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INTRODUCERE

Solul este un corp natural speci-
fic, care în natură îndeplineşte mul-
te misiuni, fiind suportul şi aprovi-
zionatorul plantelor terestre cu ele-
mente necesare, al treilea mediu 
vital (de rând cu mediul acvatic şi 
terestru aerian), uzină de prelucra-
re a deşeurilor organice, purificator 
al apelor de suprafaţă etc.

La o anumită perioadă a dez-
voltării societăţii umane, la apariţia 
agriculturii, solul devine un mijloc de 
producţie. În această calitate el este 
conştientizat şi înalt apreciat încă 
din antichitate. Solurile prezintă prin-
cipala bogăţie naturală a ţării. Spre 
deosebire de alte mijloace de pro-
ducţie, solul poate fi folosit în decurs 
de milenii cu condiţia protejării şi ne-
admiterii proceselor de degradare. 

Republica Moldova dispune de 
un înveliş de sol unical, reprezentat 
preponderent de soluri cu potenţial 

înalt de productivitate. Acest fapt a 
condiţionat însuşirea şi valorifica-
rea solurilor peste limita admisibilă. 
Actualmente resursele funciare ale 
ţării sunt extrem de valorificate, fo-
losirea lor fiind extensivă.

Valorificarea şi efectuarea lucră-
rilor de ameliorare au condiţionat 
transformarea tehnogenetică a solu-
rilor; unele unităţi taxonomice nu s-au 
mai păstrat în stare virgină. Aceasta  
a pus în pericol menţinerea diversită-
ţii pedologice iniţiale şi biodiversităţii 
în genere. În condiţiile transformării 
tehnogenetice totale a învelişului de 
sol a apărut necesitatea creării unor 
rezervaţii pedologice. Unele unităţi 
genetice de sol sunt protejate în ca-
drul rezervaţiilor naturale ştiinţifice. 
Însă, solurile cu potenţial înalt de 
productivitate, precum şi obiectele 
ameliorative, sunt practic totalmente 
transformate tehnogenetic. În ase-
menea condiţii conservarea lor poate 
fi posibilă doar prin organizarea unor 

rezervaţii speciale.
Aceste obiectivităţi au stat la baza 

iniţierii organizării rezervaţiilor pedo-
logice. Scopul lor constă în conser-
varea unor unităţi genetice unicale, 
atât prin păstrarea condiţiilor existen-
te, cât şi prin crearea posibilităţilor de 
restabilire a stării ecologice iniţiale.

institutul de Pedologie şi Agrochi-
mie „ n. Dimo” a propus şi argumentat 
necesitatea unui sistem de rezervaţii 
pedologice, cu un anumit regim de 
întreţinere (Крупеников, Холмецкий, 
1975; Крупеников, Урсу,1985). În 
Legea privind fondul ariilor naturale 
protejate de stat, nr. 1538 – XIII din 
25.02.98, Monitorul Oficial al rM, nr. 
66-68, din 16.07.1998, art. 442 au 
fost incluse în calitate de rezerva-
ţii de resurse (pedologice), (titlul 7, 
anexa nr. 6), 13 terenuri cu înveliş de 
sol diferit (tabelul 1). 

În anii 2007–2008, în scopul 
evidenţierii stării actuale a acestor 
rezervaţii au fost efectuate cerce-
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Tabelul 1 
Rezervaţii de resurse (anexa 6)

Nr. 
crt. Denumirea Suprafaţa 

(ha) Amplasamentul Deţinătorul
funciar

1
complex de soluri cenuşii şi cenuşii-
închis de pădure (în pădure), al zonei 
de silvostepă din nordul Moldovei

50
2

raionul Briceni 
Ocolul silvic Briceni trebisăuţi
Câmpul nr.3, parcela 24, la vest de 
satul trebisăuţi, lângă pădure

Gospodăria silvică 
de stat edineţ 
Întreprinderea agricolă 
«trebisăuţi»

2 Cernoziom micelar-carbonatic gras 
al zonei dunărene de stepă 4

raionul Cahul
Câmpul nr.10 al asolamentului, la sud-
est de satul roşu

Primăria satului roşu
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tări pe teren. cercetările au fost 
efectuate în 8 rezervaţii cu diferite 
subtipuri de cernoziom.

