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Întroducere 

 Utilizarea raţională a resurselor de sol este bazată pe cunoaşterea detaliată a 

principalelor factori naturali şi antropici care influenţează fertilitatea efectivă şi 

starea de calitate  a acestora. Este stabilit că în ultimele decenii s-au intensificat 

astfel de forme grave de degradare a solului cum ar fi eroziunea prin apă, 

alunecările de teren, dehumificarea şi secătuirea în elemente nutritive, salinizarea 

şi solonetizarea  secundară în rezultatul irigaţiei ş.a. 

 Evaluarea conjugată a stării de calitate a terenurilor agricole şi surselor de 

apă de suprafaţă la nivel de bazin hidrografic este necesară pentru argumentarea 

unui sistem complex de măsuri în scopul prevenirii degradării şi conservării 

capacităţii de producere a solurilor. Rezultatele lucrărilor şi recomandărilor 

practice vor putea  fi utilizate la elaborarea proiectelor de combatere a eroziunii, de 

amenajare a sistemelor de irigaţie, de înfiinţare a plantaţiilor pomicole etc. 
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1. Materiale şi metode 

 Pentru evaluarea modificării valorilor parametrilor naturali şi antropici 

parvenite pe parcursul anilor au fost utilizate materialele tematice elaborate 

anterior. Prin urmare, ele nu reflectă în deplină măsură (din considerente obiective) 

complexitatea situaţiei în teren la moment. Această constatare se referă, în special, 

la formele de folosinţă (agricolă, neagricolă, infrastructură), la landşafturile 

bazinelor, unde factorii pedogenetici (rocile parentale, hidrologia, litologia, 

hidrogeologia şi vegetaţia), interacţionând în diverse modalităţi, conduc la apariţia 

unor forme de degradare extrem de complexe. 

 Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova tot mai larg este utilizat 

sistemul informaţional geografic. Au apărut seturi de materiale cu imagini 

satelitare şi fotogrametrice de rezoluţie înaltă.  

 Folosirea SIG şi a aparatajului  modern la lucrările de cartografiere s-a 

realizat în sectorul superior a bazinului hidrografic Cogîlnic, raionul Rezina. 

Cercetările au fost efectuate în anul 2013 de către colaboratorii laboratorului 

Ameliorarea Solurilor al Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a 

Solului „Nicolae Dimo”. 

 La elaborarea studiului de evaluare a stării de calitate a resurselor de sol şi 

acvatice au fost folosite următoarele materiale: 

- hărţile organizării teritoriului din comunele raionului Şoldăneşti şi Rezina 

care se încadrează în bazinul de studiu la scara 1:10000; 

- foile de plan topografic la scara 1:50000; 

- foile de plan topografic la scara 1:10000; 

- harta digitală a învelişului de sol al Republicii Moldova la scara 1:50000 

elaborată în anul 2011; 

- materialele de teledetecţie spaţială „Orto-Foto” la scara 1:5000 a Agenţiei 

Relaţii Funciare şi Cadastru; 
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- materialele Modelul Digital al Terenului (DTM) a Agenţiei Relaţii Funciare 

şi Cadastru; 

Materialele menţionate au fost racordate la sistema naţională de referinţă 

MoldRef-99. Ulterior au fost formate straturile tematice („Hidro”, „Drumuri”, 

„Localităţi”, „Păduri”, „Fâşii forestiere” etc.). De asemenea a fost formată 

structura parametrilor bazei de date pentru straturile elaborate. În continuare s-a 

parcurs la vectorizarea contururilor terenurilor în dependenţă de categoriile şi 

tipurile de folosinţă, actualizarea contururilor de sol prin utilizarea materialelor 

OrtoFoto,  elaborarea modelului digital al reliefului  la scara 1:5000 şi introducerea 

informaţiei  atributive pentru fiecare areal. Lucrările au fost efectuate în programul 

MapInfo (2D) și ArcGIS (3D). Determinările în teren şi analizele în laborator  au 

fost efectuate după metodele arătate în tabelul I. 

Tabelul 1 

Metode de analiză a însuşirilor solului 

Nr. d/o Analiza, determinarea Metoda 

1 Conţinutul de apă higroscopică uscare în etuvă la  t=105
0
C 

2 Densitatea fazei solide Petinov 

3 Alcătuirea granulometrică pipetare cu prelucrarea solului cu 

Na4P2O7 

4 Conţinutul de humus Tiurin, modificarea Simakov 

5 Conţinutul de carbonaţi gazovolumetrică 

6 Conţinutul de azot nitric Griss 

7 Conţinutul de fosfor mobil Macighin 

8 Conţinutul de potasiu mobil Macighin 

9 Conţinutul de calciu schimbabil Tucker, complexonometrică 

10 Conţinutul de magneziu schimbabil idem 

11 Conţinutul de sodiu schimbabil Tucher, fotometrie cu flacără 

12 Reziduul uscat gravimetrică 

13 Conţinutul de bicarbonaţi titrare cu H2SO4 

14 Conţinutul de clor Mohr 

15 Conţinutul de sulfaţi prin diferenţă 

16 Conţinutul de calciu şi magneziu complexonometrică 

17 Conţinutul de sodiu fotometrice cu flacără 
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18 Reacţia actuală (pH) potenţiometrică 

19 Aciditatea hidrolitică Kappen 

20 Analiza apei Metoda în uz 

 

 Lucrările de cartografiere pedologică și a sistemului hidrografic, prelevarea 

probelor de sol și apă de suprafață au fost efectuate la sfârșitul verei, începutul 

toamnei.  

Toate materialele de câmp, laborator și de birou au fost supuse unei analize 

conjugate şi studiate  în sistem, ulterior acestea au fost utilizate la elaborarea 

informației cartografice actualizate. Rezultatul final al lucrărilor geoinformaţionale 

a fost elaborarea setului de hărţi digitale tematice din bazinul sectorului superior al 

râului Cogilnic.  
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2. Rezultate şi discuţii 

 Sectorul superior a bazinului hidrografic Cogîlnic, din punct de vedere 

geomorfologic, se încadrează în regiunea deluroasă a Dealurilor Prenistrene [1] . 

Bazinul cercetat ocupă o suprafață de 16260,52 ha. Cea mai mare suprafață a 

teritoriului studiat este amplasat pe teritoriul raionului Rezina și numai partea de 

nord a lui se găsește în raionul Șoldănești. Amplasarea geografico-administrativă a 

sectorului superior a bazinului r.Cogîlnic este reprezentată în figura 1.  

 

Figura 1. Amplasarea geografico-administrativă 

a sectorului superior a   bazinului    r. Cogîlnic 
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2.1. Caracteristica generală a bazinului. 

Teritoriul se încadrează în raionul silvostepei dealurilor Rezinei. Situaţia 

pedoameliorativă este foarte complexă. Petru caracterizarea ei adecvată s-a aplicat 

un set special de procedee metodologice. La baza lor sunt puse principiile metodei 

fizico - geogafice [2] şi analiza conjugată a materialelor cartografice, rezultatelor 

de laborator şi datelor observaţiilor naturale cu aplicarea metodelor  genetice, de 

sistemă. 

În rezultatul lucrărilor efectuate au fost obţinute date noi referitor la starea 

actuală a factorilor naturali care influenţiază  asupra situaţiei econaturale din cadrul 

sectorului cercetat.  

 Pentru aprecierea potenţialului natural al bazinului hidrografic, protecţia şi 

sporirea fertilităţii solurilor, trasarea căilor de dezvoltare a întreprinderilor agricole, 

şi ca urmare, îmbunătăţirea nivelului socio-economic a populației rurale este 

necesară studierea detaliată a factorilor naturali ca: clima, relieful, apele de 

suprafaţă şi pedofreatice, amenajările silivice,  solul ș,a. 

 2.2. Factorii climatici. Republica Moldova se caracterizează prin climă 

temperată continentală, cu iarnă blândă şi scurtă, vară caldă şi lungă, cu o cantitate 

relativ mică de precipitaţii. 

Prin aşezarea geografică teritoriul cercetat se include în zona I 

pedoclimaterică cu umeditate insuficientă [3]. Conform datelor statistice, 

temperatura medie anuală a aerului atmosferic constituie 8.0 - 8.5ºC, suma 

temperaturilor peste 10ºC ajung la 2750 - 3000ºC, durata perioadei de vegetaţie cu 

temperaturi mai mari de 10ºC se răspândeşte  pe o perioadă de 167 - 176 zile. 

Perioada rece (cu temperaturi sub 0ºC ) constituie în mediu 163 – 179 zile. Zilele 

cu soare au o durată de 290-300 pe an.  

Pentru  desfăşurarea normală a proceselor de metabolism a substanţelor între 

plante şi sol este necesar un regim hidric optimal. În Republica Moldova nivelul de 
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asigurare a plantelor  cu apă este destul de variabil pe ani; de la perioadele normale 

până la cele critice de dezvoltare a culturilor. Conform datelor multianuale pe 

teritoriul cercetat media anuală a precipitaţiilor este de 550 - 600 mm, iar în 

perioada cu temperaturi mai mare de 10ºC constituie 380 - 400 mm. Numărul de 

secete în decurs a 10 ani alternează de 2 – 3 ori. Valoarea coeficientului 

hidrotermic constituie 0.65 – 0,8 ce determină umeditate insuficientă în perioada 

de vegetaţie. 

2.3. Factorii geomorfologici. O influenţă accentuată asupra condiţiilor 

climaterice o are relieful. În condiţiile Republicii Moldova acesta s-a format ca 

rezultat al interacţiunii mişcărilor tectonice ale scoarţei terestre şi proceselor de 

denudaţie în condiţiile contemporane care s-au desfăşurat la sfârşitul neogenului. 

Zona cercetată se atârnă către unitatea orografică a Câmpiei ondulate a Moldovei 

de Nord.  

Teritoriul bazinului hidografic Cogîlnic se caracterizează cu un relief 

fragmentat şi văi adânci (foto 1). Direcţia generală a bazinul este sudică. Teritoriul 

posedă versanţi cu o înclinaţie majoră care a condus la apariţia diferitor forme de 

degradare prin eroziune şi alunecări de teren.  

 

Foto 1. Bazinul hidrografic Cogîlnic 
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 Pentru obiectul cercetat s-a elaborat Modelul Digital al Reliefului care 

include indici specifici cum ar fi plastica reliefului, clasele de pantă, expoziţia şi 

altitudinea.  

Din materialele GRID (pichetajul DTM) cu 137595 de puncte a fost formată 

plastica reliefului (figura 2) și extrase curbele de nivel, 3913 la număr, trasate cu 

echidistanţa numerică de 0,50 m (figura 3). Pentru fiecare curbă de nivel s-a 

atribuit valoarea cotei absolute (Z), în sistemul de referinţă MoldRef-99. In cazul 

trapezului georeferenţiat s-a identificat în sens altitudional, cu o cotă minimă de 

70,54 m şi maximă de 323,36 m ceea ce determină o amplitudine a reliefului de 

252,82 m (figura 4). Clasele de elavație au fost formate și evaluate conform 

metodologiei T.Ursu  [4] și este redată în tabelul 2. Din datele tabelului se observă 

o predominare a clasei de înălțimi care variază între 240 – 280 m, aceasta ocupând 

44,5 % din teritoriu. În intervalul de înălțime 120 -200  cota terenurilor constituie 

36 %.   

 

  

            Fig.2. Plastica reliefului                             Fig.3. Curbele de nivel 
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Fig.4. Harta altitudională a bazinului 
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Tabelul 2 

Cartograma claselor după elevanță 

Intervalul altitudinii, m Suprafața, ha 
% din suprafața 

bazinului 

0-40 - - 

40-80 92.5360 0.57 

80-120 1306.67 8.04 

120-160 2546.87 15.65 

160-200 3320.86 20.42 

200-240 534.384 3.29 

240-280 7240.26 44.53 

280-320 1196.59 7.36 

320-360 22.3442 0.14 

360-400 - - 

400-440 - - 

TOTAL 16260.52 100 

 

Folosind datele grafice a curbelor de nivel a fost format stratul TIN a 

triunghiurilor cu caracteristicile de înclinaţie a pantei şi aspectul teritoriului. De pe 

modelul numeric al terenului s-au extras clasele de pantă, redate în figura 5, 

conform metodologiei de elaborare a studiilor pedologice [5]. Cea mai mare parte a 

teritoriului studiat (86,5 %) se încadrează în limitele de înclinație a pantei de la 1º 

până la 10º (tabelui 3). În lunci predomină terenuri cu un grad de înclinație de până 

la 1º. Gradul de înclinație mijlocie a versanților este de 5,76 º ce prezintă un 

pericol mare de dezvoltare a eroziunii pe teritoriul cercetat. 

