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ECOLOGIE  ŞI GEOGRAFIE

SOLURILE VERTICE – FENOMEN PEDOGENETIC INTRAZONAL

A. Ursu
Institutul de Ecologie și Geografi e al AȘM

Introducere

 Solul prezintă produsul fi nal al interacţiunii factorilor pedogenetici şi include 
diferite caracteristici şi particularităţi al acestor factori.

 Fiecare factor participă la formarea profi lului, orizonturilor genetice, 
componenţei substanţiale şi proprietăţilor solului. Însă în unele cazuri specifi cul unui 
factor poate reorienta direcţia pedogenezei caracteristice zonei respective. 

 În diferite regiuni biogeografi ce au fost evidenţiate, studiate şi caracterizate 
soluri, particularităţile şi proprietăţile cărora sunt condiţionate preponderent de 
componenţa mineralogică şi proprietăţile fi zico-chimice ale rocilor materne. Acest 
fenomen intrazonal, condiţionat de rocă, a fost numit litomorfi sm, iar nomenclatura 
a păstrat denumirile locale specifi ce, unele din ele devenind internaţionale – regure 
(India), rendzine (Polonia), smolniţe (Bulgaria, Serbia, Albania) etc. [7]. În clasifi cările 
contemporane (FAO-UNESCO) asemenea soluri au fost incluse in grupele majore – 
leptosoluri şi vertisoluri [1;3].

Rezultate şi comentarii

In toate zonele naturale biogeogra  ce pe teritoriul Republicii Moldova, in 
dependenţă de structura geologică, pe alocuri apar la suprafaţă atât pe pante, cât şi 
pe platouri, straturi de argilă fi nă cenuşii-albice, gălbui sau verzui de vârstă terţiară 
(sarmaţiene la Nord şi în Centru şi meotice la Sud) [19].

Componenţa mineralogică a acestor argile este preponderent smectit-
montmorilonitică [10], conţinutul fracţiunii de argilă (< 0,01 mm) constituie 62-75 %, 
ajungând până la 87 %, iar conţinutul argilei fi ne (< 0,001 mm) – 40–50%, ajungând 
până la 70% [18].

Pe asemenea roci parentale in diferite zone s-au format soluri speci  ce, care au 
fost evidenţiate şi caracterizate multilateral de mai mulţi autori [11; 12; 13; 14; 15; 16; 
18; 20; 21]. Ele au fost numite compacte, slotoase (слитые), vertice [17;18].

În clasifi cările contemporane a fost introdus şi acceptat terminul vertisol. El 
provine de la noţiunea verto (lat.), care se bazează pe proprietatea acestor soluri de a se 
“invarti”. Termenul a fost propus de Fagheler, referitor la solurile tropicale [24].

În stare uscată solul îşi micşorează evident volumul, se formează crăpături adânci 
în care nimeresc parcele de sol din orizontul superior. În stare umedă aceste parcele 
gonfl ează, volumul lor se măreşte şi masa solului, cu care ele contactează, se ridică 
spre suprafaţă. În aşa mod se produce o rotaţie a orizonturilor. Această teorie stă la baza 
noţiunii de vertisol [24]. Fenomenul vertic a fost dovedit în mod experimental [4; 5].

 Cercetările efectuate recent au stabilit, că pe rocile argiloase fi ne se formează 
diferite varietăţi de soluri vertice. Componenţa mineralogică şi granulometrică 
infl uenţează procesele pedogenetice, în unele cazuri conducând la formarea unui tip 
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intrazonal (litomorf), în altele – doar la modifi carea proceselor zonale şi la formarea 
anumitor caractere vertice, de regulă în orizontul B, ceea ce deosebeşte solul  la nivel 
de subtip tranziţional automorf-litomorf.

 Însă şi vertisolurile nu sunt lipsite de unele particularităţi condiţionate de 
caracterul general al zonei. În cadrul pădurilor de foioase aceste soluri au o nuanţă 
cenuşie-gălbuie, ohrică, pe când în condiţiile de stepă culoarea profi lului este neagră (în 
stare umedă). Aceste particularităţi pot sta la baza divizării vertisolurilor în subtipuri: 
ohric şi molic.

