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SOLURILE PĂDURILOR PLATOULUI SILVOSTEPEI DE 
NORD – REZERVAŢII DE RESURSE

Ursu A., Overcenco A.

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

Introducere

Extrema nordică a Moldovei dintre Prut şi Nistru prezintă un platou înalt cu 
altitudinile 220-240 m (maxima 300 m) relativ slab fragmentat. Pe culmile dealurilor 
şi părţile superioare ale versanţilor predominau pădurile – “districtul pădurilor de stejar 
cu cireş” [1] actualmente parţial defrişate. Pe terenurile cu altitudini mai joase de 200 
m probabil erau răspândite pajişti mezo te [4, 6] actualmente valori cate, înlocuite cu 
culturi agricole.

Pădurile Platoului de Nord sunt supuse diferitor activităţi antropogene (tăieri, 
păşunat), componenţa vegetală speci că actuală nu corespunde celei iniţiale şi totuşi 
în unele masive ale pădurilor existente s-au păstrat arbori seculari, ceea ce ne permite 
să considerăm că şi solurile în asemenea condiţii şi-au păstrat construcţia morfologică 
şi componenţa substanţială. Asemenea soluri pot servi ca martori, pentru evidenţierea 
direcţiilor pedogenezei contemporane, şi transformărilor tehnogenetice în cazul 
valori cării.

De fapt în condiţiile vegetaţiei forestiere, în po da presiunii antropice, solurile 
de regulă î-şi păstrează construcţia morfologică, cu excepţia cazurilor tăierilor rase şi 
lucrării solului pentru plantaţii noi. Transformările pedogenetice afectează doar orizontul 
superior, structura şi componenţa lui substanţială. În condiţiile pădurilor “de stejar cu 
cireş” s-au format preponderent solurile cenuşii reprezentate de trei subtipuri – albice, 
tipice şi molice [3]. Solurile cenuşii albice s-au format doar pe culmea predominantă 
(cu altitudinea peste 300 m) formând un singur areal. Cele mai răspândite sunt solurile 
cenuşii tipice şi molice [4], primele ocupând altitudinele mai înalte. O răspândite largă 
în cadrul Platoului Silvostepei de Nord au cernoziomurile argiloiluviale. Geneza acestor 
soluri nu este absolut clară. Denumirea lor precedentă era „cernoziomuri podzolite”. 
Caracterele morfologice speci ce constau în prezenţa în partea inferioară a pro lului 
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a unui orizont iluvial slab pronunţat şi pudrarea cu SiO
2
 a elementelor structurale ale 

orizontului superior.
Pedologia contemporană consideră că aceste caractere se datorează nu “podzolirii”, 

ci “lesivajului” – transportării spre adâncime a fracţiunilor argiloase fără descompunere 
minerală (caracteristică podzolirii) şi “desgolirii” parţiale a fracţiunii nisipoase în 
orizontul A. Aceste procese sunt posibile doar în condiţiile pădurii. Însă pro lul acestor 
soluri este intens şi adânc humi cat. Conţinutul humusului depăşeşte 1% la adâncimea 
60-70 cm. Asemenea acumulare de humus nu este caracteristică pădurilor. 

Pădurile dezvoltă sisteme radiculare masive în orizonturile inferioare ale solului 
care funcţionează multianual fără a se descompune şi a favoriza humi carea. Sub 
păduri materia organică – sursa de humi care – provine din litieră şi plantele ierboase, 
preponderent efemere, care reuşesc să-şi asigure ciclul vegetal până la apariţia frunzişului 
pe arbori. Aceste surse nu pot asigura humi carea adâncă a pro lului şi nici formarea 
structurii grăunţoase a orizontului acumulativ. Din aceste considerente există doar două 
posibilităţi, care explică caracterele esenţiale ale cernoziomului argiloiluvial:

poligeneza – ca rezultat al expansiunii pădurii asupra pajiştilor (şi invers); 1) 
modi carea regimului hidric şi crearea condiţiilor favorabile procesului de lesivaj; 

formarea solului în condiţiile unor păduri cu componenţă speci că – păduri-2) 
pajişti (парковые дубравы), cu arbori rari şi covor dens de plante ierboase.

Considerăm că în realitate ambele variante ar   putut exista în procesul evoluţiei, 
deoarece vârsta cernoziomurilor poate constituie sute de mii de ani [5].