După expoziţie ( figura 6) predomină versanţii sud-vestici (42,74 %), nord-

estici (13,29 %) şi sudici (11,34 %). În sectorul superior al bazinului râului 

Cogîlnic prevalează expoziția sudică cu 58,87 % și cea nordică cu 21,26 % din 

suprafaţa teritoriului (tabelul 4). Expoziția mijlocie a teritoriului cercetat constituie 

184 º cea ce determină predominarea versanților sudici.  
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Fig.5.  Cartograma gradelor de înclinare a versanţilor 
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Tabelul 3 

Clasele după gradul înclinației a versanţilor (pantele) 

Intervalul 

gradelor 

Clasele 

versanţilor 

Numărul 

contururilor 

Suprafața 

bazinului 

Gradul 

de  

înclinare 

mijlociu 

% din 

suprafața 

bazinului 

Pericolul de 

eroziune 

0º-1º Orizontale 60037 686.1498 0.26 4.22 foarte slab 

1º-3º Foarte slab înclinate 250563 2324.6318 2.34 14.30 slab 

3º-5º Slab înclinate 1407535 4820.2361 4.19 29.64 moderat 

5º-7º Moderat înclinate 2301545 4026.7133 6.02 24.76 mare 

7º-10º Moderat înclinate 3143019 2894.5555 8.41 17.80 foarte mare 

10º-12º Moderat înclinate 1417162 774.6934 10.94 4.76 extrem de mare 

12º-15º Puternic înclinate 1390400 509.9783 13.33 3.14 extrem de mare 

15º-20º puternic înclinate 858986 193.8803 16.93 1.19  

20º-45º Foarte puternic înclinate 294898 29.5908 26.43 0.18  

45º-90º Abrupte 5011 0.0873 47.29 0.01  

TOTAL 11129156 16260.52 5.76 100  

 

Tabelul 4 

Indicii expoziţionali a versanţilor 

Expoziţia 

versanţilor 
Intervalul gradelor 

Numărul 

contururilor 
Suprafața, ha 

Gradul 

mijlociu al  

expoziției  

% din 

suprafața 

bazinului 

S 157,5 – 202,5 874822 1843.4899 184.87 11.34 

SE 112,5 – 157,5 419578 941.5518 134.37 5.79 

E 67,5 – 112,5 961065 1582.5808 85.34 9.73 

NE 22,5 – 67,5 1722011 2161.6833 47.39 13.29 

N 337,5-360,0 262396 266.8453 349.24 1.64 

NV 292,5 – 337,5 599264 611.4649 313.19 3.76 

V 247,5 – 292,5 1034337 1281.2317 267.44 7.88 

SV 202,5 – 247,5 4801430 6949.3222 230.17 42.74 

N 0-22,5   416536 417.2736 12.18 2.57 

Orizontală -1 37719 205.0725  1.26 

TOTAL 11129158 16260.52 184.01 100 
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Fig.6.  Cartograma aspectului teritoriului 
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3. Evaluarea stării de calitate a resurselor acvatice 

 Lucrările de evaluare a resurselor acvatice au fost efectuate în cadrul 

bazinului hidrografic superior al râului Cogîlnic. Resursele acvatice au fost 

identificate prin lucrările de vectorizare a contururilor obiectelor acvatice (râuri, 

lacuri, bazine, canale etc.) şi întroducerea  informaţiei atributive caracteristice 

pentru fiecare corp de apă. Drept bază informaţională au servit materialele de 

teledetecţie spaţială „Orto-Foto” la scara 1:5000 a Agenţiei Relaţii Funciare şi 

Cadastru [6]. 

 Râul Cogîlnic îşi începe cursul său din regiunea Dealurilor Prenistrene al 

raionului Șoldănești la o altitudine de 304,71 m şi în cursul superior se limitează la 

hotarele raionului Orhei, atingând nivelul de 71.935 m (tabelul 1), baza erozională 

constituind 232,775 m. Bazinul  râului cercetat ocupă o suprafaţa de 16325.614 ha 

şi se  mărgineşte în partea sa inferioară cu lunca râului Răut. Râul Cogîlnic în 

sectorul cercetat are o lungime de 29,06 km cu un grad mijlociu de înclinaţie de 

0,45º. În râul Cogîlnic se revarsă 33 de afluienţi  (figura 7) dintre care cei mai mari 

sunt r. Roșcani cu o lungime de 9,5 km, r. Gordinești cu 8,6 km și r. Ghiduleni cu 

5,6 km. Fragmentarea orizontală a teritoriului este foarte puternică şi constituie 

0,97 km/km². 

 Principalele surse de apă a bazinului hidrografic sunt r. Cogîlnic, afluienţii 

lui şi lacurile (figura 7). Obiectele acvatice (189) ocupă o suprafaţă de cca 154.1 ha 

(tabelul 5). Cea mai mare suprafaţă de cca 61 % este ocupată de lacuri şi 25 % de 

râuri. În suprafaţa rămasă predomină fostele lacuri (uscate) cu 5.6 %, pepinierele 

piscicole cu 2.85 %, canalele cu 1.84 % şi 6.12 % le revine celorlalte obiecte. 

În teritoriul bazinului hidrografic au fost depistate 189 obiecte acvatice cu o 

suprafaţă totală de 154.1 ha. Reţeaua de râuri şi canale alcătuieşte 259 de obiecte 

liniare cu o lungime totală de 163536.13 m. Pe obiectul de studiu au fost 

evidenţiate 32 lacuri cu suprafaţa de 94.04 ha dintre care cele mai mari sunt 

lacurile Trifești de 15,55 ha, Pripicenii (11,01 ha), Roșcanii  (9,18 ha). Cele mai 
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mari bazine hidrografice a afuienţilor r. Cogîlnic sunt: r. Roșcani cu lungimea de 

9513 m caracterizându-se cu 17 obiecte acvatice pe o suprafaţă de 13,5 ha şi 22 

obiecte liniare cu lungimea totală de 19500 m; r. Gordinești – 8642 m - 10 obiecte 

– 9,17 ha – 27 obiecte liniare pe 19149 m corespunzător; r. Pripiceni – 6188 m cu 3 

obiecte de 2,99 ha suprafaţă şi 27 obiecte liniare pe 14309 m lungime totală; r. 

Ghiduleni – 5585 m – 9 obiecte – 8,38 ha și 10 obiecte liniare pe 25430 m şi altele. 

Caracteristica morfometrică a sistemului hidrografic este reflectat în tabelul 6. 

 
 

Figura 7. Harta sistemului hidrografic 
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Tabelul 5 

Caracteristica generală a sistemului hidrografic 
 

Tipul obiectului 

Nr. 

obiec

telor 

S, ha 
S min., 

ha 

S max., 

ha 

S mij., 

ha 

Lungimea obiectelor, m 

totală min. max. 

Râuri 77 39.11 0.0032 7.1202 0.51 159636.9 6.92 29063.5 

Lacuri 32 94.04 0.0128 15.552 2.94    

Canale 15 2.84 0.0041 0.3330 0.13 3899.21 35.42 722.31 

Copani 10 1.26 0.0365 0.3068 0.72    

Bazine de irigaţie 5 0.611 0.0257 0.3134 0.12    

Pepiniere 

piscicole 
7 4.43 

0.2412 1.4291 0.63 
   

Bazine de la 

ferme de lapte 
14 1.23 0.0295 0.289 0.09    

Bazine de epurare 6 0.74 0.0052 0.449 0.12    

Bazine în 

gospodării 
3 0.34 

0.0052 0.449 0.12 
   

Lacuri de 

alunecare 
6 0.83 

0.0229 0.234 0.14 
   

Băltică 2 0.18 0.0701 0.112 0.09    

Lacuri secate 11 8.68 0.0534 2.3619 0.79    

Băltoacă 1 0.1 0.1 0.1 0.1    

TOTAL 189 154.1 0.0032 15.551 0.81    

 

 După provenienţa sa resursele acvatice se împart în cele naturale şi 

antropice. În limitele bazinului hidrografic cercetat s-au depistat 86 de obiecte 

acvatice naturale cu o suprafaţă de 40,2  ha reprezentate prin râuri şi râulețe 

(tabelul 5). Râuşoarele de până la 1 km constituie 226 unităţi cu lungimea de 

46232,86 m. Pe locul secund se află cele cu lungimea între 1 km şi 5 km cu 28 

unităţi şi lungimea de 58310,74 m. De la 5 km până la 10 km sunt numai 4 râuri pe 

o lungime de 29929,03 m. Numai  râul Cogîlnic se încadrează  în categoria de 20 

km şi 50 km şi are o lungime de peste 29063,5m. Caracteristica detaliată după 

forma de folosinţă este reflectată în tabelul 5. 

Utilizarea apei pentru diferite folosinţe speciale înaintează cerinţe faţă de 

calitatea lor [7, 8, 9]. Pentru evaluarea calităţii apelor a fost efectuate analiza 

compoziţiei chimice din diferite obiecte. Sau prelevat 28 de probe şi au fost  
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Tabelul 6 

Caracteristica morfometrică a sistemului hidrografic 

 

Denumirea obiectului 

Obiecte 

hidrografice 

Reţeaua de râuri şi canale 

(liniar) 
Altitudinea 

Baza 

erozională 

Gradul de 

înclinare,
0 

Lacuri şi 

bazine 

(poligon) 

Lungimea 

lacurilor 

pe râu 

Nr. S, ha Nr. 
Lungimea 

râului, m 

Lungimea 

râurilor, m 
Max. Min. Nr. S, ha 

r.Cogîlnic (bazin) 189 154.10 259 29063.5 163536.13 304.71 71.94 232.775 0.45 88 111.05 3796.8 

r.Roșcani 17 13.5119 22 9513.19 19500.09 193.672 85.404 108.27 0.68 6 9.8504 971.8 

r.Gordinești 10 9.176 27 8642.03 19149.07 245.092 115.533 129.559 0.85 7 6.807 950.1 

r.Pripiceni 3 2.988.3 27 6188.49 14309.15 290.975 155.34 135.635 1.24 1 1.0952 192.2 

r.Ghiduleni 9 8.3766 10 5585.52 7403.9 165..191 76.889 88.302 0.90 5 6.3741 668.2 

r.Cuizăuca 18 9.8068 22 4157.53 10129.92 233.026 89.547 143.479 1.96 8 7.5273 575,2 

r.Coghîlniceni 12 9.7846 16 3915.87 6509.07 275.171 93.537 181.634 2.64 6 7.8262 461.2 

r.Otac 23 7.4218 10 3789.51 7447.88 245.226 83.928 161.298 2.42 15 4.1474 498.8 

r.Peciște 11 8.8641 3 3672.25 3850.61 249.36 163.516 85.844 1.33 7 7.7666 1071.1 

r.Pleșeni 10 1.7429 16 3213.96 4.314.08 180.114 99.894 80.22 1.41 2 1.0068 224.4 

r.Bușăuca 4 1.8145 5 3170.63 4635.08 267.799 83.769 184.03 3.29 2 1.036 124.9 

l. Cuizăuca    400  93    1 6.6703  

l.Coghîlniceni    318  99    1 7.1222  

l.Roșcani    520  119    1 9.1822  

l.Ghiduleni    290  140    1 3.3979  

l.Bușila    195  96    1 1.4291  

l.Trifești    826  113    1 15.5514  

l.Pripiceni    530  153    1 11.0109  
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efectuată analiza apei din râurile şi lacurile principale. S-a stabilit că majoritatea 

surselor de apă sunt de clasă dulcii și slab dulcii cu un grad scăzut de mineralizare 

care variază între 0,340 și 0,964 g/l. După acest indice de calitate apele pot fi 

utilizate la irigație. Apele bazinelor r-lor Roșcani și Ghiduleni se încadrează în  

clasele moderat și puternic sălcii cu un grad înalt de mineralizare 1.480 – 2.329 g/l 

şi prezintă risc de salinizare secundară a solului în cazul aplicării lor la irigaţie. 