 Majoritatea solurilor formate pe argile grele au, in genere, caracter cernoziomic. 
În orizontul A conţinutul de humus evidenţiază caracterul acumulativ şi scade spre 
adâncime. Structura orizontului A se deosebeşte prin elemente mari, dure, care în stare 
reavănă se divizează în elemente mai mici, glomerulare. Orizontul B este compact, cu 
structură mare, dură, cu feţe strălucitoare. Aceste soluri prezintă cernoziomuri vertice. 
Asemenea soluri au fost stabilite in diferite raioane pedogeogra  ce [9; 20; 21; 22; 23].

Pe Podişul Codrilor sub cărpinişuri cu amestec de stejar, tei şi alte specii, pe argile 
grele se formează soluri cenuşii vertice. Orizontul A are caracter eluvial, cu structură 
nuciformă, dură, pudrată cu SiO2 amorf, pe cand B – este evident vertic.

În scopul diagnosticării şi aprecierii nivelului taxonomic al solurilor menţionate, 
se propune o formulă simbolică, care se bazează pe atribuirea caracterului orizonturilor 
genetice respective [6; 8].

Caracterul vertic (v) se manifestează prin prezenţa feţelor de alunecare, 
(slekensaide) strălucitoare, structura mare, bulgăroasă, dură. Dacă acest caracter este 
prezent în ambele orizonturi (AvBv) – solul, se evidenţiază la nivel de tip, vertisol.

Orizonturile genetice ale vertisolurilor pot mai avea şi alte caractere (culoare 
neagră sau ohrică) pe baza cărora tipul se poate diviza în subtipuri. Vertisolurile din 
anturajul stepelor se numesc molice (humifere) – AvmBv, sub păduri – ohrice (cenuşii) 
– AvoBv. Cernoziomurile au caracter general molic (cenuşiu închis, humatic, structurat, 
grăunţos, afânat), care se referă la ambele orizonturi AmBm. Cernoziomurile vertice se 
deosebesc prin caracterul vertic al orizontului B(AmBmv), solurile cenuşii au orizontul 
A cu caracter eluvial (Ae) şi B – iluvial (Bi). Caracterul vertic se referă la B iluvial şi 
deci formula solului cenuşiu vertic va fi  – AeBiv.

Astfel solurile vertice se evidenţiază la diferite niveluri taxonomice – tip (vertisol), 
subtip (cernoziom vertic, cenuşiu vertic), specie (aluvial hidric vertic) etc. Vetisolurile 
prezintă rarităţi pedologice. Ele se formează pe argile grele în cadrul solurilor cenuşii 
(vertisol ohric) şi a cernoziomurilor (vertisol molic). Vertisolul ohric are următoarele 
particularităţi morfologice (Profi lul 88; foto 1, tab. 1): Profi lul 88, amplasat la începutul 
unui versant (0–2°), la altitudinea 360 m, la marginea pădurii, într-o poieniţă înconjurată 
de arbuşti pe teritoriul Rezervaţiei „Codrii”.

După grosimea profi lului (A+B) solul este moderat profund, textura argiloasă. 
În structura profi lului se evidenţiază caractere de eluviere (Ae) şi iluviere (în B) slab 
pronunţate, reacţia solului – slab acidă. Solul este slab humifer, structură specifi că, 
vertică, elemente structurale cu feţe de alunicare-slikensaide. Vertisolul ohric s-a format 
în anturajul pădurii, dar sub o vegetaţie ierboasă cu arbuşti (Crataegus monogyna). In 
pofi da texturii argiloase regimul hidric al solului este percolativ, profi lul fi ind „spălat” 
de carbonaţi (tab. 1). 
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A (0–5cm), uscat, cenușiu-brun, trecere lentă, argilă, 
tasat, structură nuciformă medie și mare, 
rădăcini;

AB (B) (15–35 cm), reavăn, brun cu nuanțe albicioase 
(SiO2), trecere lentă, argilă, dur, structură nuciformă 
mare și poliedrică cu slikensaide;

B (35–60 cm), reavăn, brun închis (în stare umedă – 
brun), trecere lentă, argilă, dur, structură poliedrică-
bulgăroasă, punctații cu Mn, iluviu, efervescența de 
la 60 cm;

C1 (60–80 cm), C2 (80–100 cm), reavăn, de culoare, 
gălbuie pestriță, cu pete de CaCO3, argilă, dur.

