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SOLURILE HALOMORFE DIN STEPA BĂLŢILOR
Ursu A., Overcenco A., Vladimir P., Marcov I.
Institutul de Ecologie şi Geograe
Introducere
În partea de nord a Moldovei se evidenţiază prin condiţiile naturale specice 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 valoricate.
În structura geologică predomină argilele şi luturile argiloase terţiare, pe altitudini
relativ joase – luturi loessoide. Albiile Răutului şi auenţilor lui dezgolesc straturi
de calcar. Rocile argiloase şi argilo-lutoase deseori conţin săruri solubile, ceea ce
inuenţează 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 specică: 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 modicare a componenţei
complexului schimbabil condiţionează reorientarea multor procese pedogenetice şi
înrăutăţirea proprietăţilor solului. Se modică structura grăunţoasă, solul devine compact,
dur, în orizontul iluvial se formează elemente structurale specice columnare.
Humusul (humatul de calciu, ind înlocuit cu humatul de sodiu) devine solubil şi
“se scurge” pe prol. Reacţiile zico-chimice în procesul pedogenezei soloneţurilor
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precum şi transformările complexelor coloidale sunt foarte complicate şi uneori greu
de explicat.
Pedogeneza solonceacurilor este relativ simplă şi în principiu constă în acumularea
la suprafaţa solului şi în orizonturile superioare a sărurilor solubile. În perioadele calde
apa de la suprafaţa solului şi din orizonturile superioare se evaporează, sărurile se
acumulează, vegetaţia devine halotă sau dispare. La suprafaţa solului se formează
o crustă sau o peliculă alb-gălbuie de săruri, cantitatea cărora depăşeşte 1% din masa
solului. Cea mai răspândită este sarea sulfatului de sodiu (Na2SO4).
Prezenţa solurilor halomorfe în Stepa Bălţilor a fost menţionată de Dokuceaev
[4]. Studiul multilateral al soloneţurilor, solonceacurilor şi solurilor sărăturate a fost
efectuat doar în perioada postbelică [5–7]. Cercetarea solurilor halomorfe a permis
evidenţierea particularităţilor pedogenetice, proprietăţilor şi inventarierea lor,
elaborarea tehnologiilor ameliorative. Suprafeţe considerabile de soloneţuri au fost
supuse ameliorării.
În ultimele decenii lucrările ameliorative au fost stopate, starea actuală a solurilor
halomorfe este condiţionată atât de procesele pedogenetice contemporane, cât şi de
transformările tehnogenetice efectuate anterior. Cercetările efectuate în ultimii ani au
permis evaluarea stării actuale a solurilor halomorfe în Stepa Bălţilor, problemelor
ameliorării şi utilizării lor.
Rezultate şi comentarii
Soloneţurile şi cernoziomurile soloneţizate sunt răspândite pe larg în Stepa Bălţilor,
îndeosebi în subraioanele dealurilor Ciulucului şi Soloneţului [2], unde formarea lor
este condiţionată de prezenţa argilelor terţiare salinizate. Un areal caracteristic pentru
astfel de soluri se aă în preajma satului Brejeni, raionul Sângerei [3, 5, 6]. Aici s-a
păstrat până în prezent un areal de soloneţuri nevaloricate cu vegetaţie specică şi
câteva areale valoricate şi ameliorate.
Caracteristica morfologică a soloneţului molic argilos
Prolul nr. 71, (foto 1), s. Brejeni, raionul Sângerei, pajişte, partea de jos a unui
versant nordic cu altitudinea 110 m:
În construcţia morfologică a prolului nr. 71 se evidenţiază structura columnară a
orizontului iluvial (foto 2). În orizontul superior conţinutul de humus poate depăşi 10%
din masa solului (tab. 1).
Soloneţul molic s-a format în condiţii de stepă pe roca maternă, argilă terţiară, cu
conţinut bogat de săruri ( sulfat de sodiu ). Prolul humicat este puţin profund (cca
40–45 cm), cu conţinut ridicat de sodiu schimbabil (în orizontul iluvial până la 23,3%
din suma cationilor). În orizontul superior conţinutul de humus poate depăşi 10% din
masa solului.
Valoricarea soloneţului molic modică structura morfologică a părţii superioare a
prolului solului. Stratul arabil şi întreg prolul devine carbonatic, slab humicat.
Orizonturile superioare (A+B1) sunt amestecate, structura naturală devine
bulgăroasă, suprafaţa solului – cenuşiu-brună, conţinutul de humus se micşorează (tab.
2). Tot prolul devine carbonatic.
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A0 0–3 cm, în stare reavănă de culoare cenuşieînchisă, trecere evidentă, tasat, structură neclară
prăfoasă, multe rădăcini.
A 3–14 cm, în stare reavănă de culoare cenuşie
închisă, trecere lentă, constituţie dură, argilolutos, structură bulgăroasă, se fărâmă în
fragmente nuciforme-grăunţoase.
B1 14–25 cm, în stare reavănă de culoare cenuşie
închisă, structură columnară, argilos, la suprafaţa
columnelor – cenuşie, trecere lentă.
B2 25–40 cm, în stare reavănă de culoare
cenuşie-gălbuie, neomogenă, trecere lentă, dur,
structură neclară, bulgăroasă, argilos, includeri
de formaţiuni de carbonaţi.
BC 40– 60 cm, în stare reavănă, de culoare
galbenă, neomogenă, cu pete de carbonaţi,
argilos.
C 60–110 cm, reavăn, galben-pestriţ, cu pete de
carbonaţi.
Foto 1. Prolul soloneţului molic.