REZULTATE SI COMENTARII

Din 13 rezervaţii pedologice, 
incluse în Legea privind fondul ari-
ilor naturale protejate de stat, 10 
reprezintă diferite subtipuri de cer-
noziom. Se presupune că solurile 
brune şi cenuşii sunt protejate în 
cadrul  rezervaţiilor naturale («co-
drii», «Plaiul fagului»). Bineînţeles 
că un interes deosebit prezintă cer-
noziomurile, având în vedere va-
lorificarea lor totală. S-a presupus 
că unele obiecte, incluse în legea 

respectivă, vor obţine un regim de 
protecţie specific, datorită căruia 
unitatea respectivă de sol va reveni 
la starea iniţială.

cercetările au stabilit următoarele:
1. Cernoziomul micelar carbo-

natic gras al zonei dunărene de 
stepă. rezervaţia este amplasată 
pe terasa înaltă a Prutului (altitu-
dinea 134 m), la 500 m sud-est de 
satul roşu (foto 1), raionul cahul 
(coordonatele 45°57’00”, longitu-
dine estică şi 28°12’45”, latitudine 
nordică), în zona geografică Stepa 
xerofită a câmpiei de Sud.

Structura morfologică (foto 2)
Aar 0–18 cm. cenuşiu-închis, rea-

văn, destructurat, slab tasat, lutos;
A 18–38 cm. cenuşiu-închis cu 

nuanţe cafenii, reavăn, structura 
glomerulară mică, slab pronunţată, 
slab tasat, lutos;

B1 38–55 cm. cenuşiu-cafeniu, 

3 cernoziom xerofitic de pădure al 
zonei dunărene de stepă 200 Ocolul silvic Larga, Români, parcelele 

27–29
Gospodăria silvică de 
Stat Cahul

4 Cernoziom compact al zonei 
dunărene de stepă 5

raionul căinari
Satul Baurci, brigada nr.1, asolamentul 
de câmp lângă pădurea Ocolului silvic 
Zloţi

Societatea pe acţiuni 
«chircăieştii noi»

5 cernoziom obişnuit al zonei dunărene 
de stepă 4

raionul Comrat
Brigada de tractoare 
nr. 2, câmpul nr. 7

Întreprinderea agricolă 
«Maiac»

6 Cernoziom levigat al zonei de 
silvostepă din nordul Moldovei 3

raionul Drochia
Satul Nicoreni, sectorul situat la 
sud de şoseaua râşcani–nicoreni, 
brigada nr. 1, câmpul nr.2

Întreprinderea agricolă 
«ştefan Vodă»

7 Cernoziom levigat, caracteristic 
stepei Bălţilor 6 La nord de oraşul Drochia, în limitele 

fostului aerodrom
Primăria oraşului 
Drochia

8

Complex de cernoziomuri podzolite 
şi soluri cenuşii-închis cu soluri fosile 
îngropate ale obiectului arheologic 
al zonei de silvostepă din nordul 
Moldovei

28
(pădure)
2 (teren 
arabil)

raionul edineţ
Ocolul silvic edineţ, Brătuşeni, parcela 
52 şi un lot adiacent de 2 ha, la nord-
est de autostrada chişinău-cernăuţi

Gospodăria silvică de 
stat edineţ (28 ha), 
colegiul din Brătuşeni 
(2 ha)

9 Cernoziom levigat gras al zonei 
silvice centrale a Moldovei 4

raionul Orhei
Satul ivancea, sectorul 1 al 
asolamentului de câmp, câmpul nr. 8

Întreprinderea agricolă 
« ivancea »

10 Cernoziom tipic gras al zonei de 
silvostepă din nordul Moldovei 4 raionul râşcani

Marginea de vest a municipiului Bălţi
Asociaţia ştiinţifică de 
Producţie «Selecţia»

11
complex de soloneţuri şi cernoziomuri 
soloneţizate ale zonei de silvostepă 
din nordul Moldovei

9

raionul Sângerei
Staţionarul experimental al institutului 
de cercetări şi Proiectări tehnologice 
în domeniul Pedologiei, Agrochimiei şi 
Ameliorării Solului «n. Dimo», la sud 
de satul Brejeni, păşune la hotarul 
câmpului nr. 7 cu Gospodăria Silvică 
de Stat teleneşti

Întreprinderea agricolă 
«ciucuieni»

12 cernoziom obişnuit gras al zonei 
basarabene de stepă 2 raionul Slobozia

La 1 km nord de satul Sucleia
Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei

13

Complex de soluri aluvionare, 
carbonate, cernoziomice de fâneaţă, 
mlăştinoase şi înnămolite ale zonei 
basarabene de stepă

200

raionul ştefan Vodă
Ocolul silvic talmaza, bălţile talmaza, 
parcelele 9,10,13 ; pădure şi fâneaţă 
de luncă

Gospodăria Silvică de 
Stat Bender

Total 523

Foto 1. Agrolandşaftul rezervaţiei 
cernoziomului carbonatic



NR. 3(45) iuNie, 2009 5

cercetări ştiinţifice

omogen, reavăn, structura grăun-
ţoasă mare, slab pronunţată, puţin 
stabilă, tasat, lutos;

B2 55 –73 cm. Brun-gălbui, neo-
mogen, reavăn, nestructurat, tasat, 
lutos;

BC 73–110 cm. Neomogen, 
gălbui cu pete brune şi albicioase 
(CaCO3), lutos.

