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Rezumat
Solurile Basarabiei au fost elucidate pe Hărţile României începând cu anul 1909, apoi în 
1911, 1924 şi 1927. Pe aceste hărţi pentru prima dată au fost indicate solurile brune sau 
brun-roşcate. N. Florov a efectuat pe teritoriul Basarabiei primele cartografieri detaliate 
ale solurilor, care s-au finalizat cu alcătuirea câtorva hărţi pedologice, pedogeografice şi 
pedoagricole. În anul 1934 a fost publicată Harta zonelor naturale de sol ale României 
la scara 1:1.500.000. 
Cuvinte cheie: sol, cartare pedologică, hartă pedologică, legendă. 
Depus la redacţie 02 octombrie 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresă pentru corespondenţă: Stela Curcubăt, Institutul de Ecologie şi Geografie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, str. Academiei, 1, MD 2028, Chişinău, Republica 
Moldova: E-mail: stelacurcubat@rambler.ru; tel. (+37322)728426.

Introducere
Cartografierea solurilor Moldovei are deja o istorie bogată. În diferite perioade 

hărţi pedologice au fost alcătuite de A.I. Grossul-Tolstoi (1856) [21], V.V. Dokuceaev 
(1900) [22], A.I. Nabochih [18]. Începând cu anul 1909 solurile Basarabiei apar pe 
hărţile României alcătuite de Gh. Murgoci, P. Enculescu, Em. Protopopescu-Pake, T. 
Saidel (1909-1927) [12], N. Florov (1927, 1930, 1938, 1941), [7-10], N. Cernescu 
(1934) [3].

Hărţile pedologice româneşti includeau solurile Basarabiei până în anul 1941. 
Hărţile sunt bazate pe concepţia naturalistă a pedologiei genetice, iar nomenclatura 
solurilor corespunde cu „Les sols arables de la Russie, par N. Sibirtzew” [17].

Materiale şi metode
Pentru studiul informaţiei cartografice a învelişului de sol din Basarabia au fost 

folosite hărţi pedologice puţin cunoscute comunităţii ştiinţifice, precum  şi literatură 
de specialitate oferită de Arhiva Naţională, biblioteci din Republica Moldova şi 
România. 

Metoda de cercetare a fost analiza şi compararea hărţilor pedologice şi a legendelor 
lor editate pe parcursul anilor 1909-1934.
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Rezultate şi discuţii
În premieră, solurile Basarabiei au fost menţionate pe Harta generală a zonelor 

de soluri a Principatelor Române (1909) de către pedologii români Gh. Murgoci, Em. 
Protopopescu-Pake şi P. Enculescu, publicată în 1911 la scara 1:2.500.000 [1].

Iniţial Harta solurilor României a fost alcătuită la scara 1:1.000.000 şi expusă la 
o expoziţie din Odesa (1909). Ulterior a fost publicată în „Dările de seamă ale primei 
conferinţe internaţionale de agrogeologie de la Budapesta” (1909) la scara 1: 2.500.000 
însoţită de o schiţă climatologică [2, 16].

Harta solurilor 1:2.500.000 redă zonele de soluri, caracteristicile geobotanice ale 
acestora şi limitele optime pentru anumite culturi. Pe Hărţile pedologice elaborate de 
Murgoci şi colegii săi sunt incluse şi solurile din Basarabia.

Din legenda hărţii [16] reiese că pe teritoriul Basarabiei au fost evidenţiate 
următoarele soluri: 1) sol castaniu argilo-nisipos de stepă uscată; 2) cernoziom ciocolat 
de stepă cu pădure; 3) cernoziom ordinar cu 8% humus; 4) cernoziom degradat; 5) sol 
castaniu nisipos (dune străvechi); 6) sol brun-roşcat de pădure (de stejar); 7) podzol (pe 
care l-a numit iniţial „pământ şiu” de fag; 8) aluviuni moderne (smolniţe); 9) nisipuri, 
dune maritime şi continentale.

O explicaţie la prima hartă a solurilor României prezintă lucrarea lui Gh. Murgoci 
„Zonele naturale de soluri în România”, publicată în anul 1910 [17]. 

