 7,2 35,6 6,5 42,1

50-60 5,4 1,98 2,2 7,2 33,4 4,2 37,6

75-85 5,2 1,45 7,3 7,6 31,8 4,5 36,3

90-100 5,0 1,10 15,8 8,0 26,0 4,0 30,0

110-120 4,7 0,89 16,8 8,1 24,1 3,4 27,5

Concluzii

În Câmpia de Sud a Moldovei de-a lungul culmelor unor dealuri pătrund
asociaţii forestiere – păduri de stejar cu diferite amestecuri, care, pe alocuri, ocupă şi
pantele adiacente. Componenţa specifi că a arboretelor spre sud devine preponderent
monodominantă – gârneţe cu stejar pufos.

În condiţiile pădurilor înconjurate de stepe s-au format soluri preponderent
cernoziomice şi, doar în anumite cazuri specifi ce, soluri cenuşii.

Pădurile din Câmpia de Sud sunt intens infl uenţate tehnogenetic. Componenţa
specifi că este transformată prin tăieri repetate şi plantări neregulate. Din aceste
considerente este foarte complicat de stabilit interdependenţa dintre tipurile de pădure şi
unităţile genetice de sol. Tendinţa generală a interdependenţei este ecologic argumentată:
predominarea în componenţa arboretelor a elementelor xerofi te condiţionează regimul
hidric al cernoziomului, care devine tot mai evident nepercolativ.
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Sub pădurile Câmpiei de Sud s-au format diferite subtipuri de cernoziom. Nivelul
carbonaţilor spre sud, unde predomină stejarul pufos, ajunge la suprafaţă. Subtipurile
cernoziomului sunt supuse legităţii zonale a răspândirii geografi ce. De la nord spre
sud sunt răspândite cernoziomurile argiloiluviale, apoi, în dependenţă de predominarea
condiţiilor xerofi te, cernoziomurile levigate, tipice şi carbonatice. Sub păduri
cernoziomurile sunt mai humifere (preponderent moderat humifere) până la humifere
(>7%).  În cazuri specifi ce sub păduri s-au format soluri cenuşii – albice, tipice şi
molice, care prezintă rarităţi pedologice în Câmpia de Sud. Condiţiile pedogenetice în
asemenea cazuri se deosebesc evident de cele înconjurătoare, caracteristice stepei.
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Rezumat

S-a constatat că vegetaţia litoral-vasculară a r. Bîc este reprezentată de 131 specii din 116
genuri şi 44 de familii. Familiile predominante sunt: Asteraceae cu 26 de specii din 23 genuri
şi Poaceae cu 18 specii din 11 genuri. Dinamica impactului deşeurilor asupra ecosistemului
râului Bîc este exprimată prin valoarea indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate,
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