Profilul este biogen, străbătut de 
canale de râme. efervescenţa de la 
suprafaţă. 

Denumirea actuală: Cernoziom 
carbonatic slab humifer, moderat 
profund valorificat, lutos (clasifi-
carea solurilor, 1999).

Lotul funciar este privatizat, va-
lorificat, folosit pentru cultivarea 
culturilor anuale. Regimul de rezer-
vaţie nu se respectă.

2. Cernoziomul xerofit de pă-
dure se află în cadrul unei păduri de 
stejar pufos (foto 3) cu amestec de 
diferite specii de arbuşti (porumbar, 
păducel etc.), situate în partea de 
sud a dealului Tigheciului, cu altitu-

dinea - 226 m, Ocolul silvic Larga la 
1500 m spre nord de satul Baurci 
Moldoveni, raionul Cahul (coordo-
natele 46°02’40” şi 28°16’02”).

Sub pădure stratul ierbos este 
foarte divers.

Structura morfologică (foto 4)
A0 0–4 cm. cenuşiu-închis, 

omogen, reavăn, slab tasat, struc-
turat, structură glomerulară mică şi 
medie, împănat cu rădăcini, lutoar-
gilos;

A1 4–30 cm. cenuşiu-închis, 
reavăn, slab tasat, bine structurat, 
structură grăunţoasă medie, stabi-
lă, rădăcini, luto-argilos;

B1 30–52 cm. cenuşiu cu nu-
anţe brune, reavăn, structură gră-
unţoasă medie şi mare slab pro-
nunţată, pseudomiceliu carbonatic, 
canale de râme, luto-argilos;

B2 52–75 cm. Neomogen pes-
triţ, brun, cu pete cenuşii, reavăn, 
neevident, structurat, tasat, luto-ar-
gilos;

BC 75–100 cm. Neomogen, 
gălbui cu pete brune şi cenuşii, rea-
văn, diferite forme de carbonaţi, ta-
sat, lut argilos.

Profilul este biogen, efervescen-
ţa – 40 cm. 

Denumirea actuală: – Cerno-
ziom tipic, moderat humifer, mo-
derat profund, virgin, luto-argilos.

Landşaftul silvostepei xerofite 
cu pădure de stejar pufos şi cerno-

ziom tipic moderat humifer cores-
punde condiţiilor rezervaţiei pedo-
ecologice.

3. Cernoziomul compact se 
află în partea superioară a unui 
versant sudic la 560 m spre nord-
vest de satul Baurci, raionul căi-
nari (partea superioară a bazinului 
râuleţului ceaga) – păşune, zona 
geografică stepa xerofită a câmpiei 
de Sud. Coordonatele 40°37’01”, 
28°56’37” (foto 5).

Structura morfologică (foto 6)
A1 0–36 cm. cenuşiu-închis, 

uscat, dur, structură glomerulară 
mare, stabilă, crăpături, argilos;

B1 36–38 cm. cenuşiu-închis, 
cu nuanţe brune, reavăn, structură 
nuciformă, bulgăroasă, slab pro-
nunţată, stabilă argilos;

B2 62–82 cm. Neomogen, pes-
triţ, gălbui, cu pete cenuşii, dur, 
structură bulgăroasă, cu feţe lune-
coase, argilos;

Foto 2. Profilul cernoziomului car-
bonatic

Foto 4. Profilul cernoziomului tipic 
moderat humifer

Foto 6. Profilul cernoziomului vertic

Foto 5. Agrolandşaftul rezervaţiei 
cernoziomului vertic 

Foto 3. Pădure de stejar pufos
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C 82–110 cm. Galben-cenuşiu 
neomogen, cu aglomerări (pete al-
bicioase) de carbonaţi, dur, argilos;

Profilul este evident vertic, cu 
structură stabilă, slab pronunţată, 
cu crăpături adânci. 