Excepție face lacul Gordinești, apa cărui este slab sărată cu un grad ridicat de 

mineralizare, acesta  conținând 6.400 g/l (tabelul 7, figura  8) și prezintă risc major 

de salinizare.  

Reacţia actuală este preponderent slab alcalină în 17 cazuri (pH=7,27-8,36), 

în patru moderat alcaline (pH=8,50-8,75), unul – puternic alcalin (pH=9,39) și unul 

foarte puternic alcalin (pH=9,45). Patru surse de apă sunt neutre (pH=7,05-7,19), 

iar una este slab acidă (pH=6,70) (figura 9). Conţinutul de clor este sub limita 

admisibilă la majoritatea obiectelor, în afara celor din bazinele r-lor Roșcani și 

Ghiduleni (figura 10 ).  Raportul de adsorbţie a sodiului  (SAR) variază de la 1 

până la 3 unităţi. Prin urmare, apa nu prezintă pericol major de solonețizare 

secundară a solului la irigație. Excepție face apa lacurilor Pereni și Ghiduleni în 

care SAR depășește limita admistibilă, fiind nepretabilă la utilizare ( figura  11). 

Coeficientului magnezial (PMg) este peste valoarea admisibilă în râuri și lacuri 

variând de la 51 până la 83 % (figura  12). Aceasta poate provoca slitizarea 

magnezială secundară a solurilor la irigaţie. Indicile magnezial corespunde 

cerincelor în apa din izvoare și fântâni. El variază între 23 şi 47 %, limita 

admisibilă fiind sub 50 %. Indicele de formare a sodei este sub limita admisibilă și 

nu prezintă pericol la folosință. După conținutul de nitrați în apă la 9 obiecte s-a 

depistat depășirea limitei admisibile de 45 mg/l (figura  13). În 19 cazuri tipul 

chimizmului apei după anioni este hidrocarbinatic, în 3 obiecte – hidrocarbonatic 

cu un conținut ridicat  de sulfați, două  - sulfatic și 4  sulfatico-hidrocarbonatic 

(figura 14). După compoziția cationică predomină tipul natro-magneziano-calcic (8  
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Foto 2. Categorii și tipuri al sistemului hidrografic
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Tabelul 7 

Compoziţia chimică şi indicii de calitate a apei pentru irigaţie 

 

 

Denumirea 

obiectului 

Rezidiul 

uscat, 

g/l 

pH 

CO3‾ HCO3‾ Cl‾ SO4²‾ Ca²+ Mg²+ Na+ 

NO3, 

mg/l 
SAR* 

PMg, 

% 

Indicele 

de 

formare 

a sodei 

Nr. 

probei me/l 

l.Peciște 0.340 8.75 0.93 4.52 1.32 0.65 1.40 3.00 2.09 8.0 1 68 0 17 

l.Pripiceni 0.432 7.90 0.00 5.33 1.18 1.40 2.40 3.60 1.91 2.0 1 60 0 14 

l.Trifești 0.440 7.81 0.00 4.16 1.40 1.93 2.24 3.16 2.09 6.0 1 59 0 7 

Iaz Trifești 0.458 8.75 3.44 5.05 1.36 1.39 1.60 3.94 2.26 9.0 1 71 0 8 

r.Cogîlnic, 

Cuizăuca 
0.470 7.77 0.00 5.13 1.36 1.94 2.40 3.64 2.39 1.8 1 60 0 3 

r.Cogîlnic, 

Peciște 
0.508 7.65 0.00 6.13 1.43 1.75 3.54 3.86 1.91 330.0 1 52 0 18 

l.Gordinești 0.538 7.95 0.00 7.16 2.12 0.87 3.20 4.86 2.09 51.0 1 60 0 11 

Izvor 

r.Cogîlnic, 

Pripiceni 

0.570 7.85 0.00 7.00 1.04 2.30 4.60 4.00 1.74 425.0 1 47 0 20 

l.Peciște 0.578 7.45 0.00 7.24 1.38 1.91 3.60 4.84 2.09 10.5 1 57 0 16 

l.Pripiceni 0.598 8.26 0.00 7.07 1.28 2.59 2.86 4.86 3.22 1.5 2 63 0 13 

l.Coghălniceni 0.606 8.50 0.69 6.39 1.71 2.86 3.20 4.80 2.96 4.4 1 60 0 4 

r.Coghîlniceni 0.610 8.00 0.00 6.71 1.57 2.81 4.30 4.70 2.09 270.0 1 52 0 23 

r.Pripiceni-

Curchi 
0.612 8.18 0.00 6.93 1.38 3.01 4.00 4.10 3.22 425.0 2 51 0 21 

Izvor 

r.Coghîlniceni 
0.630 7.15 0.00 8.00 1.41 2.04 5.04 4.32 2.09 300.0 1 46 0 22 
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Izvor Trifești 0.660 7.05 0.00 6.40 2.36 3.00 5.60 4.60 1.56 360.0 1 45 0 9 

l.Pereni 0.660 9.45 2.96 5.88 2.36 3.07 2.00 3.40 5.91 13.0 4 63 0 5 

r.Cogîlnic, 

s.Coghilniceni 
0.696 8.30 0.00 7.60 1.57 3.17 3.80 4.80 3.74 450.0 2 56 0 12 

r.Pereni 0.710 8.10 0.00 6.92 1.93 3.44 3.50 3.92 4.87 575.0 3 53 0 6 

l.Pripiceni 0.738 8.05 0.00 6.13 1.40 5.56 1.82 8.84 2.43 5.5 1 83 0 15 

l.Otac 0.760 8.68 0.67 5.84 2.42 4.76 2.26 5.98 4.78 7.5 2 73 0 25 

Izvor 

Pripiceni 
0.816 7.35 0.00 8.41 2.06 4.40 4.34 7.92 2.61 720.0 1 65 0 19 

l.Cuizăuca 0.954 9.39 1.73 3.68 2.55 9.05 4.40 6.10 4.78  2 58 0 2 

Fântână 

Roșcani 
1.480 7.27 0.00 10.30 4.46 10.63 10.30 5.70 9.39  3 36 0 27 

l.Roșcani 1.886 7.95 0.00 4.20 3.35 21.91 7.20 12.00 10.26  3 63 0 26 

l.Chiduleni 2.008 8.36 2.13 9.13 4.91 18.95 4.40 11.20 17.39 10.5 6 72 0 24 

Fântână 

Roșcani 
2.307 7.10 0.00 8.46 3.60 24.82 19.60 5.80 11.48  3 23 0 28 

Fântână 

Roșcani 
2.329 7.19 0.00 10.10 3.77 25.62 7.90 22.20 9.39  2 74 0 29 

l.Gordinești 6.400 6.70 0.00 1.53 0.88 2.76 2.70 2.30 0.17 5.5 0 46 0 10 

 

Limitele admisibile 

 

 < 1.000 6.5-8.3   < 3     < 45 < 3 < 50 < 1.25  

  

SAR – coeficientul de adsorbție a sodiumului  

PMg, % - coeficientul magnezial 

NO3, mg/l – conținutul de nitrați 
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la număr) și magneziano-calcic (8). Cationul de sodiu predomină în 14 obiecte, cel 

de magneziu în 12 și în 2 predomină calciul (figura 15). 
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La general după chimizmul apelor de suprafață predomină tipul 

hidrocarbonato–magneziano-calcic (7 obiecte) și hidrocarbonato–magnezio-calcic 

cu prezența sodei în 6 obiecte (figura 16). 

În conținutul sărurilor solubile din apă predomină sărurile toxice reprezentate 

prin bicarbonatul de magniu (Mg(HCO3)2), sulfatul de sodiu (Na2SO4), clorura de 

magniu (MgCl2) și sporadic se întâlnește clorură de sodiu (NaCl) cu carbonatul de 

sodiu (Na2CO3).  Procentul sărurilor toxice variază de la 51,96 % – până la 86,63 

% și numai în două cazuri sărurile solubile sunt reprezentate prin compuși 

inofensivi de bicarbonat de calciu (Ca(HCO3)2) și sulfat de calciu (CaSO4). 

Conținutul acestora variază între 52,22 % și 53,15 %, depășind astfel cele toxice 

(tabelul 8).  

Un indice aparte este stabilirea existentei scurgerilor de apă. În rezultatul 

verificării în natură s-a stabilit că în aproape 104 km de rețele hidrografice lipsește  
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Taberlul 8 

Compoziția sărurilor solubile în sursele de apă 

 

Denumirea Na2CO3 Mg2CO3 Ca(HCO3)2 Mg(HCO3)2 NaHCO3 CaSO4 Na2SO4 MgSO4 NaCl MgCl2 CaCl2 Săruri toxice, 

obiectului me/l % din RU 

l.Peciște 0.93 0.00 1.40 2.19 0.00 0.00 0.65 0.00 0.51 0.81 0.00 78.43 

l.Pripiceni 0.00 0.00 2.40 2.93 0.00 1.40 0.00 0.00 0.51 0.67 0.00 51.96 

l.Trifești 0.00 0.00 2.24 1.92 0.00 0.00 1.93 0.00 0.16 1.24 0.00 70.09 

Iaz Trifești 2.26 1.18 1.60 0.01 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 1.36 0.00 79.49 

r.Cogîlnic, Cuizăuca 0.00 0.00 2.40 2.73 0.00 0.00 1.94 0.00 0.45 0.91 0.00 71.53 

r.Cogîlnic, Peciște 0.00 0.00 3.54 2.59 0.00 0.00 1.75 0.00 0.16 1.27 0.00 61.98 

l.Gordinești 0.00 0.00 3.20 3.96 0.00 0.00 0.87 0.00 1.22 0.90 0.00 68.47 

Izvor r.Cogîlnic, Pripiceni 0.00 0.00 4.60 2.40 0.00 0.00 1.74 0.56 0.00 1.04 0.00 55.51 

l.Peciște 0.00 0.00 3.60 3.64 0.00 0.00 1.91 0.00 0.18 1.20 0.00 65.81 

l.Pripiceni 0.00 0.00 2.86 4.21 0.00 0.00 2.59 0.00 0.63 0.65 0.00 73.86 

l.Coghălniceni 0.69 0.00 3.20 2.50 0.00 0.00 2.27 0.59 0.00 1.71 0.00 70.80 

r.Coghîlniceni 0.00 0.00 4.30 2.41 0.00 0.00 2.09 0.72 0.00 1.57 0.00 61.23 

r.Pripiceni-Curchi 0.00 0.00 4.00 2.93 0.00 0.00 3.01 0.00 0.21 1.17 0.00 64.66 

Izvor r.Coghîlniceni 0.00 0.00 5.04 2.96 0.00 0.00 2.04 0.00 0.05 1.36 0.00 55.98 

Izvor Trifești 0.00 0.00 5.60 0.80 0.00 0.00 1.56 1.44 0.00 2.36 0.00 52.38 

l.Pereni 2.96 0.00 2.00 0.93 0.00 0.00 2.95 0.12 0.00 2.36 0.00 82.33 

r.Coghlnic, s.Coghilniceni 0.00 0.00 3.80 3.80 0.00 0.00 3.17 0.00 0.57 1.00 0.00 69.21 

r.Pereni 0.00 0.00 3.50 3.42 0.00 0.00 3.44 0.00 1.43 0.50 0.00 71.52 

l.Pripiceni 0.00 0.00 1.82 4.36 0.00 0.00 2.43 3.13 0.00 1.40 0.00 86.15 

l.Otac 0.67 0.00 2.26 2.91 0.00 0.00 4.11 0.65 0.00 2.42 0.00 82.64 

Izvor Pripiceni 0.00 0.00 4.34 4.07 0.00 0.00 2.61 1.79 0.00 2.06 0.00 70.81 

l.Cuizăuca 1.73 0.00 1.95 0.00 0.00 2.45 3.05 3.55 0.00 2.55 0.00 71.20 

Fântână Roșcani 0.00 0.00 10.30 0.00 0.00 0.00 9.39 1.24 0.00 4.46 0.00 59.43 

l.Roșcani 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 3.00 10.26 8.64 0.00 3.35 0.00 75.55 

l.Chiduleni 2.13 0.00 4.40 2.60 0.00 0.00 15.26 3.60 0.00 4.91 0.00 86.63 

Fântână Roșcani 0.00 0.00 8.46 0.00 0.00 11.14 11.48 2.20 0.00 3.60 0.00 46.85 

Fântână Roșcani 0.00 0.00 7.90 2.20 0.00 0.00 9.39 16.23 0.00 3.77 0.00 79.99 

l.Gordinești 0.00 0.00 1.53 0.00 0.00 1.17 0.17 1.42 0.00 0.88 0.00 47.78 
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scurgerea de apă și numai pe o lungime cca 60 km a fost depistată prezența apei 

curgătoare (figura 17). 