Foto 2. Elemente structurale ale
orizontului iluvial a soloneţului

Tabelul 1. Caracteristica zico-chimică a soloneţului molic. Prolul nr. 71
HigroscoHumus CaCO3
Cationii schimbabili
picitatea
AdânciNa,% din
pH
Ca++
Mg++
Na
mea, cm
∑
%
me-100 g sol
0-2
4,02
10,4
6,7 15,81
7,07
2-10
3,39
6,79
7,1 12,82
6,20
2,89
13,2
12-24
4,92
5,16
0,65
7,7 10,90
14,70
7,76
23,3
30-40
5,00
2,42
4,15
8,8
8,40
17,20
5,88
18,7
45-55
4,16
1,15
14,26
8,6 12,50
16,25
5,87
17,0
70-80
4,05
0,48
17,96
8,3
90-100
3,84
0,42
16,75
8,3 20,77
14,12
7,66
14,3
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Tabelul 2. Caracteristica zico-chimică a soloneţului molic valoricat. Prolul nr. 72
HigroscoHumus CaCO3
Cationii schimbabili
Adâncimea, picitatea
pH
Ca++
Mg++
∑
cm
%
me/100g sol
0-20
3,46
2,53
12,21
8,25
20,7
5,8
26,5
25-35
3,47
2,20
13,17
8,20
20,3
6,2
26,5

Majoritatea arealelor soloneţurilor molice au fost supuse ameliorării prin efectuarea
arăturii adânci, administrării ghipsului şi fertilizanţilor. Ameliorarea modică construcţia
morfologică (foto 3), componenţa substanţială, raportul dintre cationii schimbabili.
Caracteristica soloneţului molic ameliorat
Prolul nr. 1005, (foto 3), la sud de s. Brejeni, raionul Sângerei, amplasat pe un platou cu altitudinea 172 m, plantat cu oarea-soarelui: Administrarea ghipsului (10t/ha) a
modicat componenţa complexului schimbabil şi suma cationilor bivalenţi (Ca2++Mg2+)
depăşeşte valoarea de 30 me/l00 g sol (tab. 3).
Ameliorarea soloneţurilor prin administrarea ghipsului are efect temporar, deoarece
textura solului rămâne argiloasă, condiţiile pedogenetice rămân neschimbate, sărurile
solubile rămân în prol, ne ind spălate în adânc. Din aceste considerente introducerea
ghipsului trebuie repetată peste 6-7 ani [6].
Pe terenurile cu nivel ridicat al apelor freatice se formează soloneţuri hidrice. Ele
se deosebesc prin structura masivă, bulgăroase, în partea inferioară a prolului se evidenţiază caractere hidrice, formaţiuni de săruri solubile. Arealele soloneţurilor hidrice
deseori contactează cu solonceacuri şi soluri puternic salinizate, formând complexe
halomorfe.