Denumirea actuală: – Cerno-
ziom vertic profund argilos.

terenul este privatizat, folosinţă 
diferită, regimul de rezervaţie nu se 
respectă.

4. Cernoziomul obişnuit se 
află pe terasa superioară a râule-
ţului Ialpug, la 2 km spre sud-vest 
de satul Chirsova, altitudinea 150 
m în zona geografică Stepa xerofi-
tă a câmpiei de Sud. coordonatele 
46°59’54” şi 28°49’11” (foto 7).

Structura morfologică (foto 8)
Aar 0–24 cm. cenuşiu-închis, 

omogen, reavăn, slab tasat, bolo-

vănos, destructurat, luto-argilos;
A1 24–42 cm. cenuşiu-închis, 

omogen, reavăn, slab tasat, struc-
tură glomerulară medie şi mică, 
pronunţată, puţin stabilă, luto-argi-
los;

B1 42 – 63 cm. cenuşiu-brun, 
reavăn, tasat, structură granulară 
medie, puţin stabilă, luto-argilos;

B2 63–86 cm. Neomogen, brun-
gălbui cu pete albicioase, structură 
neevidentă, canale de râme, capro-
liţi, tasat, luto-argilos;

C 86–110 cm. neomogen, găl-
bui, pestriţ (carbonaţi), tasat, luto-
argilos.

Profilul este tipic cernoziomic. 
efervescenţa – 70 cm.

Denumirea actuală: – Cerno-
ziom tipic slab humifer, (obişnu-
it) profund, luto-argilos.

terenul este privatizat, folosinţa 
diferită, regimul de rezervaţie lip-
seşte.

5. Cernoziomul levigat este 
amplasat la 300 m spre sud de 
şoseaua Drochia-râşcani, la 150 
m spre vest de s. Nicoreni, raionul 
Drochia, pe un platou (altitudinea 
208 m) în cadrul Stepei Bălţilor. co-
ordonatele – 47°58’05” şi 27°41’10” 
(foto 9).

Structura morfologică
Aar 0–25 cm. cenuşiu-închis, 

reavăn, prăfos-bulgăros, dur, argi-
los;

A1 25–42 cm. cenuşiu-închis, 
reavăn, structură grăunţoasă nuci-
formă slab pronunţată, stabilă, dur, 
argilos;

B1 42–61 cm. cenuşiu-brun, 
omogen, reavăn, structura slab 
pronunţată, dur, argilos;

B2 65–90 cm. Neomogen, cenu-
şiu-brun gălbui, cu pete humificate, 
reavăn, dur, structură bulgăroasă, 
neevidentă;

C 90–100 cm. Argilă galbenă, 
carbonatică dură.

Profilul prezintă un cernoziom le-
vigat, argilos, efervescenţa – 90 cm.

Denumirea actuală – Cerno-
ziom levigat profund argilos.

Terenul este privatizat, regimul 
de rezervaţie lipseşte.

6. Cernoziomul levigat se 
află pe un platou la nord-vest de 
or. Drochia, (altitudinea 237 m) 
pe teritoriul fostului aeroport, ac-
tualmente înţelenit, caracteristic 
pentru Stepa Bălţilor. coordona-
tele 48°02’22” şi 27°49’47” (foto 
10).

Structura morfologică (foto 
11)

A0 0–22 cm. cenuşiu-închis, 

Foto 7. Agrolandşaftul rezervaţiei 
cernoziomului tipic slab humifer (obiş-
nuit)

Foto 8. Profilul cernoziomului tipic 
slab humifer (obişnuit)

Foto 9. Agrolandşaftul rezervaţiei 
cernoziomului levigat

Foto 10. Landşaftul rezervaţiei cer-
noziomului levigat

Foto 11. Cernoziom levigat
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negricios, reavăn, structura restabi-
lită, grăunţoasă şi nuciformă medie, 
împănat cu rădăcini, slab tasat, ar-
gilo-lutos;

A1 22–42 cm. cenuşiu-închis, 
reavăn, structurat, grăunţos mediu 
şi mic, trecere lentă, slab tasat, ar-
gilo-lutos;

B1 42–63 cm. cenuşiu-brun, 
omogen, reavăn, structură neevi-
dentă grăunţoasă mare, tasat, ar-
gilo-lutos.

B2 63–85 cm. Brun, neomogen, 
reavăn, structură neevidentă mare.

C 85–120 cm. Neomogen, brun-
gălbui, reavăn, scurgeri humificate, 
nestructurat, tasat argilo-lutos, car-
bonatic.