4. Evaluarea infrastructurii terenurilor. 

Cercetările, propriu zise, au demarat de la aprecierea stării actuale a resurselor 

naturale şi celor supuse intervenţiei antropice [10,11,12]. La etapă iniţială au fost 

vectorizate arealele de terenuri după folosinţa agricolă, neagricolă şi cele de 

infrastructură.  

 În urma analizei şi evaluării efectuate în cadrul bazinului de studiu s-au 

depistat 2555 obiecte cu o suprafaţa totală de 16312,87 ha. Cel mai mic areal are o 

suprafaţă de 0,0023 ha iar maximal este de 498,273 ha. Caracteristica generală a 

folosinţei terenurilor este reflectată în tabelul 9. Din datele obţinute se observă 

dominarea terenurilor agricole care constituie 68 % din suprafaţa totală. Pe locul 

secund se află terenurile neagricole cu 21 % şi pe ultimul cele de infrastructură cu 

11 %. Răspândirea spaţială după modul de folosinţă este reflectată în figura 18 și 

19. 

Tabelul 9 

Caracteristica generală a modului de folosinţă a terenurilor 

Modul de 

folosinţă 

Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Agricolă 774 0,0023 498,273 14,39 11143,37 

Neagricolă 1475 0,0032 117,194 2,28 3364,92 

De infrastructură 303 0,0036 224,336 5,90 1804,58 

TOTAL 2555 0,0023 498,273 6,38 16312,87 

 

 
Fig. 18. Distribuirea terenurilor după forma de folosinţă 

agricole 68%

neagricole 21%

infrastructura 11%
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Fig. 19. Harta terenurilor după modul de folosinţă 
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4.1. Folosinţa agricolă a terenurilor. 

Terenurile agricole (figura 20) care acupă cea mai mare suprafaţă a 

teritoriului cercetat exercită o influienţă sporită asupra mediului ambiant. 

 
Fig. 20. Harta terenurilor după categoriile cu destinaţie agricolă 
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 Grupă respectivă se împarte în patru categorii de terenuri: arabile, păşuni, 

plantaţii viticole şi plantaţii pomicole. Ele ocupă 774 de areale cu o suprafaţa de 

11143 ha. Suprafaţa maximă constituie 498 ha iar cea minimă numai 0,0023 ha 

(tabelul 10). Categoria terenurilor arabile au cea mai largă răspândire aceasta 

constituind 83 % din terenurile agricole (figura 21). Pe locul secund se află 

plantaţiile pomicole cu 14 %. Păşunile ocupă numai 3 %, iar plantaţiile viticole 

practic lipsesc.  

Tabelul 10 

Caracteristica generală a folosinţei agricole după categoria terenurilor 

 

Categoria de 

folosinţă 

Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Terenuri arabile 434 0,0171 498,256 21,07 9145,92 

Păşuni 93 0,0104 38,057 4,13 383,87 

Plantaţii viticole 4 0,1607 19,706 6,66 26,64 

Plantaţii pomicole 243 0,0023 114,290 6,53 1586,94 

TOTAL 774 0,0023 498,256 14,39 11143,37 

 

 

 
 

Fig. 21. Distribuirea terenurilor după categoriile de folosinţă agricolă 

arate 83%

plantaţii pomicole 

14%

pâşuni 3%

plantaţii viticole 0%
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4.2. Folosinţa neagricolă a terenurilor. 

 Structura terenurilor bazinului hidrografic este foarte complexă şi 

neomogenă. Terenurile neagricole după categorii se împart în păduri, fâşii 

forestiere,  subacvatice, cele neproductive şi păşuni naturale. Poziţionarea lor 

spaţială este reprezentată în figura 22.      

 
Fig. 22. Harta terenurilor după categoriile cu destinaţie neagricolă 
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 După numărul de obiecte (areale) evidenţiate această grupă depăşeşte de 

două ori precedenta şi constituie 1475 (faţă de 774), iar după suprafaţă este pe 

locul secund cu  21 % (figura 23).  Suprafaţa totală a terenurilor din această grupă 

este de  3364,92 ha.  Aici predomină pădurile cu  o participare de 42 %, urmate de 

păşuni  naturale (29 %) şi terenuri neproductive (20 %). Cota fâşiilor forestiere şi a 

terenurilor subacvatice constituie simar 9 %. Caracteristica generală pe categorii 

este reflectată în tabelul 11.  

Tabelul 11 

Caracteristica generală a folosinţei neagricole după categoria terenurilor 

 

Categoria de 

folosinţă 

Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Păduri 172 0,0304 117,194 8,25 1418,22 

Fâşii forestiere 173 0,0169 4,944 0,99 170,99 

Apele 178 0,0041 15,552 0,80 142,33 

Terenuri neproductive 479 0,0032 64,417 1,38 659,73 

Păşuni naturale 473 0,0045 29,326 2,06 973,67 

TOTAL 774 0,0032 498,256 14,39 3364,92 

 

 
Fig. 23. Distribuirea terenurilor după categoriile de folosinţă neagricolă 

Terenuri sub pădure. 

Totalitatea terenurilor înpădurite poate fi divizată în următoarele tipuri: 

terenuri cu păduri naturale ≈ 117 ha; terenuri cu păduri plantate ≈ 46 ha; terenuri 

pâduri 42%

terenuri 

neproductive 20%

pâşuni neagricole 

29%

ape 4% fâşii forestiere 5%
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cu păduri de protecţie ≈ 14 ha; poiene ≈ 0,8 ha; terenuri cu crâng ≈ 12 ha; terenuri 

cu arboret ≈ 7 ha (figura 24). Suprafaţa totală constituie 1418,22 ha. Predomină 

pădurile naturale cu 73 % din teritoriu şi cele plantate cu 17 % din suprafaţa 

terenurilor împădurite. Caracteristica detaliată este expusă în tabelul 12. 

 
 

Fig.24.  Harta terenurilor după tipurile de păduri 
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Tabelul 12 

 

Caracteristica generală a folosinţei neagricole după tipurile de păduri 

 

Tipul de folosinţă Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Păduri naturale 49 0,0343 117,194 21,23 1040,21 

Păduri plantate 25 0,3208 45,744 9,11 235,20 

Păduri de protecţie 55 0,0949 13,565 1,65 90,54 

Poiene 10 0,0946 0,8049 0,30 3,04 

Crâng 12 0,0304 12,539 1,62 19,50 

Arboret 21 0,1026 6,657 1,42 29,72 

TOTAL 172 0,0304 117,194 8,25 1418,22 

 

Terenuri neproductive. 

De rând cu terenurile agricole cu fertilitate naturală înaltă, în cadrul 

teritoriului studiat se întâlnesc şi cele neagricole supuse diferitor forme de 

degradare cum ar fi ravenele, cele afectate de alunecări de teren ş.a. Ele au căpătat 

o răspândire semnificativă pe versanţi şi în văile râurilor (figura 25). 

Din analiza efectuată în teritoriul bazinului s-a stabilit că în componenţa 

terenurilor neproductive predomină formele de degradare prin alunecări de teren şi 

ravene, acestea  alcătuind 98 % din suprafaţa categoriei date. Acesta se datorează 

fragmentării excesive a reliefului. Terenurile afectate de alunecări acoperă 74 % 

din suprafaţa de 660 ha, iar ravenele 24 % (tabelul 13). Suprafaţa maximă a 

conturului alunecărilor  constituie 64 ha, îar a ravenelor 11 ha. Cota carierelor 

părăsite, movilelor şi stufărişulul este nesemnificativă şi constituie 2 %. Pentru 

prevenirea degradării de mai departe a acestor terenuri este necesar elaborarea şi 

implementarea unor măsuri şi lucrări îndreptate spre  minimalizarea eroziunii 

solurilor şi mărirea stabilităţii versanţilor cu risc de alunecare. 



 

 

 

 

37 

 
 

Fig. 25. Harta tipurilor terenurilor neproductive 
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Tabelul 13 

Caracteristica generală a folosinţei neagricole după tipurile de terenuri 

neproductive 

 

Tipul de folosinţă Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Alunecări de terem 191 0,0201 64,417 2,56 488,80 

Ravene 268 0,0032 10,883 0,58 156,34 

Cariere părăsite 13 0,0480 1,492 0,71 9,29 

Movile 3 0,0528 0,273 0,13 0,39 

Stufăriş 4 0,2645 3,897 1,23 4,91 

TOTAL 479 0,0032 64,417 1,38 659,73 

 

4.3. Terenuri de infrastructură. 

 Componenţa infrastructurii teritoriului bazinului hidrografic Cogîlnic 

include localităţile, construcţiile de menire industrială şi agricolă, sistemul de 

drumuri, diguri şi valuri (figura 26). Suprafaţa totală a lor constituie 1805 ha. Cca 

84 % din teritoriul ocupat de infrastructură este reprezentat prin localităţi (figura 

27). Suprafaţa maximă constituie 498 ha iar cea minimă numai 0,0023 ha (tabelul 

14). Sistemul de drumuri şi construcţiile de diferită menire alcătuiesc 8 % şi 7 % 

respectiv. 

 
 

Fig. 27. Distribuirea terenurilor după categoriile de infrastructură 

licalităţi 84%

dig 1%

construcţii 7%

drumuri 8%
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Fig. 26. Harta terenurilor după categoriile cu destinaţie de infrastructură 
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Tabelul 14 

Caracteristica generală a folosinţei de infrastructură după categorii  

 

Categoria de folosinţă Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Localităţi 35 0,0313 224,336 43,29 1515,22 

Construcţii de menire 

industrială şi agricolă 
40 0,0052 26,573 3,06 122,35 

Drumuri 174 0,0093 15,945 0,88 153,20 

Diguri 57 0,0036 1,869 0,24 13,81 

TOTAL 306 0,0036 224,336 5,90 1804,58 

 

Localităţi. 

În cadrul teritoriului cercetat la categoria localităţilor au fost identificate sate 

cu primărie, sate din componenţa comunei, gospodării locative separate, casa 

pădurarului, lagăr pioneresc şi sere (figura 28). Predominante la tipurile de 

localităţi sunt satele în care se află primăria comunei şi constituie  1422 ha sau 94 

% din suprafaţa aceste categorii. Urmează satele din componenţa comunei cu 4 %. 

Cele patru tipuri rămase sunt nesemnificative ocupând numai 37 ha cu cota de 2 % 

din teritoriu (tabelul 15). 

Tabelul 15 

Caracteristica generală după tipurile de localitate 

 

Tipul de folosinţă Număru

l de 

areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Localitate cu primărie 11 44,0837 224,336 129,36 1422,91 

Localitate din cadrul 

comunei 
5 3,3273 25,160 11,00 55,07 

Gospodării aparte 14 0,0313 12,652 1,57 21,93 

Casa pădurarului 3 0,7531 2,470 1,42 4,27 

Lagăr pioneresc 1 0,9688 0,969 0,97 0,97 

Sere 1 10,1315 10,131 10,13 10,13 

TOTAL 35 0,0313 224,336 43,29 1515,22 
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Fig. 28. Harta tipurilor de localităţi 
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Terenuri sub construcţii de menire industrială şi agricolă. 