Murgoci se opreşte asupra problemei zonalităţii solurilor din România. “El 
întreprinde expediţii ştiinţifice în Rusia, Basarabia şi Podolia şi arată relaţia directă 
a zonalităţii solurilor în partea nordică, unde „harta rusească din lipsă de amănunte 
nu permitea legătura zonelor” [17]. În raportul Activităţii Institutului Geologic al 
României pe anul 1910, se spunea: „Profitându-se de o campanie de studii, pornită din 
aceeaşi cauză, a profesorului Nabokih de la Odesa în Basarabia, la care s-a asociat 
dl Murgoci şi dl Enculescu, s-a putut face cunoştinţă cu solurile Basarabiei (din care 
s-au adus probe schematice până la 3 şi 4 m). S-au stabilit felurile de soluri din N 
Basarabiei şi legătura zonelor solurilor din Moldova cu cele ale Rusiei sud-vestice. 
S-a văzut pe baza tipurilor de sol şi vegetaţiei că zonele de soluri de pădure (podzol 
şi sol brun) din regiunea Vaslui – Fâlciu se continuă în partea centrală a Basarabiei, 
mărginită pe la S de Hotin de zona podzolului, cu o îngustă înterpunere de sol brun 
de pădure. În baza acestor studii ce au fost urmărite şi în Podolia până la Cameniz-
Podolsk, s-a putut completa şi continua pe harta noastră zonele la E de Prut” [15]. 

Murgoci stabileşte 5 zone de soluri: 1). Zona solurilor de semipustiu sau a stepelor 
uscate ce cuprind soluri bălane sau brune deschise; 2). Zona solurilor de stepă cu 
pământurile castanii; 3). Zona solurilor cernoziomice, în care include cernoziomul 
propriu-zis, cernoziomul ciocolat sau cafeniu şi cernoziomul degradat; 4). Zona 
solurilor brun-roşcate de pădure şi a brunelor de pădure; 5). Zona solurilor podzolice 
(sol denumit popular „pământ şiu”).

“Aici antenţionez, că „solul brun-roşcat de pădure este descris pentru prima dată 
în lume de G. Murgoci şi acest lucru este confirmat de literatura de specialitate străină. 
Astfel pedologul rus L. Glinca, face descrierea solurilor brune roşcate de pădure după 
G. Murgoci” [2]. Murgoci în lucrarea: „Zonele naturale de soluri în România” menţiona 
că „Sub numele de „pământ creţ”, pământul brun sau brun-roşcat, denumim împreună 
cu Prof. E. Ramann [20], un sol de pădure brun sau brun-roşcat, care se deosebeşte 
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de podzolul Rusiei şi de terra rossa al ţărilor din apropierea Mediteranei. În Moldova 
se prezintă numai ca o bandă îngustă între zona cernoziomului şi a podzolului din 
Basarabia” [17]. In clasificarea solului au fost introduse principiile genetice, iar în 
nomenclatura solurilor, acolo unde lipsea termenul românesc, s-au adoptat denumiri 
ruseşti, care au devenit în scurt timp internaţionale [6].

Între 12-19 mai 1924 la Roma şi-a desfaşurat lucrările cea de-a IV-a Conferinţă 
Internaţională de Ştiinţa Solului la care G. Murgoci „este ales director activ al comisiei 
pentru întocmirea hărţii de soluri a Europei, la care însă nu ajunge să lucreze, deoarece 
moartea îi întrerupe activitatea” [5]. Aici s-a organizat o „expoziţie pedologică” la care 
au fost expuse hărţi şi profiluri de soluri, utilaje originale pentru laboratoare, fotografii 
etc. România a prezentat Harta solurilor la scara 1:1.500.000, profile ale principalelor 
tipuri de sol ş.a. hărţi şi publicaţii [13]. Ca urmare a activităţii desfăşurate pe plan intern 
şi internaţional, Gh. Murgoci este omagiat şi decretat membru de onoare al Asociaţiei 
Internaţionale de Ştiinţa Solului [1].  

Colaboratorii săi, la care se alatură T. Saidel şi pământeanul nostru N. Florov, 
continuă studiile de teren în diferite regiuni din ţară si peste hotarele ei, căutând a 
adânci şi detalia harta de soluri prezentată. Apar note cu privire la solurile diferitor 
regiuni, care-s publicate sub formă de lucrări în „Rapoartele anuale ale Institutului 
Geologic al României”, păstrându-şi poziţia naturalistă în privinţa studierii şi  
clasificării solurilor [2].

Explorator al solurilor basarabene, profesorul N. Florov, efectuează cercetări 
pedologice detaliate în diferite regiuni ale Basarabiei, alcătuieşte şi publică o serie de 
hărţi şi cartograme pedologice din perioda corespunzătoare. Introduce sistemele de 
hărţi şi descrieri monografice, utile pentru argumentarea agriculturii regionale.

 Ulterior, Harta solurilor României (1:1.500.000) este perfecţionată, reeditată şi 
publicată în anul 1927 [12].

Primul congres al SIŞS s-a desfăşurat la Waşington între 13-22 iunie 1927. Delegaţia 
oficială română a fost formată din profesorul Nicolae Florov şi Teodor Saidel. Românii 
au prezentat la Congres Harta humusului şi a solurilor din partea de sud a Basarabiei [7, 
11] şi Harta solurilor României la scara 1:1.500.000 (T. Saidel), celelalte lucrări fiind 
semnate de N. Florov, T. Saidel, N. Cernescu [14].