Rezultate şi comentări

Cercetările efectuate recent au avut ca scop evidenţierea stării actuale şi componenţei 
esenţiale a solului cenuşiu tipic virgin şi valori cat, şi a cernoziomului argiloiluvial 
în condiţiile unor păduri seculare. Aceste soluri conform legii prezintă arii protejate, 
(rezervaţii de resurse) [2]. Pro lul 1001 a fost amplasat în pădurea Trebisăuţi (raionul 
Briceni), la altitudinea 265 m (foto 1). La marginea pădurii s-au păstrat arbori seculari 
de stejar (Querqus robur).

Solul cenuşiu tipic virgin

Construcţia morfologică a pro lului (foto 2) este caracteristică solului cenuşiu tipic. 
În stare umedă diferenţierea este relativ slab pronunţată.         

Orizontul superior este humi cat, structurat, afânat. Conţinutul de humus scade 
brusc spre adâncime (tab. 1). Reacţia solului este slab acidă. În complexul schimbabil 
predomină calciul (21,2–22,8), suma cationilor este redusă (24,4–28,0 m.e.) Aciditatea 
hidrolitică în partea superioară a pro lului constituie 4,2–4,7 me şi scade spre adâncime, 
gradul de saturare cu baze 83–87%.

Valori carea solului cenuşiu tipic modi că construcţia morfologică şi componenţa 
substanţială: orizonturile superioare se amestecă, structura nuciformă se distruge. În 
stratul arabil (0–30 cm) conţinutul de humus constituie 3%, structura bulgăroasă. Se 
majorează conţinutul calciului şi suma cationilor schimbabili (tab. 2). Reacţia solului 
rămâne slab acidă,  însă aciditatea hidrolitică scade, gradul de saturare cu baze se 
măreşte.
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Foto 1. Pădure de stejar pe sol cenuşiu tipic Foto 2. Pro lul solului cenuşiu tipic virgin

Construcţia morfologică a pro lului solului cenuşiu virgin (Pr. 1001). A
1
 0-10 cm. Cenuşiu-brun, 

umed, slab tasat, structură nuciformă mică şi medie, lut-argilos. A
2
 10-35 cm  Cenuşiu brun în stare umedă, 

cenuşiu în stare uscată, slab tasat, structură nuciformă, mare, lut argilos. B
1
 35-55 cm  Brun închis, umed, 

tasat, structură nuciformă-prismatică, neclară, slab pronunţată, lut argilos. B
2 
55-83 cm     Brun, umed, 

prismatic, cu pelicule de R
2
O

3
, argilos, tasat. BC 83-120 cm Brun-gălbui, umed, structură neclară, lut 

argilos.
Tabelul 1. Componenţa  zico-chimică a solului cenuşiu tipic virgin (Pr. 2001)

Adâncime 
cm

Higrosco-
picitate

Hu-
mus

pH 
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %
Ca++ Mg++ Σ

% me /100 g sol
0-10 3.3 4.41 5.6 22.8 5.2 28.0 4.20 83

20-30 3.1 2.69 5.8 4.73
40-50 3.3 1.6 5.2 21.2 3.2 24.4 3.85 87
65-75 4.0 0.86 4.9 1.93

90-100 3.3 0.74 4.8 22.8 3.6 26.4 -
110-120 4.3 0.63 4.8

Tabelul 2. Componenţa  zico-chimică a solului cenuşiu tipic arat (Pr. 2002)

Adânci-
me cm

Higrosco-
picitate

Hu-
mus

pH 
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %

Ca++ Mg++ Σ
% me /100 g sol

0-10 3.8 3.15 5.9 27.6 3.2 30.8 2.45 91
20-30 3.8 3.04 6.1 1.4
50-60 4.4 1.32 5.8 26 4.4 30.4 1.92 92
70-80 4.6 0.80 5.7 1.75

90-100 4.7 0.74 5.5 27.2 5.6 32.8 -
110-120 4.7 0.69 5.6

Cernoziomul argilo-iluvial

În partea de sud a Platoului de Nord întru-un masiv de pădure izolat, la sud-
est de comuna Brătuşeni (altitudinea 250 m), a fost săpat pro lul 1003. În pădure 
predomină stejarul pedunculat  cu arbori seculari (foto 3).