În componenţa acestei categorii de terenuri se regădeşte un spectru larg de 

construcţii de menire industrială şi agricolă. Au fost identificate 40 de obiecte cu 

suprafaţa de 122 ha cu diferită destinaţie cum ar fi ferme, brigăzi, staţii, depozite, 

distribuitoare, retranslatoare ect. Poziţionarea spaţială a tipurilor de construcţii este 

reflectată în figura 29. După suprafaţă predomină carierele funcţionale cu 37 %. Pe 

locul secund cu 30 % se află fermele de lapte, urmate de brigăzile de tractoare cu 

15 %. Cca 7 % este ocupată de fermele de porcine. Alte tipuri de obiecte sunt 

foarte diverse dar suprafaţa lor sumară constituie numai 11 %. Cel mai mic areal 

are o suprafaţă de 0,0052 ha, iar maxim de 26,573 ha. Caracteristica generală a 

folosinţei terenurilor este 

reflectată în tabelul 16.   

Trebuie de menţionat că pe 

parcursul ultimelor două decenii 

multe dintre construcţii, atât de 

menire industrială, cât şi cele 

agricole, în urma gestionării 

proaste au fost supuse demolării, 

distrugerii iar în unele cazuri chiar 

şi lichidării. Numai în ultima 

perioadă, odată cu implementarea 

tehnologiilor performante în 

agricultură au apărut obiecte noi 

cum ar fi frigidere, depozite 

moderne care trebuiesc 

reprezentate pe harta digitală. 

           Fig. 29. Harta tipurilor de construcţii  

               de menire industrială şi agricolă 
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Tabelul 16 

Caracteristica generală a tipurilor de construcţii de menire industrială şi agricolă 

Tipul de folosinţă Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Brigadă de tractoare 5 1,3215 8,339 3,63 18,17 

Brigadă de legume 1 0,1677 0,168 0,17 0,17 

Staţie de epurare 1 1,4677 1,468 1,47 1,47 

Distribuitor de gaze 1 0,0125 0,013 0,01 0,01 

Fermă de lapte 7 0,1324 11,305 5,18 36,29 

Fermă de bovine 4 0,2184 0,608 0,37 1,48 

Fermă de porcine 1 8,9055 8,906 8,91 8,91 

Cariere active 4 1,9216 26,57 11,24 44,95 

Retranslator telefonie 1 0,0135 0,014 0,01 0,01 

Depozit de deşeuri 7 0,1136 1,229 0,73 5,10 

Rezervor de apă 

potabilă 

2 0,0052 0,102 0,05 0,11 

Depozit 2 0,4642 0,967 0,72 1,43 

Telecentru 1 2,4596 2,460 2,46 2,46 

Restaurant 1 0,4361 0,436 0,44 0,44 

Pepinieră 2 0,8953 1,468 0,65 1,30 

TOTAL 40 0,0052 26,573 3,06 122,29 

Terenuri sub drumuri. 

 În teritoriul obiectului de cercetare la această categorie s-au depistat 

următoarele tipuri de drumuri: internaţionale, interrurale, de câmp şi potecile 

drumurilor (figura 30). Suprafaţa totală a drumurilor constituie localităţi 153 ha. 

Cca 56 % dintre ele se află sub potecile drumurilor. Drumurile interrurale ocupă 

locul secund cu 26 %. Caracteristica detaliată este prezentată în tabelul 17.  

Tabelul 17 

Caracteristica generală a tipurilor reţelei de drumuri 

Tipul de folosinţă Numărul 

de areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

Internaţional 1 15,9549 15,955 15,95 15,95 

Interrurar 35 0,0181 5,400 1,15 40,36 

De câmp 20 0,0093 2,381 0,54 10,76 

Poteca drumului 118 0,0222 8,008 0,73 86,13 

TOTAL 174 0,0093 15,955 0,88 153,20 
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Fig. 30. Harta tipurilor reţelei de drumuri 
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5. Evaluarea calității învelișului de sol. 

Solul este un corp natural, care s-a format sub acţiunea factorilor 

pedogenetici ca clima, relieful, rocile parentale, flora, fauna şi timpul. În ultima 

perioadă asupra proprietăţilor solurilor o mare influenţă o are factorul antropogen. 

Societatea umană înzestrată în prezent cu mijloace tehnice performante, 

metodologii avansate, contribuie substanţial la sporirea sau scăderea fertilităţii.  

Condiţiile de valorificare a terenurilor agricole strâns corelează cu factorii 

pedogenetici menţionaţi mai sus, care favorizează folosirea raţional-ştiinţifică a 

solului pe teritoriul cercetat. Materialele pedologice constituie baza informaţională 

pentru proiectarea şi organizarea teritoriului, precum şi pentru un şir de aspecte 

hidrotehnice, pedoameliorative, silvice, agrochimice, etc. 

După raionarea pedogeografică teritoriul respectiv se atârnă către raionul 5 a 

silvostepei podişului Rezina cu cernoziomuri levigate şi soluri cenușii [13, 14, 15]. 

Pentru lucrările de cartare pedologică în teren preventiv a fost pregătită în 

format digital harta inițială a învelişului de soluri din bazinul de studiu în baza 

materialelor IPAPS ”Nicolae Dimo” la scara 1:50000. În cadrul obiectului s-au 

evidenţiat 462 de contururi (figura 31) care ocupă o suprafață de 15000,5 ha. În 

structura învelișului de sol predomină cernoziomurile cu cca 64 % unde prevalează 

cele carbonatice cu 18 % (tabelul 18). Pe locul secund se află solurile cenușii (21 

%) reprezentate prin cenușii (3,7 %) și cenușii inchise (16,8 %). Suprafața solurilor 

cernoziomoide și celor aluviale constituie câte 4,3 %. Alunecările de teren 

constituie 3.3 %. 

Degradarea solurilor în teritoriul bazimnului cercetat este practic reprezentată prin 

eroziunea hidrică care alcătuiește cca 43 % din suprafața totală a solurilor. 

Cernoziomurile carbonatice sunt supuse proceselor erozionale la 78,8 %, iar cele 

levigate la 63,1 %. Pe restul arealelor de cernoziomuri degradarea erozională 

variază de la 45,7 % până la 54,9 %. Solurile cenușii sunt supuse eroziunii mai 

slab. Eroziunea predomină pe solurile cenușii molice cu 20.7 % și cenușii tipice cu 
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19.5 %.  După gradul de eroziune predomină cele slab erodate cu 69 % urmate de 

cele moderat erodate cu 27 % și numai 4 %  le revine celor puternic erodate.  

 



47 

 

Tabelul 18 

Caracteristica inițială a solurilor 

Cod 

sol 

Denumirea 

solului 

Nr. 

contur 

Supafata, 

ha 

 

% din 

supafata 

solurilor 

 

Suprafața de eroziune, ha 

% din 

supafata 

subtipului 

 

Gleice 
Halo-

morfe 

Bonitatea 

calculată 

 slab moderat puternic suma 

4 Sol cenuşiu tipic 27 558.59 3.72 79.86 14.11 15.07 109.04 19.52 4.47 - 47.7 

5 Sol cenuşiu molic 71 2519.17 16.79 337.69 137.67 45.30 520.66 20.67 19.06 - 66.5 

6 Cernoziom argiloiluvial 40 1820.64 12.14 670.34 125.91 35.81 832.07 45.70 - - 73.4 

7 Cernoziom levigat 62 2120.61 14.14 1109.84 208.33 22.31 1340.48 63.21 - - 75.5 

8 Cernoziom tipic 25 1003.47 6.69 330.95 71.00 - 401.95 40.06 - - 84.5 

10 Cernoziom obişnuit 46 2014.02 13.43 892.20 213.29 - 1105.49 54.89 - - 67 

11 Cernoziom carbonatic 73 2699.93 18.00 1072.47 941.97 113.90 2128.34 78.83 - - 52.2 

15 Sol cernoziomoid  levigat 10 61.27 0.41 - - - - - - 12.76 70.7 

16 Sol cernoziomoid tipic 63 582.83 3.89 - - - - - - - 84.2 

17 Rendzină carbonatică 1 8.89 0.06 - - - - - - - 42 

19 Sol cenuşiu vertic 1 7.54 0.05 - - - - - - - 35 

20 Cernoziom vertic 7 60.41 0.40 - - - - - - - 35 

28 Sol aluvial tipic 5 578.33 3.86 - - - - - - - 83.3 

29 Sol aluvial stratificat 1 68.27 0.46 - - - - - - - 80 

35 Sol deluvial ocric 10 399.03 2.66 - - - - - - - 85 

97 Alunecări de teren active 16 491.41 3.28 - - - - - - - 5 

101 Ravene 4 6.09 0.04 - - - - - - - 0 

TOTAL 462 15000.51 100 4493.35 1712.29 232.39 6438.03 42.92 23.53 12.76 66.31 
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Pe solurile cenușii s-au depistat areale supuse procesului de gleizare cu 

caracter sporadic, acestea alcătuind doar 23,5 ha. Două contururi de sol 

cerniziomoid levigat sunt supuse salinizării-solonețizării slabe. Majoritatea 

solurilor posedă textura luto-argiloasă (48 %) și lutoasă (38 %). Roca parentală în 

87 % este reprezentată prin luturi argiloase și luturi eluviale-deluviale. Bonitatea 

mijlocie a solurilor bazinului studiat alcătuiește 66,3 puncte. 

Pentru verificarea și aprecierea stării de calitate a solurilor în teren au fost 

amplasate 17 profile de sol (figura 31) pe diferite forme de relief. Dintre ele au fost 

alese 11 profile mai reprezentative a subtipurilor de sol și prelevate 65 de probe 

pentru efectuarea analizelor fizice şi chimice. În rezultatul efetuării lucrărilor de 

teren s-a stabilit că în 9 cazuzi din 17 denumirea subtipului de sol nu corespundere 

cu materialele cartografice inițiale. Ulterior, constatările din teren au fost 

confirmate prin datele analitice de laborator. Cernoziomul levigat, rendzina 

carbonatică și solul aluvial stratificat nu au fost identificate în profilele amplasate 

pe arealele indicate în hărțile pedologice elaborate anterior. În cadrul lucrărilor 

pedologice de câmp şi de laborator s-a determinat: conţinutul de humus, textura, 

gradul de soloneţizare, conţinutul carbonaţilor şi adâncimea lor, gradul de 

eroziune, reacția actuală, aciditatea hidrolitică, roca parentală ş.a.  

Toate profilele de sol amplasate în teren au o clasă de grosime puternic 

profundă până la roca parentală mai mare de 100 cm (tabelul 19). Solurile cenușii 

(foto 3) sunt reprezentate prin cele tipice amplasate în pădure (profilul 1), tipice 

arabile (profilul 2) și senușii molice (profilul 11).  

Solul cenușiu tipic amplasat în pădure se caracterizează cu un profil humifer 

semiprofund, humifer cu o rezervă de humus în stratul de 1 m care alcătuiește 209 

t/ha. Solul este nesalinizat, nealcalizat, decarbonatat. Efervescența apare la 

adâncimea de 119 cm. Reacția actuală este slab acidă. Profilul posedă o textură 

lutoasă pe nisip coeziv. Fracțiunea de argilă în straturile superioare alcătuiește 21,5 

și se majorează la 40 cm atingând cota de 28,4  ce confirmă apariția stratului  
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Tabelul 19  

Datele analitice a profilelor de sol 

 

N
r.

 p
ro

b
ei

 

N
r.

p
ro

fi
l 

Denumirea solului 
Adîncimea 

probei A
p

a
 

H
id

ro
sc

o
p

. 