Foto.1. Vertisol ohric.

Tabelul 1. Componenţa fi zico-chimică a vertisolului ohric.

Adancime, 
cm

Higrosco-
picitate Humus CaCO3 pH

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑

% me/100g sol

0–10 5,14 3,45 5,25 21,87 8,62 30,49

20-30 6,96 1,55 4,50 25,53 12,76 39,29

40-50 7,47 0,78 5,70 29,23 13,76 42,99
65–45 6,86 0.46 6,90 27,78 14,11 41,89
90–100 6,32 - 15,16 7,10 23,82 15,31 39,13

Vertisolul ohriric contactează cu soluri cenuşii vertice, formate pe aceeasi argilă 
fi nă, cu trecere bruscă în solul zonal (brun luvic) format pe lut nisipos.

Vertisolul molic poate   caracterizat prin pro  lul 27. Pro  lul 27, amplasat in ? ?
partea de jos a pantei, altitudinea 160 m, plantaţie forestieră din Rezervaţia „Plaiul 
Fagului”:

A (0–25 cm), în stare uscată de culoare cenuşie închisă, în stare reavănă aproape 
neagră, trecere lentă, componenţa granulometrică argiloasă, constituţie dură, structură 
nuciformă mare şi poliedrică;

B1 (25–43 cm), în stare uscată de culoare cenuşie-brună, trecere lentă, argilă, dur, 
structură poliedrică, cu feţe de alunecare;

B2 (43–65 cm), în stare uscată de culoare brună-gălbuie, trecere lentă, argilă, 
constituţie dură, structură bulgăroasă, cu feţe de alunecare;

C (65–95 cm), în stare uscată de culoare neomogenă, pestriţă (CaCO3) gălbuie, 
trecere lentă, argilă, constituţie dură, structură bulgăroasă;

D (95–105 cm), nisipos-argilos, carbonatic.
Conţinutul de humus în partea superioară a profi lului permite să presupunem 
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că vertisolul molic s-a format sub infl uenţa unei asociaţii de vegetaţie ierboasă recent 
substituită cu plantaţie forestieră. Textura argiloasă explică profunzimea redusă a 
profi lului, nivelul carbonaţilor (tab.2), este condiţionat de regimul hidric periodic 
percolativ. La adâncimea 95 cm argila este suportată de o rocă argilo-nisipoasă.

Tabelul 2. Componenţa fi zico-chimică a vertisolului molic

Adancime, cm
Higrosco-
picitate Humus CaCO3 pH

Cationi schimbabili
Ca++ Mg++ ∑

% me/100g sol
0–10 5,31 5,48 - 6,3 18,4 9,0 27,4

10–20 5,72 2,65 - 6,4 20,1 9,5 29,6
30–40 6,19 1,22 5,3 7,0 22,3 8,5 30,8
50–60 5,26 0,63 13,3 8,8 - - -
70–80 4,46 - 22,4 8,7 - - -
80–90 4,54 - 22,4 8,7 - - -
95–105 2,62 - 20,7 8,8 - - -

În cazul când caracterul vertic este pronunţat numai în orizontul B, solurile 
respective se evidenţiază la nivel de subtip, denumirea tipului fi ind apreciată de 
caracterul orizontului A. 

Cernoziomul vertic are următoarea construcţie morfologică (prof. 73, tab.3):
Profi lul 73, amplasat în partea de sus a unei pante cu înclinaţia de 2–3°, pe o 

păşune (sol înţelenit c. Cicur Minjir, Cimişlia):
A1 (0–30 cm), în stare reavănă de culoare cenuşie-închisă (negriciosă), trecere 

lentă, componenţa granulometrică argiloasă, slab tasat, structură glomerulară medie;
B1 (30–58cm), în stare reavănă de culoare cenuşie-închisă, trecere lentă, argilos, 

dur, structură grăunţoasă mică şi medie pronunţată;
B2 (58–84), în stare reavănă de culoare neomogenă cenuşie-gălbuie, trecere 

lentă, argilă, dur, structură bulgăroasă, cu feţe de alunecări, în stare uscată cu crăpături, 
include carbonaţi în formă de pete rare făinoase de CaCO3;

C (84–160 cm), argilă cenuşiu-gălbuie neomogenă, structură bulgăroasă, dură cu 
pete făinoase de CaCO3.