152

       Construcţia morfologică a pro lului (foto 4) este evident cernoziomică; orizonturile 
superioare humi cate, structura glomerulară bine pronunţată. În partea inferioară a 
pro lului se evidenţiază un suborizont cu caractere iluviale (nehumi cat), nestructurat 
şi lipsit de carbonaţi (B

3
) (tab.3). 

Conţinutul de humus în orizontul  superior depăşeşte 7% şi scade uşor spre adâncime, 
până la 1,78% la 60–70 cm. Reacţia solului este slab acidă, suma cationilor  schimbabili 
constituie 37,7 me/100g sol în orizontul superior, gradul de saturaţie cu baze – 88%. 
(tab. 3).

Foto 3. Stejari seculari pe cernoziom 
argiloiluvial.

Foto 4. Pro lul cernoziomului 
argiloiluvial.

Construcţia morfologică a pro lului cermoziomului argiloiluvial virgin 
(Pr. 1003). A

1
 0–10 cm Cenuşiu închis, negricios, umed, slab tasat, structura glomerulară mică, argilo-lutos; 

A
2
 10–30 cm Cenuşiu închis, umed (în stare uscată – pudrat cu SiO

2
), slab tasat, structură glomerulară bine 

pronunţată; B
1
 30–55 cm Cenuşiu-brun, umed, tasat, structură nuciformă mică şi medie, luto-argilos; B

2

55–75 cm Brun închis, reavăn, tasat, structură prismatică, slab pronunţată, argilos; B
3
 75–90 cm Brun-

gălbui cu pete cenuşii, neomogen, structură prismatică, dur, argilos; BC 90-120 cm Brun-gălbui fără 
carbonaţi, structură  bulgăroasă.

    Tabelul 3. Componenţa  zico-chimică a cernoziomului argiloiluvial virgin (Pr. 2003)

Adâncime 
cm

Higrosco-
picitate

Humus pH 
(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %
Ca++ Mg++ Σ

% me /100 g sol
0-10 4.2 7.33 6.1 32.8 4.4 37.2 5.25 88

15-25 3.8 5.04 5.0 6.45 -
40-50 3.9 3.21 4.9 28 4.4 32.4 5.25 84
60-70 4.1 1.78 5.2 3.5 -
80-90 4.3 0.8 5.2 25.2 4.0 29.2 -

110-120 3.6 0.63 6.3
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Cernoziomul argiloiluvial, arat (Pr 2004)

Valori carea cernoziomului argiloiluvial conduce la dehumi carea orizonturilor 
superioare (tab. 4). Reacţia solului rămâne slab acidă. Cernoziomurile argiloiluviale 
valori cate se evidenţiază prin pudrarea cu SiO

2
 a stratului arabil în stare uscată. În 

pădurile din partea de sud a Platoului nordic ele formează complexe sau asociaţii 
pedologice cu solurile cenuşii molice. Diferenţa dintre ele constă în di renţierea mai 
evidentă şi conţinutul mai redus de humus în solurile cenuşii molice. 

Tabelul 4. Componenţa  zico-chimică a cernoziomului argiloiluvial arat (Pr. 2004)

Adânci-
me cm

Higrosco-
picitate

Hu-
mus pH 

(KCl)

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrоlitică

Gradul de 
saturaţie 

cu baze, %
Ca++ Mg++ Σ

% me /100 g sol
0-10 4.0 3.72 5.7 26.4 3.6 30.0 3.85 88

30-40 4.0 2.87 5.6 3.15 -
50-60 4.6 2.69 5.6 27.2 2.4 29.6 1.75 94
70-80 3.9 0.97 6.1 1.05 -
90-100 3.8 0.92 6.8 27.6 3.2 30.8
110-120 3.8 0.80 6.9

Solul cenuşiu tipic din pădurea de la Trebisăuţi şi cernoziomul argiloiluvial în 
complex cu solul cenuşiu molic din pădurea de la Brătuşeni sunt Rezervaţii de Resurse 
inclus în Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat [2]. 

Rezultatele cercetărilor prezintă o documentare ştiinţi că a acestor Rezervaţii.

Concluzii

Pădurele Platoului de Nord au contribuit la formarea solurilor cenuşii şi 
cernoziomurilor argiloiluviale care predomină în componenţa învelişului de sol al 
primului raion pedogeogra c [4].