%
 

H
u

m
u

s,
 %

 

Cationi, me 

C
a

rb
o

n
a

ţi
, 

%
 

p
H

 H
2

O
 

A
H

, 
m

e 

Conținutul de fracțiuni, 

% 

C
a

 

M
g
 

N
a

 

<
 0

.0
1
 

<
 0

.0
0
1
 

1 1 Cenișiu 0-29 3.3 4.59 14.63 2.06 0.44 - 6.15 4.48 37.81 21.52 

3   29-40 2.98 1.13 12.36 2.55 0.44 - 6.34 3.08 39.17 21.52 

4   40-70 3.91 0.48 15.60 3.95 0.44 - 6.50 2.21 44.33 28.43 

5   70-119 3.99 0.46 - - - - 7.10 - 43.06 26.98 

6   119-160 2.03 0.25 - - - 5.9 8.50 - 24.31 13.66 

7   160-190 1.09 0.25 - - - 2.3 8.85 - 12.56 6.34 

8 2 Cenușiu arabil 0-21 3.36 2.46 15.37 2.76 0.44 - 6.75 2.74 43.65 23.83 

9   21-41 3.51 2.31 16.31 3.45 0.44 - 7.10 2.08 44.88 25.33 

10   41-90 4.07 0.76 18.30 4.20 0.44 - 7.50 1.34 47.43 29.55 

11   90-112 3.57 0.49 - - - - 7.70 0.87 36.10 24.45 

12   112-160 2.79 0.35 - - - 6.8 8.55 - 36.44 21.52 

13   160-190 0.90 0.11 - - - 1.3 8.70 - 7.28 4.41 

14 3 Cernoziom vertic 0-19 5.44 4.01 30.03 7.77 0.17 - 7.95 - 52.57 32.34 

15   19-69 5.78 3.59 29.68 8.05 0.45 - 8.30 - 55.84 36.76 

16   69-103 6.35 2.44 30.82 8.60 0.45 - 8.40 - 60.10 40.67 

17   103-120 6.15 1.72 - - - 4.0 8.97 - 59.61 39.38 

18   120-162 6.14 1.11 - - - 8.0 9.07 - 65.15 40.61 

19   162-180 7.77 0.72 - - - 4.0 9.10 - 71.32 50.92 

20 5 Cernoziom freatic 0-24 3.54 3.39 21.21 4.57 0.17 - 7.94 - 36.16 21.09 

21  umed 24-37 3.64 3.38 21.42 4.99 0.17 - 7.73 - 37.36 22.33 

22   37-54 3.76 3.20 21.50 5.94 0.27 - 7.95 - 39.37 23.87 

23   54-82 3.70 1.72 - - - 0.4 7.20 - 37.14 24.06 

24   82-103 3.60 1.04 - - - 2.1 8.47 - 41.14 24.81 

25   103-150 2.88 0.53 - - - 11.9 8.55 - 44.19 27.67 

26   150-180 2.12 0.14 - - - 2.1 8.85 - 21.17 12.33 

27 6 Cernoziom tipic 0-23 6.56 3.90 29.53 9.12 1.11 - 6.97 - 71.40 45.28 

28   23-49 7.28 3.16 33.60 5.78 1.49 - 7.75 - 75.04 48.12 

29   49-71 6.71 2.25 34.67 7.28 2.61 3.0 8.78 - 74.82 43.74 

30   71-93 6.52 1.78 - - - 4.0 9.12 - 74.04 44.20 
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31   93-113 5.77 0.83 - - - 9.3 9.40 - 73.18 42.17 

32   113-140 5.92 0.35 - - - 3.6 9.25 - 79.04 45.26 

33 7 Cernoziom tipic 0-21 5.67 4.15 23.74 9.75 0.56 - 6.88 - 58.06 39.11 

34  puternic profund 21-77 6.23 2.88 21.84 11.53 1.11 - 7.15 - 61.59 43.95 

35   77-100 6.09 1.18 21.20 11.87 2.22 2.1 8.98 - 59.83 41.32 

36   100-130 5.75 0.79 - - - 3.4 9.18 - 58.58 40.24 

37   130-152 5.67 0.70 - - - 2.5 9.33 - 58.70 41.14 

38   152-170 1.11 0.39 - - - 1.7 8.95 - 10.81 6.19 

39 10 Cernoziom 0-31 5.53 4.34 33.20 7.50 0.56 - 7.87 - 58.59 34.69 

40  argiloiluvial 31-65 5.83 4.18 29.47 6.57 0.56 - 7.83 - 60.74 36.64 

41   65-91 5.66 2.81 27.56 5.09 0.56 - 8.00 - 60.78 37.52 

42   91-125 6.43 0.88 - - - 7.2 7.78 - 65.54 43.22 

43   125-155 6.60 0.72 - - - 10.2 8.45 - 65.15 43.30 

44   155-180 4.84 0.49 - - - 7.2 8.95 - 60.97 36.07 

45 11 Cenușiu închis 0-22 4.64 3.46 22.39 4.49 0.56 - 7.15 - 48.09 29.44 

46   22-50 4.93 2.58 22.26 5.46 0.56 - 7.20 - 48.91 35.11 

47   50-72 5.15 1.48 22.89 4.41 0.56 - 7.43 - 47.84 36.38 

48   72-84 4.67 0.56 - - - - 7.80 - 42.81 31.14 

49   84-115 4.57 0.53 - - - 1.1 8.38 - 43.25 31.23 

50   115-160 3.09 0.32 - - - 14.2 8.60 - 55.41 23.53 

51 12 Cernoziom obișnuit 0-18 4.16 3.25 26.71 2.70 0.54 - 8.20 - 42.61 25.96 

52   18-38 4.18 3.09 21.84 2.70 0.35 1.3 8.27 - 44.18 25.18 

53   38-75 3.75 1.99 20.59 3.54 0.35 7.8 8.35 - 48.33 26.55 

54   75-90 3.12 0.81 - - - 11.9 8.43 - 48.57 25.33 

55   90-140 3.10 0.60 - - - 12.3 8.55 - 46.53 25.49 

56   140-180 2.69 0.33 - - - 14.4 8.60 - 37.40 19.89 

57 14 Sol alluvial tipic 0-31 4.87 3.50 24.78 7.35 0.90 2.2 8.30 - 56.37 30.67 

58   31-64 5.96 2.99 24.59 7.21 1.06 2.4 8.30 - 68.66 39.61 

59   64-103 4.60 2.81 - - - 1.9 8.35 - 52.20 29.46 

60   103-164 4.36 2.53 - - - 2.2 8.17 - 50.98 28.06 

61 17 Sol cernoziomoid 0-5 4.99 7.45 20.58 13.65 1.91 6.0 8.35 - 41.56 22.67 

62   5-24 4.88 3.48 20.16 13.02 4.20 3.0 8.10 - 49.57 30.19 

63   24-39 4.90 3.22 16.95 12.05 2.32 1.9 8.10 - 46.27 28.98 

64   39-60 5.12 3.69 20.37 11.76 1.73 1.9 8.15 - 47.79 29.68 

65   60-115 4.37 3.97 - - - 0.9 7.77 - 42.68 24.94 

66   115-150 5.28 5.84 - - - 0.4 6.93 - 50.09 30.62 
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Tabelul 20  

Caracteristica generală a profilelor de sol 

Nr 

profil 

 

Altitudinea 
Denumirea 

solului 

Adâcimea 

profilului, 

cm 

Grosimea 

profilului 

humifer 

clasa 

conținut 

de 

humus 

Rezerva de humus pentru 

Clasa 

alcalizării 

 

Apariția 

efervescenței, 

cm 

Clasa 

carbonaților 

 

Clasa 

reacției 

actuale 

Clasa 

texturală 

 

Bonitatea 

calculată 

 

0-30 

cm 

0-60 

cm 

0-100 

cm 
profil 

      
1 310.95 

Sol cenuşiu 

tipic 
190 semiprofund humifer 157 184 209 247 nealcalizat 119 decarbonatate 

slab 

acidă 

lutos pe 

nisip coeziv 
80.0 

2 314.81 
Sol cenuşiu 

tipic 
190 semiprofund 

moderat 

humifer 
85 134 172 210 nealcalizat 112 decarbonatate 

slab 

acidă 

lutos pe 

nisip coeziv 
80.0 

3 226.57 
Cernoziom 

vertic 
180 

extrem 

de profund 

moderat 

humifer 
152 297 447 588 nealcalizat 103 decarbonatate 

slab 

alcalină 

luto-argilos 

pe argilo-

lutos 

50.0 

5 257.70 

Sol 

cernoziomoid 

levigat 

180 
puternic 

profund 

moderat 

humifer 
123 237 345 609 nealcalizat 82 decarbonatate 

slab 

alcalină 

lutos pe 

luto-nisipos 
76.5 

6 278.79 
Cernoziom 

tipic 
140 

puternic 

profund 

moderat 

humifer 
137 247 345 375 

slab 

alcalizat la 

adâncime 

mică 

49 semicarbonatice 
slab 

acidă 

argilo-lutos 

pe argilă 

mijlocie 

80.0 

7 243.93 
Cernoziom 

tipic 
170 

puternic 

profund 
humifer 139 251 353 421 

slab 

alcalizat la 

adâncime 

mijlocie 

77 semicarbonatice neutră 

luto-argilos 

pe nisipo-

lutos 

80.0 

10 265.72 
Cernoziom 

argiloiluvial 
180 

puternic 

profund 
humifer 156 320 467 551 nealcalizat 91 decarbonatate 

slab 

alcalină 

luto-argilos 

pe argilo-

lutos 

91.0 

11 281.44 
Sol cenuşiu 

molic 
160 

moderat 

profund 

moderat 

humifer 
118 208 255 289 nealcalizat 115 decarbonatate neutră luto-argilos 78.0 

12 246.35 
Cernoziom 

obişnuit 
180 

moderat 

profund 

moderat 

humifer 
116 205 269 320 nealcalizat 38 semicarbonatice 

slab 

alcalină 
lutos 73.8 

14 86.73 
Sol aluvial 

tipic 
164 

extrem de 

profund 

moderat 

humifer 
125 234 380 599 nealcalizat 0 semicarbonatice 

slab 

alcalină 
luto-argilos 85.0 

17 148.35 

Sol 

cernoziomoid 

levigat 

150 
extrem de 

profund 
humifer 150 291 508 884 

moderat 

alcalizat 
0 semicarbonatice 

slab 

alcalină 
luto-argilos 51.0 
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argiloiluvial caracteristic pentru solurile cenușii. Gradul de sărăturație în 

baze constituie 79 % (tabelul 20).  

Solul cenușiu tipic arabil are un profil humifer semiprofund, moderat 

humifer după conținut, cu o rezervă de humus în stratul de 1 m care alcătuiește 172 

t/ha. Solul este nesalinizat, nealcalizat, decarbonatat cu reacția actuală slab acidă. 

Efervescența apare la adâncimea de 112 cm. Caracteristica texturală este analogică 

precedentului profil. Fracțiunea de argilă în straturile superioare alcătuiește 23,5 și 

se majorează la 41 cm atingând cota de 29,6 % ce confirmă apariția stratului iluvial 

caracteristic pentru solurile cenușii. Gradul de sărăturație în baze constituie 89 %.   

Solul cenușiu molic are un profil humifer moderat profund, moderat humifer 

după conținut, cu o rezervă de humus în stratul de 1 m care alcătuiește 255 t/ha. 

Solul este nesalinizat, nealcalizat, decarbonatat cu reacția actuală neutră. 

Efervescența apare la adâncimea de 115 cm. Pe profil textura este luto-argiloasă. În 

stratul de la suprafață fracțiunea de argilă alcătuiește 29,4 % și se majoreză în 

adâncime până la 36,4 %.  În straturile inferioare conținutul fracțiunilor sub 0,001 

mm se diminuază până la 23,5 ce confirmă prezența orizontului argiloiluvial. 

Pe solurile cernoziomice au fost amplasate 5 profile puternic profunde (foto 

3). Cernoziomul tipic (profilul 6 și 7) se caracterizează cu un prohil humifer 

puternic profund, moderat humifer și humifer după conținut, cu o rezervă de 

humus în stratul de 1 m de 345, respectiv 353 t/ha. Solul este nesalinizat, slab 

alcalizat la adâncime mică (profilul 6)  și slab alcalizat la adâncime mijlocie 

(profilul 7), semicarbonatat. Efervescența apare la adâncimea de 49 -77 cm. 