Aar 0–20 cm, cenuşiu închis, umed, la
suprafaţă pudrat cu SiO2, trecere lentă,
argilos, slab tasat, structură bulgăroasă,
efervescenţă de la suprafaţă.
AB 20–32 cm, cenuşiu închis, umed,
trecere lentă, argilos, slab tasat,
bulgăros.
BC 32–50 cm, brun cu pete cenuşii,
umed, trecere lentă, argilos, slab tasat.
C 50–100 cm, brun-gălbui cu pete
humicate şi albicioase de CaCO3,
umed, trecere lentă, argilos.

Foto 3. Prolul soloneţului ameliorat.
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Tabelul 3. Caracteristica zico-chimică a soloneţului molic ameliorat. Prolul nr. 1005
HigroscoHumus
Adâncimea, picitatea
cm
%
0-10
20-30
40-50
70-80
90-100

4,3
4,5
4,1
4,4
4,0

3,27
0,92
0,57
0,52

CaCO3

Cationii schimbabili
pH

5,6
6,2
9,2
18,0
19,6

7,0
7,4
8,6
7,6
8,0

Ca2+

Mg2+

∑

24,0
20,8
14,0
2,92
14,0

me/100g sol
9,6
12,4
16,4
14,4
10,0

33,6
33,2
30,4
44,0
24,0

Solonceacurile şi solurile salinizate formează complexe hidro-halomorfe pe
pante şi în lunci pe depuneri aluviale. Formarea lor este condiţionată de prezenţa
apelor freatice mineralizate. În componenţa complexelor halomorfe solonceacurile se
evidenţiază prin culoarea albă-gălbuie şi lipsa vegetaţiei. Partea superioară a prolului
prezintă o crustă de săruri. Prolul solonceacului este straticat, nestructurat, slab tasat,
cu aglomeraţii de săruri (foto 4).
Caracteristica morfologică a solonceacului hidric
Prolul nr. 98, amplasat în lunca râului Răut, pe teritoriul raionului Teleneşti:
Prolul solonceacului poate avea caractere diferite după culoare, structură,
textură, etc. Ca regulă, conţinutul de humus este redus (2,4–1,7%) şi reacţia alcalină
pH 8,05–8,65 (tab. 4).
Cantitatea reziduului mineral în unele straturi poate depăşi 5%. Arealele
solonceacurilor contactează cu soluri aluviale cu diferit grad de salinizare.

I 0–3 cm, uscat, cenuşiu-albicios,
trecere lentă, lut argilos, tasat, structură
bolovănoasă.
II 3–10 cm, uscat, cenuşiu-închis, pestriţ,
trecere lentă, argilos, tasat, structură
neevidenţiată, săruri.
III 10–25 cm, reavăn , trecere lentă, lut
argilos, slab tasat, săruri.
IV 25–45 cm, ud, cenuşiu-închis, pestriţ,
trecere lentă, lut argilos, săruri.
V 45–85 cm, ud, negru, săruri.
VI 85–100 cm, ud, negru-vânăt.

Foto 4. Prolul solonceacului hidric.
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Tabelul 4. Caracteristica zico-chimică a solonceacului hidric. Prolul nr. 98
Adâncimea, cm
0-3
3-5
10-20
30-40
60-70
90-100