Profilul caracteristic subtipului, 
efervescenţa – 85 cm.

Denumirea actuală – Cerno-
ziom levigat, profund, luto-argi-
los.

În condiţiile fostului aeroport se 
menţine o situaţie relativ stabilă, 
care poate corespunde regimului 
rezervaţiei.

7. Cernoziomul levigat gras se 
află în partea mijlocie a unui ver-
sant foarte slab înclinat (2°), la 3 km 
spre nord-est de satul ivancea (al-
titudinea 180 m), caracteristic peri-
feriei Codrilor zonei Centrale. Co-
ordonatele 47°18’40” şi 28°53’17” 
(foto 12).

Foto 12. Agrolandşaftul rezervaţiei 
cernoziomului levigat

Structura morfologică
Aar 0–22 cm. cenuşiu-închis, 

reavăn, desfundat, slab tasat, argi-
lo-lutos;

A 22–40 cm. cenuşiu-închis, 
reavăn, structura glomerulară me-
die şi mică, slab tasat, trecere len-
tă, argilo-lutos;

B1 40-62 cm. cenuşiu-brun, 
reavăn, structura grăunţoasă, me-
die, tasat, argilo-lutos;

B2 62–82 cm. Brun, neomogen, 
reavăn, structură neevidentă, tasat, 
argilo-lutos;

BC 82–100 cm. Neomogen, 
brun-gălbui, nestructurat, tasat, ar-
gilo-lutos.

Denumirea actuală – Cerno-
ziom levigat profund argilo-lu-
tos.

regimul de rezervaţie este posi-
bil. (Lotul experimental al institutu-
lui de pedologie N. Dimo).

8. Cernoziomul tipic gras se 
află la 1200 m spre vest de muni-
cipiul Bălţi, pe un platou cu altitu-
dinea – 168 m (interfluviul răut-
copăceanca), caracteristic Stepei 
Bălţilor, coordonatele 47°46’90”şi 
27°51’72”.

Profilul de sol a fost amplasat pe 
teritoriul gospodăriei experimentale 
a institutului de cercetări pentru 
culturile de câmp „Selecţia”, mun. 
Bălţi.

A1 0–12 cm. Umed, cenuşiu-în-
chis, aproape negru, argilo-lutos, 
structură grăunţoasă mică şi glo-
merulară, afânat, poros, trecere 
evidentă.

A 12–42 cm. reavăn, cenuşiu-
închis, argilo-lutos, slab compact, 
cu structură grăunţoasă, fisurat, ră-
dăcini medii şi subţiri, trecere trep-
tată.

B1 42–65 cm. reavăn, cenuşiu-
cafeniu, structură glomerulară mică 
şi medie, fin poros, compact, insec-
te, rădăcini subţiri, trecere treptată.

B2 65–95 cm. reavăn, neomo-
gen, brun-gălbui, argilo-lutos, slab 
structurat, compact, fin poros, foar-
te rar rădăcini subţiri, carbonaţi sub 
formă de pseudomiceliu, trecere 
treptată.

BC 95–110 cm. Gălbui-brun 
pestriţ, argilo-lutos, nestructurat, 
compactat, fin poros, scurgeri de 
humus şi canale de râme, vinişoa-
re şi concreţii de carbonaţi, trecere 
treptată.

C de la 110 cm. Roca parenta-
lă, reavăn, galben cu nuanţă brună, 
argilo-lutos, nestructurat, fin poros 

compact, carbonaţi sub formă de 
pseudomiceliu, crotovine.

efervescenţa – 60 cm, carbo-
naţi sub formă de pseudomiceliu 
(70–120 cm).

Denumirea actuală – Cerno-
ziom tipic moderat humifer pro-
fund luto-argilos.

CONCLUZII

Majoritatea rezervaţiilor pedolo-
gice, incluse conform legii în fondul 
ariilor protejate, au fost privatizate 
şi sunt folosite ca terenuri agricole. 
Din 8 terenuri cercetate, doar două 
pot fi considerate rezervaţii, în care 
se menţin condiţii pedogenetice sta-
bile. În rest – solurile sunt lucrate şi 
supuse diferitelor procese degrada-
ţionale-tasare, dehumificare etc.

Luând în consideraţie starea 
actuală a rezervaţiilor pedologice, 
considerăm strict necesară crearea 
unui sistem care ar include princi-
palele unităţi genetice (la nivel de 
tip şi subtip), având în vedere con-
diţiile reale corespunzătoare regi-
mului de rezervaţie.
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