Reacția actuală este slab acidă și neutră. Profilul 6 posedă o textură argilo-lutoasă 

pe argilă mijlocie, iar profilul 7 are textura luto-argiloasâ pe nisip lutos.  

Cernoziomul argiloiluvial (profilul 10) se caracterizează cu un prohil 

humifer puternic profund, este humifer după conținut, cu rezervă de humus în 

stratul de 1 m de 467 t/ha. Solul este nesalinizat, nealcalizat, decarbonatat. 
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Efervescența apare la adâncimea de 91 cm. Reacția actuală este neutră spre slab 

alcalină. Textura este luto-argiloasă pe argilă lutoasă.  

Cernoziomul obișnuit (profilul 12) se caracterizează cu un prohil humifer 

moderat profund, este moderat humifer după conținut, cu rezervă de humus în 

stratul de 1 m de 269 t/ha. Solul este nesalinizat, nealcalizat, semicarbonatic. 

Efervescența apare la adâncimea de 38 cm. Reacția actuală este slab alcalină. Pe tot 

profilul textura este lutoasă.  

       
Sol cenușiu tipic de pădure     Sol cenușiu tipic arabil      Sol cenușiu molic 

       
        Cernoziom tipic          Cernoziom argiloiluvial Cernoziom freatic umed 

 

Foto. 3. Profilele de sol cenușiu și cernoziomuri 
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Cernoziomul vertic (profilul 3) se caracterizează cu un profil humifer extrem 

de profund, este moderat humifer după conținut cu o rezervă de humus în 

stratul de 1 m de 447 t/ha. Solul este nesalinizat, nealcalizat, decarbonatat. 

Efervescența apare la adâncimea de 103 cm. Reacția actuală este slab alcalină. 

Textură solului este luto-argiloasă pe argilă-lutoasă.  

Cernoziomul freatic umed obișnuit (profilul 5) se caracterizează cu un prohil 

humifer puternic profund,  este moderat humifer după conținut, cu rezervă de 

humus în stratul de 1 m de 345 t/ha. Solul este nesalinizat, nealcalizat, 

decarbonatat. Efervescența apare la adâncimea de 82 cm. Reacția actuală este slab 

alcalină. Pe tot profilul textura este lutoasă, în adâncime luto-nisipoasă. În câmp s-

a obserat pe profilul solului exces de umeditate.  

Solul aluvial tipic (profilul 14) se caracterizează cu un profil humifer extrem 

de profund, este moderat humifer după conținut, cu rezerva de humus în stratul de 

1 m de 380 t/ha. Chiar și la adâncimea de 164 cm conținutul de humus constituie 

2,53 (foto 4). Solul este nesalinizat, nealcalizat, semicarbonatic. Efervescența este 

de la suprafață. Reacția actuală este slab alcalină. Pe tot profilul textura este luto-

argiloasă.  

Solul cerniziomoid levigat (profilul 17) se caracterizează cu un profil 

humifer extrem de profund, este humifer după conținut de materie organică, cu 

rezerva de humus în stratul de 1 m de 508 t/ha. La adâncimea de 150 cm conținutul 

de humus constituie 5,84 (foto 4). Solul este slab alcalizat, semicarbonatic. 

Efervescența apare la suprafață. Reacția actuală este slab alcalină. Pe tot profilul 

textura este luto-argiloasă. În stratul 24-39 cm apar pete, iar de la 39-60 și pelicole 

de Fe2O3. Elementele structurale formează blocuri masive, foarte compacte (foto 

4). Profilul solului este umed, iar de la 115 cm a apărut apa pedofreatică formând 

în scurt timp la fundul profilului o băltoacă.  

În rezultatul efectuării lucrărilor de câmp nu au fost identificate următoarele 

soluri, indicate în arealele corespunzătoare ale hărților pedologice precedente: 
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cernoziom levigat, rendzină, cernoziomoid tipic, aluvial stratificat și deluviale. 

(harta solurilor). Posibil pentru evidențierea lor este necesar efectuarea 

cartografierii pedologice a teritoriului mai detaliată. 

       
                 Sol aluvial tipic                                             Sol cernoziomoid 

 
Formațiune structurală cu exes de Fe2O3 

Foto. 4. Profilele de sol aluvial și cernoziomoid 
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În rezultatul efectuării lucrărilor de birou, teren și laborator au fost colectate 

un șir larg de date factologice. Toate materialele cartogrfice și textuale au fost 

supuse unei analize conjugate şi studiate în sistemă. Actualizarea structurii 

învelișului de sol al bazinului de studiu a fost înfăptuită cu utilizarea sistemului 

geoinformaţional  [16, 17, 18]. Ca rezultat s-a elaborat harta pedologică digitală la 

scara 1:5000 (figura 32). După excluderea din suprafața solurilor a terenurilor de 

infrastructură (sistemul hidrografic, rețeaua de drumuri, localităților, dambelor ș,a,) 

pe hartă au fost evidențiate 1319 de contururi de sol față de 539 inițiale. Suprafața 

învelișului de sol s-a redus de la 15000,5 ha  până la 14371,76 ha (tabelul 21).  

La nivel de soluri dominante structura învelișului de sol nu s-a modificat 

esențial. Cele mai semnificative schimbări au fost înregistrate pentru alunecările de 

teren suprafața căror a  crescut de la 491 ha pâna la 781 ha a celor active și 83 ha 

stabilizate (figura 35). Terenurile afectate de ravene s-au majorat de 17 ori de la 

6,09 ha ajungând la 105,92 ha. Majorarea substanțială a acestor terenuri nu în 

ultimul rând se datorează implicării necompetente antropice la lucrările agricole. 

Suprafața solurilor supuse procesului de eroziune constituie 5956 ha față de 

6438 ha inițial (tabelul 18,21, figura 34). Una din cauzele reducerii acestor terenuri 

se poate explica prin apariția proceselor de alunecări de teren pe aceste soluri și 

trecerea lor în altă categorie. 

Suprafața solurilor salinizate și solonețizate nu s-a schimbat.  Cele 

hidromorfe s-au redus din suprafață de la 4,30 % până la 2,93 % din suprafața 

totală a solurilor (figura 36).  Aceasta se poate lămuri prin micșorarea arealelor 

hidromorfe ca rezultat a schimbării condițiilor climaterice și apariția tot mai 

frecvente a secetelor.   

Compoziția texturală a solurilor a rămas luto-argiloasă și lutoasă. În 

structura rocilor parentale reprezentate prin luturi argiloase și luturi eluviale- 
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Tabelul 21 

Componența învelișului de sol 

Cod 

sol 

Denumirea 

solului 

Nr. 

contur 

Supafata, 

ha 

 

% din 

supafata 

solurilor 

 

Suprafața afectată de eroziune, ha 

% din 

supafata 

subtipului 

 

Soluri Bonitatea 

calculată, 

puncte gleice 
halo-

morfe 
 slab moderat puternic total 

4 Sol cenuşiu tipic 31 550.84 3.83 88.14 6.15 12.01 106.30 19.30 4.47 - 46.8 

5 Sol cenuşiu molic 89 2544.59 17.71 328.64 199.27 49.19 577.10 22.68 18.98 - 66.7 

6 Cernoziom argiloiluvial 54 1696.35 11.80 619.84 82.26 41.99 744.09 43.86 - - 73.3 

7 Cernoziom levigat 90 1906.89 13.27 1015.70 171.50 22.44 1209.64 63.44 - - 73.2 

8 Cernoziom tipic 55 1046.45 7.28 330.78 45.02   375.80 35.91 - - 85.7 

10 Cernoziom obişnuit 76 1843.82 12.83 701.79 211.24 3.49 916.51 49.71 - - 66.0 

11 Cernoziom carbonatic 134 2540.33 17.68 983.19 935.36 108.25 2026.79 79.78 - - 52.5 

15 Sol cernoziomoid  levigat 16 92.66 0.64 - - - - - - 12.07 75.5 

16 Sol cernoziomoid tipic 152 329.61 2.29 - - - - - - - 85.0 

19 Sol cenuşiu vertic 1 7.54 0.05 - - - - - - - 35.0 

20 Cernoziom vertic 8 52.45 0.36 - - - - - - - 35.0 

28 Sol aluvial tipic 107 454.88 3.17 - - - - - - - 84.9 

29 Sol aluvial stratificat 1 2.92 0.02 - - - - - - - 80.0 

35 Sol deluvial ocric 40 270.57 1.88 - - - - - - - 85.0 

91 Sol antropic 33 62.10 0.43 
    

 
  

24.0 

97 Alunecări de teren active 217 780.97 5.43 - - - - - - - 5.0 

100 Alunecări de teren stabile 5 82.85 0.58 - - - - - - - 5.0 

101 Ravene 210 105.92 0.74 - - - - - - - 0.0 

TOTAL 1319 14371.76 100 4068.07 1650.80 237.36 5956.23 41.44 23.45 12.07 69.2 
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deluviale s-au adăugat și nisipurile lutoase eluvial-deluviale. Bonitatea mijlocie a 

solurilor bazinului studiat alcătuiește 69,2 puncte. 
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 Structura învelișului de sol a fost supusă unei analize conjugale cu indicii 

modelului digital al reliefului (altitudinea, gradul de înclinație a pantei și baza 

erozională). Răspândirea spațială a subtipurilor de sol este strâns legată de 

verticalitatea altitudională a reliefului. Datele din  tabelul 22 și figura 36 confirmă 

această legitate. În limitele bazinului de studiu la cele mai înalte altitudini (de la 

153 m până la 323 m) s-au dezvoltat și evoluat solurile cenușii, urmate de 

cernoziomuri (74 - 306 m). În cele mai mici altitudini s-au format solurile aluviale. 

Înălțimea medie a teritoriului este de 184 m.  

 

Fig. 36. Diagrama distribuirii altitudionale a subtipurilor de sol 
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Tabelul 22 

Caracteristica geomofometrică a învelișului de sol 

Cod 

sol 

Denumirea 

solului 
Altitudinea, m 

Panta, 

grade 

 

Baza de eroziunbe, m 

 

Gradul de eroziune după 

mărimea pantei, grade 

minimă maximă mijlocie mijlocie minimă maximă mijlocie slab moderat puternic 

4 Sol cenuşiu tipic 159 319 258 6.80 0.4 92.6 28.2 8.70 12.40 8.62 

5 Sol cenuşiu molic 153 323 260 5.80 0.3 92.5 30.6 7.70 7.50 6.50 

6 Cernoziom argiloiluvial 170 303 240 7.50 0.7 115.3 46.4 7.30 13.50 11.70 

7 Cernoziom levigat 119 288 211 8.40 0.6 119.5 44.6 7.70 10.30 12.50 

8 Cernoziom tipic 115 288 186 6.70 0.2 88.3 32.7 6.70 10.60 -  

10 Cernoziom obişnuit 91 279 179 6.60 0.6 123.9 38.4 6.80 7.60 11,6 

11 Cernoziom carbonatic 73 282 153 7.60 3.4 162.9 42.9 7.30 8.50 8.00 

15 Sol cernoziomoid  levigat 73 306 237 7.00 4.1 101.6 27.5  - -  -  

16 Sol cernoziomoid tipic 74 271 157 8.10 0.7 121.4 29.3  - -   - 

19 Sol cenuşiu vertic 284 296 292 14.50 12.0 12.0 12.0  -  - -  

20 Cernoziom vertic 201 292 255 4.00 11.1 19.7 14.0  -  -  - 

28 Sol aluvial tipic 72 284 135 5.00 0.1 92.1 10.3  -  -  - 

29 Sol aluvial stratificat 119 122 121 2.10 2.5 2.5 2.5  -  -  - 

35 Sol deluvial ocric 146 314 213 8.30 2.5 92.1 38.2  -  -  - 

91 Sol antropic 85 274 159 8.70 0.5 71.8 12.4  -  -  - 

97 Alunecări de teren active  83 210 180 11.60 0.2 209.6 23.3  -  -  - 

100 Alunecări de teren sabile  112 271 191 10.70 2.2 103.9 51.7  -  -  - 

101 Ravene 84 295 178 9.30 0.2 83.4 15.4  -  -  - 

    72 323  184 8.23  0.1 209.6 26.7 7.39  8.95 9.31 
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 Reeșind din altitudinea minimă și cea maximă a fost stabilită baza erozională 

locală a arealelor de sol. Indicele minim este de 0,1 m și se referă la solurile 

aluviale, iar cea maximă de 209,6 m s-a depistat la solurile afectate de alunecări de 

teren. Indicele mijlociu al bazei erozionale în teritoriu constituie 26,7 m.  