Partea superioară a profi lului este evident cernoziomică – moderat humifi cată, 
bine structurată. Componenţa substanţială se deosebeşte în primul rând prin valorile  
majore ale umidităţii higroscopice, care indică textura argiloasă (tab.3).

Carbonaţii se evidenţiază în B1 nivelul superior variază între 35 şi 45 cm. 
Conţinutul de humus scade  spre adâncime până la1% la 90–100 cm. Reacţia solului – 
slab bazică.

Cernoziomul vertic este condiţionat de roca argiloasă şi contactează cu un 
cernoziom tipic slab humifer argilo-lutos. Caracterul vertic a condiţionat folosirea 
terenului în calitate de păşune, valorifi carea lui având rezultat negativ, proprietăţile 
 zice ale solului  ind nefavorabile.?
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Tabelul 3. Componenţa fi zico-chimică a cernoziomului vertic

Adanci-
me, cm

Higro-
scopici-

tate
Humus CaCO3 pH

Cationi schimbabili

Ca++ Mg++ ∑

% me/100g sol
0–10 5,75 4,6 - 7,85 35,11 11,42 46,53
20–30 7,47 3,9 - 7,70 37,83 11,61 49,44
40-50 6,03 3,1 2,30 8,20 29,90 17,18 47,08
60–70 6,23 1,9 7,69 8,40 24,65 15,29 39,94
70–80 6,41 1,6 7,78 8,40 - - -
90–100 5,87 1,0 13,57 8,90 19,06 15,29 37,69

Solul cenuşiu vertic poate fi  caracterizat prin profi lul nr. 2 , amplasat pe o terasă 
de alunecare, într-o pădure de gorun cu carpen, din Rezervaţia “Plaiul Fagului” (s. 
Rădenii Vechi, Ungheni):

A0 (0–2 cm ), litiera semidescompusă;
A1 (2–15 cm), în stare reavănă de culoare cenuşie închisă, în stare uscată – cenuşie, 

trecere lentă, tasat, structură pronunţată glomerulară mică, componenţa granulometrică 
argiloasă;

AB (15–30 cm), în stare reavănă de culoare cenuşiu-brună, SiO2, trecere lentă, 
structură nuciformă-poliedrică, componenţa granulometrică argiloasă, tasat;

B1 (30–60 cm), în stare reavănă de culoare brună-gălbuie cu punctaţii de R2O3, 
trecere lentă, constituţie dură, structura slab pronunţată cu feţe strălucitoare, textură 
argiloasă;

B2 (60–80 cm), în stare reavănă de culoare neomogenă, brună-gălbuie cu punctaţii 
de R2O3, constituţie dură, structură neevidentă, argilă;

BC (80–110), în stare reavănă de culoare neomogenă cu pete şi dungi galbene-
roşcate, albăstrui şi cenuşii, trecere bruscă, constituţie dură, argilă;

C (110–150 cm), argilă, în stare uscată de culoare neomogenă, pestriţă, cu pete 
gălbui şi ruginoase, constituţie dură, concreţii de CaCO3, efervescenţă de la 110 cm.

Partea superioară a profi lului aparţine unui sol cenuşiu cu caractere eluviale în A 
şi iluviale în B. Carbonaţii se evidenţiază doar la 110 cm, în roca argiloasă. Reacţia este 
slab acidă (tab. 4). Arealul acestui sol ocupă o suprafaţă mică pe o terasă de alunecare, 
fi ind încojurat de un sol cenuşiu tipic luto-nisipos.

Caracter vertic pot avea solurile hidromorfe (hidrice), aluviale ş.a., care se poate 
evidenţia la nivel de subtip sau la unităţi taxonomice mai joase (evidenţiere slabă, în 
cadrul altui caracter predominant).