Harta solurilor României (1:1.500.000) [12], prezenta o nouă etapă în dezvoltarea 
pedologiei. Pedologii români au atribuit solurile podzolite podzolurilor, au introdus 
noţiunile de soluri brune şi brun-roşcate, cernoziomuri degradate, cernoziom şocolat, 
soluri castanii şi sol bălan [4, 20]. Pe teritoriul Basarabiei sunt nominalizate 8 soluri 
zonale, 1 sol intrazonal şi 3 formaţiuni geologice (fig. 1).

Zonalitatea solurilor de la nord spre sud şi invers este bine evidenţiată. În centrul 
Basarabiei deosebim zonalitatea verticală pe Podişul Central şi dealurile Tigheciului.

Pe Podişul Codrilor este indicat: podzolul schelet şi soluri scheletice (8), înconjurat 
de un singur areal de podzol (7), acestea la rândul lor sunt înconjurate de sol brun-
roşcat de pădure (6). Solurile brune se mărginesc la nord cu cernoziomul şocolat (3), la 
est, vest şi sud cu cernoziomul degradat (5).  

Pe dealurile Prenistrene este indicat un areal îngust de sol brun-roşcat de pădure (6) 
ce include “Soroca-Jampol-Ataci-Ocniţa-Secureni-Briceni”. La nord-vest de Rezina 
se găseşte de asemenea un mic areal ca o insulă de sol brun-roşcat de pădure (6).
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Figura 1. Solurile Basarabiei reprezentate pe Harta solurilor României.  
(sc. 1:1.500.000). Autori G. Murgoci, P. Enculescu, Em. Protopopescu-Pake, T. Saidel 
(1927). [12] (fragment)

În partea de nord a Câmpiei de Sud sunt răspândite cernoziomurile propriu zise 
bogate în humus (4) şi şocolate (3), urmate de cernoziom degradat (5) de-a lungul 
Prutului şi sol castaniu din seria cernoziomurilor (2), care înconjoară arealul de 
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cernoziom şocolat (3). În Stepa Bălţilor predomină cernoziomul şocolat (3), care 
trece spre nord în cernoziom degradat (5). În sudul Basarabiei în partea de sud-vest 
se extinde sol bălan nisipo-argilos (1), la fel o fâşie de acest sol este indicată şi la 
sud-est, care ajunge până la Limanul Nistrului, unde spre sud cedează dunelor de  
nisip consolidate (9).

De-a lungul văilor râurilor şi râuleţelor, în lunci sunt indicate aluviuni noi (12), iar 
în delta Dunărei ele trec în plaur (formaţiune vegetală lacustră, plutitoare) (11). 

Dealurile Tigheciului sunt evidenţiate în partea cea mai înaltă cu un areal mic de 
podzol (7), înconjurat de sol brun roşcat (6), şi cernoziom degradat (5).

Sărături continentale şi lacuri sărate (10) se întâlnesc în albiile râurilor din sudul 
Basarabiei “Jalpug, Lunga, Cogâlnic, Sarata, Botna“, fiind marcate prin pete albe.

Figura 2. Solurile Basarabiei reprezentate pe Harta Zonelor naturale de sol ale 
României (1:1.500.000). [3] (fragment)

O altă hartă a solurilor României care include şi solurile Basarabiei este harta 
publicată de către N. Cernescu în anul 1934 (fig. 2) [3]. Principiul alcătuirii hărţii a 
fost gruparea solurilor pe zone naturale, în funcţie de principalele procese genetice. 
Clasificarea solurilor era făcută la nivel general, solurile fiind cercetate la nivelul 
tipului genetic. Pentru identificarea tipurilor de sol şi condiţiilor lor de formare, 
savantul intreprinde studii pe teren. Legenda hărţii ne demonstrează 6 zone de sol: 1) 
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Zona solului brun deschis de stepă aridă; 2) Zona cernoziomului ciocolatiu şi castaniu; 
3) Zona cernoziomurilor degradate; 4) Zona solului brun-roşcat de pădure; 5) Zona 
solurilor brune (Ramann) sau soluri gri-cenuşii (tip podzolic secundar); 6) Zona 
solurlor de regiuni înalte (tip podzolic primar) şi aparte soluri aluviale şi din regiuni 
inundabile. Basarabia include 4 zone de sol (fig. 2), iar pentru luncile râurilor sunt 
desemnate solurile aluviale. Zona cernoziomului ciocolatiu şi castaniu se cuprinde în 
Câmpia Bălţilor şi Câmpia de Sud. În partea de nord a regiunii sunt localizate solurile 
Zonei de soluri brun-roşcate de pădure cu stejar, deasemeni aceste soluri le intâlnim şi 
pe Podişul Codrilor. Ele încercuiesc solurie din Zona de soluri cu podzol secundar care 
ocupă cele mai mari altitudini ale podişului. Pe măsură ce altitudinea scade în Podişul 
Central întâlnim soluri din Zona cernoziomurilor degradate, care mai sunt indicate şi în 
nordul şi sud-vestul Basarabiei în cursul de jos al râului Prut.