Higroscopicitatea
2,80
4,17
4,09
4,03
4,51
4,46

Humus CaCO3

pH

%
2,37
2,48
1,98
1,89
2,27
1,73

8,65
8,30
8,15
8,05
8,25
8,17

0,37
1,54
4,54
3,05
0,10
-

Cationii schimbabili
Ca

2+

6,17
22,50
18,74
44,52
30,93
25,49

Mg
me/100 g sol
3,29
15,42
10,82
10,41
11,71
12,95
2+

∑
9,46
37,92
29,56
54,93
42,63
38,44

Reziduu
mineral,
%
3,346
5,753
2,742
3,296
4,102
3,500

Desecarea solurilor în lunci conduce la adâncirea nivelului apelor freatice. Stratul
reţelelor capilare nu ajunge prolul solului; solonceacurile şi solurile salinizate nu mai
sunt alimentate cu noi porţiuni de săruri. Însă eliminarea sărurilor, deja acumulate,
necesită cantităţi enorme de ape “dulci”, nemineralizate care în regiunile răspândirii
solonceacurilor lipsesc.
Concluzii
În Stepa Bălţilor solurile halomorfe prezintă componente caracteristice regiunii,
formarea lor ind condiţionată de specicul factorilor pedogenetici.
În cadrul solurilor zonale s-au format areale de soloneţuri, solonceacuri şi soluri
cu diferit grad de soloneţizare sau salinizare. Aceste soluri, datorită componenţei
substanţiale şi proprietăţilor specice, ind valoricate şi incluse în fondul arabil, reduc
productivitatea solurilor, nu permit efectuarea la timp a totehniilor.
Valoricarea soloneţurilor conduce la modicarea structurii morfologice a
prolelor, precum şi componenţei lor substanţiale. Ameliorarea soloneţurilor prin
introducerea ghipsului modică componenţa şi raportul cationilor schimbabili,
precum şi direcţia pedogenezei contemporane. Însă textura solurilor rămâne aceeaşi
– argiloasă, iar efectul ameliorării cu timpul se reduce şi amendarea meliorantului
necesită a  repetată. În ultimile decenii lucrările ameliorative au fost stopate. Toate
arealele soloneţurilor care au fost ameliorate şi incluse în fondul arabil, actualmente se
deosebesc prin productivitatea redusă şi temporară.
Aceste soluri necesită o atitudine specială, de regulă, excluderea din fondul arabil
şi transferarea într-un fond special de “revendecare”. Ameliorarea şi valoricarea
solonceacurilor este practic imposibilă. Aceste soluri necesită a  incluse în componenţa
unor complexe hidro-halomorfe cu regim special de utilizare şi protejare.
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EVALUAREA MODULUI DE INFLUENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR
ANTROPICE ASUPRA SCURGERII ANUALE
N. Boboc, T. Castraveţ, O. Melniciuc
Institutul de Ecologie şi Geograe al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Introducere
Utilizarea durabilă a resurselor de apă în vederea reabilitării sistemelor de irigaţii
în conformitate cu Proiectul „Tranziţia la agricultura performantă” al Programului
COMPACT necesită elaborarea unor sisteme optime de protecţie de la epuizare şi
poluare a apelor. Activităţile umane cu impact asupra resurselor de apă pot  grupate
în:
- activităţi care modică condiţiile de formare a scurgerii în bazinele hidrograce
(activităţi agrotehnice, urbanizarea, despădurirea sau împădurirea terenurilor);
- activităţi care nemijlocit contribuie la modicarea volumului şi regimului
de scurgere (lacurile de acumulare, iazurile şi alte construcţii hidrotehnice destinate
acumulării apelor pluviale şi/sau nivale) [3, 8]. Aceste modicări ale resurselor de apă
au loc datorită pierderilor ca urmare a evaporaţiei suplimentare de pe suprafaţa lacurilor
antropice şi prelevarea apei pentru diferite necesităţi ale populaţiei (irigaţii, industrie,
gospodăria comunală, apă potabilă ş.a.), utilizarea pe larg a resurselor funciare în
diverse activităţi agricole, sau scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prin realizarea
diferitelor categorii de construcţii.
Scopul acestei lucrări constă în evaluarea modului de inuenţă a unor activităţi
antropice cum sunt: construcţiile lacurilor de acumulare şi a iazurilor, ponderea
arabilului şi a urbanizării asupra resurselor apelor de suprafaţă şi aprecierea volumului
de apă în lacurile antropice folosind metode statistice şi teledetecţia.
Metode şi materiale
Evaluarea modicărilor scurgerii anuale sub inuenţa lacurilor antropice poate 
realizată în baza relaţiei 1 [8]:
(1)
unde
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- reprezintă suprafaţa bazinului hidrograc şi respectiv suprafaţa