Vegetaţia forestieră a asigurat conservarea proprietăţilor şi componenţei substanţiale 
a solurilor.

Valori carea solurilor cenuşii şi cernoziomurilor argiloiluviale a condus la 
modi carea constituenţei morfologice a pro lelor şi componenţei substanţiale. S-a 
produs dehumi carea, destructurarea şi amestecarea orizonturilor superioare. 

Includerea unor areale ale solurilor cenuşii şi cernoziomuri argiloiluviale în lista 
Rezervaţiilor de Resurse va contribui la conservarea componenţei substanţiale şi 
proprietăţilor lor.
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SOLURILE HALOMORFE DIN STEPA BĂLŢILOR

Ursu A., Overcenco A., Vladimir P., Marcov I.

Institutul de Ecologie şi Geogra e

Introducere

În partea de nord a Moldovei se evidenţiază prin condiţiile naturale speci ce aşa 
numita Stepa Bălţilor. Ea contactează la sud cu Podişul Codrilor,  ind înconjurată de 
regiunile deluroase ale silvostepei. Stepa Bălţilor prezintă o câmpie văluroasă, în trecut 
cu pajişti şi asociaţii de păiuş cu negară, actualmente totalmente valori cate.

În structura geologică predomină argilele şi luturile argiloase terţiare, pe altitudini 
relativ joase – luturi loessoide. Albiile Răutului şi a uenţilor lui dezgolesc straturi 
de calcar. Rocile argiloase şi argilo-lutoase deseori conţin săruri solubile, ceea ce 
in uenţează pedogeneza. Învelişul de sol al Stepei este prezentat preponderent de 
cernoziomuri levigate şi tipice moderat humifere formate pe argile şi luturi argiloase. 
Pe luturile loessoide cuaternare s-au format cernoziomuri tipice slab humifere şi chiar 
carbonatice [2]. În cadrul solurilor zonale, prezentate de cernoziomuri, sunt răspândite 
fragmentar (mai frecvent, pe dealurile Ciulucului şi Soloneţului) soluri intrazonale, 
formarea cărora este condiţionată preponderent de particularităţile rocilor parentale. 
Prezenţa aproape de suprafaţă a apelor freatice a condiţionat formarea clasei de soluri 
hidromorfe (cernoziomoide, mocirle), iar prezenţa în rocile parentale şi apele freatice 
a sărurilor solubile contribuie la formarea solurilor halomorfe. Pe argilele grele, 
montmorilonitice, şi pe blocurile de calcar se formează soluri litomorfe, în văi şi luncile 
râurilor – soluri dinamomorfe [1]. Cele mai răspândite soluri intrazonale (halomorfe) 
sunt soloneţurile şi solonceacurile, formate pe pante, unde, de regulă, în componenţa 
rocilor parentale se conţin săruri solubile în apă.. Proprietăţile şi componenţa 
substanţială a acestor soluri sunt nefavorabile pentru plantele agricole, ele se deosebesc 
prin productivitatea redusă sau nulă, lucrarea lor în termenii optimali este practic 
imposibilă. Din aceste considerente arealele soloneţurilor şi solonceacurilor, în cazul 
când sunt incluse în loturile agricole, se evidenţiază prin starea slab dezvoltată sau chiar 
lipsa plantelor. Suprafaţa solului este speci că: bulgăroasă-albicioasă (soloneţurile) sau 
albă-gălbuie (solonceacurile). Arealele acestor soluri reduc productivitatea solelor şi 
asolamentelor, nu permit efectuarea la timp a lucrărilor agricole.

Pedogeneza soloneţurilor este complicată, în  nal manifestându-se prin înlocuirea 
cationului bivalent Ca++ cu cationul monovalent Na+. Această modi care a componenţei 
complexului schimbabil condiţionează reorientarea multor procese pedogenetice şi 
înrăutăţirea proprietăţilor solului. Se modi că structura grăunţoasă, solul devine compact, 
dur, în orizontul iluvial se formează elemente structurale speci ce columnare.

Humusul (humatul de calciu,  ind înlocuit cu humatul de sodiu) devine solubil şi 
“se scurge” pe pro l. Reacţiile  zico-chimice în procesul pedogenezei soloneţurilor 