Tabelul 1. Evoluţia prezentării cartografice a solurilor Basarabiei pe hărţile pedologice 
ale României.

Anul 1909 [16] 1924 [13] 1927 [12] 1934 [3]
Scara 1:2.500.000 1:1.500.000 1:1.500.00 1:1.500.000

1. Sol castaniu argilo-
nisipos de stepă uscată; 
2. cernoziom ciocolat de 
stepă cu pădure;
 3. cernoziom ordinar cu 
8% humus;
 4. cernoziom degradat;
 5. sol castaniu nisipos 
(dune străvechi); 
6. sol brun-roşcat de 
pădure (de stejar); 
7. podzol (pe care l-a nu-
mit iniţial „pământ şiu” 
de fag; 
8. aluviuni moderne 
(smolniţe); 
9. nisipuri, dune maritime 
şi continentale

Harta a fost 
completată cu date 
noi, îmbunătăţită

1. Sol bălan nisipo-
argilos;
2. sol castaniu din seria 
cernoziomurilor;
3. cernoziom şocolat;
4. cernoziom propriu 
zis bogat în humus;
5. cernoziom degradat;
6. sol brun-roşcat de 
pădure;
7. podzol;
8. podzol schelet şi 
soluri scheletice;
9. dune de nisip con-
solidate;
10. săruri continentale 
şi lacuri sărate;
11. Plaur (formaţiune 
vegetală lacustră , plu-
titoare);
12. aluviuni noi

1. Zona solului 
brun deschis de 
stepă aridă;
 2. zona cernozi-
omului ciocolatiu 
şi castaniu;
 3. zona cernozi-
omurilor degra-
date;
 4. zona solului 
brun-roşcat de 
pădure; 
5. zona solurilor 
brune (Ramann) 
sau soluri gri-
cenuşii (tip pod-
zolic secundar); 
6. zona solurlor de 
regiuni înalte (tip 
podzolic primar) 
7. soluri aluviale 
şi din regiuni in-
undabile.

N. Cernescu redactează Harta solurilor României la scara 1:2.500.000 în baza Hărţii 
solurilor României la scara 1:1.500.000 încocmită de Murgoci şi colaboratorii săi [12] 
şi alcătuieşte harta Zonele naturale de sol ale României (1:1.500.000) [3]. Harta din 
anul 1934 este mai perfectă, mai complexă şi generalizată. Savantul evidenţiază zona 
tipului podzolic primar, caracteristică regiunilor înalte. Separat sunt indicate solurile 
aluviale şi regiuni inundabile. 

Evoluţia interpretării cartografice pe parcursul perioadei 1909-1934, elucidată pe 
hărţile pedologice ale României, este demonstrată în tabelul 1. Legenda Hărţii solurilor 
României (1927) este mai desfăşurată din cauză prezenţei formaţiunilor pedologice.
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Concluzii
Răspândirea geografică a solurilor Basarabiei a fost interpretată pe hârţile solurilor 

României în perioda 1909-1934. Hărţile alcătuite prin metode comparativ-geografice 
şi demonstrau diversitatea pedologică a Basarabiei, legităţile răspândirii geografice a 
unităţilor superioare a solurilor.

Pe hărţile întocmite de pedologii români, pentru prima dată pe teritoriul Basarabiei 
apar solurile brun-roşcate sau brune, evidenţiate de renumitul pedolog Ramann. Astfel, 
Podişul Codrilor prezintă o formaţiune insulară sau reprezintă condiţiile europene cu 
soluri brune. De asemeni sunt indicate cernoziomuri degradate, la sud – soluri castanii 
și bălane.

Hărţile pedologice alcătuite de N. Florov au caracter de pionerat în istoria 
interpretării cartografice a solurilor Moldovei.

Analiza cartometrică a Hărţii Zonelor naturale de sol ale României (1:1.500.000) 
alcătuită de N. Cernescu în 1934, denotă că pe măsura acumulării cunoştinţelor şi 
dezvoltării pedogeografiei, detalizării cercetărilor şi modelelor de cartografiere, 
se majorează numărul unităţilor taxonomice. Hărţile devin tot mai informaţionale, 
obiective. Se lărgeşte utilitatea lor practică.
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