 Componenţa şi particularităţile fi zico-chimice ale solurilor vertice se stabilesc 
prin metode analitice. Caracterul vertic condiţionează proprietăţile fi zice specifi ce 
ale solurilor respective. Aceste proprietăţi, în anumite condiţii, reduc productivitatea 
solurilor vertice şi posibilităţile folosirii lor. Ele trebuie să fi e lucrate numai în anumită 
stare de umiditate (reavănă) şi nu se recomandă pentru plantaţii pomicole.
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Tabelul 4. Componenţa fi zico-chimică a solului cenuşiu vertic.

Adan-
cime, cm

Hidrosco-
picitate Humus

pH

Cationi schimbabili Aciditate 
hidrolitică

Gradul de 
saturaţie cu 

baze, %Ca++ Mg++ ∑

% me/100 g. sol
0–10 3,5 5,01 6,3 15,7 3,3 19,00 121 94,0
10–20 2,9 1,24 6,3 9,5 2,9 12,4 203 85,9
20–30 2,8 0,87 6,2 8,2 3,1 11,3 2,70 80,7
30–40 31 1,08 6,3 - - - - -
40–50 3,5 0,10 6,2 10,4 3,7 14,1 1,58 89,9
50–60 3,9 0,08 6,4 - - - - -
60–70 4,0 0,30 6,2 - - - - -
70–80 3,9 0,10 6,0 12,1 3,7 15,8 1,36 92,1
80–90 3,9 0,17 5,8 - - - - -

90–100 4,0 0,10 6,3 12,5 3,8 16,3 0,91 94,7

Concluzii

 Particularităţile unor roci parentale pot reorienta direcţia pedogenetică zonală 
şi conduce la formarea unei clase intrazonale de soluri litomorfe.

 Un tip specifi c litomorf prezintă vertisolul, formarea căruia este condiţionată 
de roca parentală – argila fi nă, care conţine peste 70% de particule <0,01 mm şi 60% de 
particule <0,001 mm.

 Vertisolurile se deosebesc prin componenţa mineralogică smectit-
montmorilonitică, proprietăţi fi zice specifi ce. Masa solului sub infl uenţa gonfl ării se 
poate deplasa in pro  l, ceea ce presupune denumirea (verto – invartire).

 În condiţiile Moldovei vertisolurile prezintă o raritate pedologică, mai răspândite 
fi ind solurile vertice (cernoziomuri şi cenuşii) care prezintă subtipuri de tranziţie.
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FENOMENUL MARGINALITĂŢII ÎN GEOGRAFIA SOLURILOR

А. Ursu

Institutul de Ecologie și Geografi e al AȘM

Introducere

În natură trecerea de la un fenomen la altul, de la un ecosistem la altul se poate 
realiza în mod diferit. Unele obiecte naturale se delimitează brusc, evident, fără treceri 
treptate sau lente. Altele au nevoie de forme intermediare, trecerile se produc neevident, 
treptat sau lent. Aceste deosebiri sunt condiţionate de natura obiectelor, precum şi de 
diferite procese.  Diverse forme de trecere, de tranziţie sunt caracteristice obiectelor 
ecologice, geogra  ce, biocenotice, pedologice.

Pe hărţile geografi ce şi speciale limitele arealelor sunt trasate concret şi pe baza 
lor se efectuează diferite calcule: suprafeţe, coraporturi etc. Însă nu întotdeauna în natură 
delimitarea arealelor este evidentă. Curbele de nivel, limitele ravenelor, alunecărilor 
de teren, sunt evidente şi pot fi  trasate obiectiv. Arealele complexelor hidromorfe, 
halomorfe altor ecosisteme pot fi  trasate doar convenţional, în dependenţă de gradul de 
hidromor  sm, halomor  sm etc. ?

Se consideră că arealele diferitor unităţi taxonomice ale solurilor sunt concrete, 
obiective, limitele lor depind de scara de proporţii a hărţilor şi gradul de detaliere a 
cercetărilor pedologice. În realitate, limitele arealelor deseori sunt convenţionale, 
deoarece ele se trasează în intervalul dintre profi lele de sol care aparţin diferitor unităţi 
taxonomice.