 Cele mai mici grade de înclinație a terenurilor de 0,15º s-au depistat pe șesul 

aluvial din lunca râului Cogîlnic. Ravenele posedă cel mai mare grad de înclinație 

care constituie 49,4º. Înclinația medie a terenului pe întreg bazin alcătuiește 8,23º. 

 Datele tabelului 23 și figura 37 ne demonstrează răspândirea la 82 % din 

soluri pe versanții cu gradul de înclinație de la 3º până la 10º. După subtipuri 

predominante sunt cernoziomurile cu 81 la sută din soluri. 

 În cadrul lucrărilor a fost efectuată o analiză a dependenței gradului de 

eroziune a solurilor de gradul de înclinație a versantului. Calculele ne arată că 

media de înclinație a ternului în care au întrat subtipurile de sol cu participarea 

celor erodate constituie 7,05º (tabelul 22).   Pentru solurile slab erodate media 

atinge nivelul de 7,39º, pentru cele moderat erodate această cifră atinge cota de 

8,95º și pentru puternic erodate ea constituie 9,31º. După gradul de înclinație 

solurile slab erodate depășește cu  0,34º, moderat erodate cu 1,90º  și cele puternic 

erodate cu 2,26º  media pe aceste subtipuri de soluri. Se poate de constatat că 

această legătură este destul de relevantă. Baza erozională pe aceste soluri variază 

de la 0,2 m la 162,9 m. Valoarea medie constituie 37,7 m față de 26,7 m pe întreg 

teritoriu. Procesele de degradare a solurilor prin eroziune au căpătat o răspândire 

mai mare pe gradele de înclinație a versanților cuprinse între 10º și 12º iar 

alunecările de teren și ravenele pe versanți cu 12º și 15º (figura 38). Distribuirea 

gradelor de eroziune a solurilorîn cadrul subtipurilor de sol este reflectată în figura 

39. Din diagramă se observă o predominare a proceselor de eroziune pe 

cernoziomurile carbonatice, obișnuite și levigate. 
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Tabelul 23 

Caracteristica structurii învelișului de sol pe gradele de înclinație a versanților 

Denumirea  Nr. Supafața solurilor după gradul de înclinație, ha 

solului contur totală 0º-1º 1º -3º 3º -5º 5º -7º 7º -10º 10º -12º 12º -15º 15º -20º 20º -45º 

Sol cenuşiu tipic 31 550.84 0.89 41.57 195.10 77.00 181.07 15.86 39.35 - - 

Sol cenuşiu molic 89 2544.59 22.83 46.71 836.04 764.57 704.51 147.36 22.56 - - 

Cernoziom argiloiluvial 54 1696.35 0.47 6.44 346.11 609.69 441.21 277.41 10.58 4.45 - 

Cernoziom levigat 90 1906.89 - - 107.59 465.45 941.53 301.83 88.39 2.11 - 

Cernoziom tipic 55 1046.45 - 11.62 185.19 617.24 185.50 39.89 - 7.02 - 

Cernoziom obişnuit 76 1843.82 0.08 - 250.62 970.46 580.75 28.52 13.39 - - 

Cernoziom carbonatic 134 2540.33 - - 191.58 1126.64 993.65 146.97 75.11 7.07 - 

Sol cernoziomoid  levigat 16 92.66 - 9.69 6.85 22.19 49.57 1.49 2.87 - - 

Sol cernoziomoid tipic 152 329.61 0.03 2.74 43.29 83.64 116.20 34.87 46.27 2.57 - 

Sol cenuşiu vertic 1 7.54 - - - - - - 7.54 - - 

Cernoziom vertic 8 52.45 - 17.54 21.10 13.81 - - - - - 

Sol aluvial tipic 107 454.88 56.40 150.60 109.63 79.41 46.96 11.63 0.06 0.19 - 

Sol aluvial stratificat 1 2.92 - 2.92 - - - - - - - 

Sol deluvial ocric 40 270.57 - 2.59 86.37 56.07 73.05 51.51 0.68 0.31 - 

Sol antropic 33 62.10 - 0.14 2.55 4.88 6.96 0.77 20.24 - 26.57 

Alunecări de teren active  217 780.97 - 0.65 0.11 3.81 137.68 99.14 490.65 46.04 2.90 

Alunecări de teren sabile  5 82.85 - - - 0.51 9.04 62.03 4.12 7.15 - 

Ravene 210 105.92 0.16 3.50 2.91 11.97 21.53 9.92 36.71 16.81 2.41 

TOTAL  1319 14371.76 80.87 296.71 2385.02 4907.33 4489.21 1229.20 858.52 93.71 31.89 
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Fig. 37. Diagrama răspândirii subtipurilor de  sol după gradele de înclinație a versanților 
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Fig. 38.  Diagrama răspândirii  solurilor degradate după gradele de înclinație a versanților 
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Fig. 39.  Diagrama răspândirii  pe subtipuri  a  solurilor erodate după gradele de înclinație a versanților 
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6. Starea geoecologică a teritoriului 

 În ultimele decenii multe probleme geoecologice s-au agravat considerabil în 

legătură cu degradarea potenţialului resurselor naturale,  scăderea eficienţei 

controlului ecologic, reducerea nivelului de trai a oamenilor. Tendinţele negative 

geoecologice din ultimii ani determină necesitatea aprecierii factorilor de risc şi 

reducerea efectelor negative de influenţă a lor care va servi drept bază pentru 

elaborarea politicilor ecologice şi dezvoltarea durabilă geoecologică a regiunilor. 

 Multiplele cercetări, efectuate în domeniul ecodiagnosticii şi cartografierii 

stării geoecologice de criză [19, 20] confirmă actualitatea acestei probleme din 

motivul lipsei unei evaluări complexe a stării de calitatea a mediului ambiant în 

care ar figura factorul uman  implicat în gospodărirea terenurilor [21]. 

 Republica Moldova se încadrează în regiunea cu o stare ecologică critică 

unde agrolandşafturile se caracterizează prin utilizarea superintensivă a terenurilor. 

Cercetările ecogeografice sunt sporadice şi poartă un caracter limitat. În prezent în 

ţară lipseşte o bază de date cartografică şi textuală referitor la modul de folosinţă a 

terenurilor. Una din principalele componente a problemelor ecologice constă în 

faptul că resursele naturale se folosesc iraţional în urma utilizării metodelor 

separate şi incomplete de protecţie a terenurilor din ţară . De aici reiese necesitatea 

trecerii la forme şi metode noi de protecţie a mediului care să corespund cerinţelor 

dezvoltării durabile şi folosirii raţionale a resurselor naturale. În legătură cu aceasta 

pentru republică este foarte oportun reevaluarea organizării  raţionale de folosinţă a 

terenurilor. Un instrument efectiv la optimizarea structurii de folosinţă a terenurilor 

poate servi  metoda eco-gospodărească de bilanţ (EGB) [22]. 

 Pentru evaluarea corectă a formei de folosinţă a terenurilor a fost utilizată 

metoda EGB care presupune o legătură echilibrată a diferitor categorii şi tipuri de 

folosinţă naturală, antropică corelată cu potenţialul natural al terenurilor care va 

restabili resursele naturale şi nu va provoca schimbări şi consecinţe  ecologice 

negative. Pentru evaluarea EGB al terenurilor se folosesc următoarele 

caracteristici: amplasarea spaţială a terenurilor după modul, categoriile şi tipurile 
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de folosinţă, suprafaţa terenurilor după tipul şi gradul de modificare antropică, 

starea intensităţii ecologice-gospodăreşti a teritoriului, factorul integral al 

modificării antropice, protejarea naturală şi fondul ecologic a teritoriului. 

 Metoda de calcul a EGB a terenurilor presupune utilizarea următoarelor 

componente: 

1. Reieşind din distribuirea spaţială a terenurilor după modul de folosinţă, 

categorii şi tipuri, se apreciază gradul de modificare antropică (MA) a lor care 

include terenurile de sub păduri şi terenuri protejate  (MA1), sub păşuni şi fâneaţă 

(MA2)), sub plantaţii multianuale (MA3), sub terenuri arabile ( MA4),  sun irigaţie 

şi desecare (MA5) şi terenuri de infrastructură (MA6). Pentru fiecare grupă în parte 

se apreciază suprafaţa terenurilor ocupate de ele; 

2. La următoarea etapă se calculează coeficientul absolut de încărcare (KA)  

KA = MA6 / MA1 (1); 

3. Ulterior se calculează coeficientul relativ de încărcare (KR)  

KR = (MA4 + MA5 + MA6) / (MA1 + MA2 + MA3)  (2); 

4. Pe urmă se stabileşte coeficientul natural de protecţie a teritoriului (KNP) 

KNP = PFE / Pt (3), unde 

  Pt - suprafaţa totală a teritoriului,  

  PFE - fondul ecologic al teritoriului care se calculează conform 

formulei                                              

PFE = MA1 + 0,8 MA2 + 0,6 MA3 + 0,4MA4       (4). 

Utilizarea sistemului informaţional geografic la prelucrarea materialelor noi 

cu imagini fotogrametrice de rezoluţie înaltă a permis evaluarea corectă cu 

evidenţierea schimbărilor în teren parvenite în ultima perioadă. 

La elaborarea studiului de evaluare a stării ecologice a terenurilor au fost 

utilizate următoarele materiale: hărţile organizării teritoriului al comunelor la scara 

1:10000; foile de plan topografic la scara 1:10000; harta digitală a învelişului de 

sol al Republicii Moldova la scara 1:50000 elaborată în anul 2011; materialele de 
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teledetecţie spaţială „Orto-Foto” la scara 1:5000 a Agenţiei Relaţii Funciare şi 

Cadastru. Toate lucrările şi materialele au fost efectuate în programa MapInfo. 

Terenurile după modul de folosinţă, categorii şi tip au fost identificate prin 

lucrările de vectorizare a contururilor de diferită destinaţie (agricolă, neagricolă şi 

de infrastructură etc.) şi întrodusă  informaţia atributivă caracteristică fiecărui 

obiect. 

Evaluarea sistemului ecologic-gospodăresc au fost efectuate în sectorul 

superior a bazinului hidrografic Cogîlnic.  Cercetările au demarat cu poziţionarea 

spaţială a terenurilor după modul de folosinţă, categorii şi tipuri. Toate contururile 

de teren au fost grupate după gradul de modificare antropică (figura 1). Suprafaţă 

totală (Pt) a obiectului de studiu constituie 16313 ha  (tabelului 1).  În cadrul 

teritoriului cercetat predomină terenurile arabile  cu 9146 ha (MA4) sau 57 % din 

teritoriu (figura 2) care corespund gradului ridicat de modificare antropică. Pe 

locul secund se află suprafeţele de infrastructură (MA6) cu un grad puternic de 

modificare antropică care alcătuiesc 15 % din teritoriu. Pădurile şu terenurile 

protejate (MA1), păşunile (MA2) şi plantaţiile multianuale (MA3) ocupă o 

suprafaţă de 10 %, 8 % şi 10 % sin teritoriu concomitent. Terenuri supuse irigaţiei 

şi desecării (MA5) nu au fost depistate.  

Coeficientul absolut de încărcare a terenurilor este calculat după formula (1) si 

constituie 1,46. 

KA = 2485,87 / 1706,54 = 1,46     (1) 

Dacă indicele KA ≤ 1.0 atunci aceste categorii de terenuri se consideră 

echilibrate. În cazul nostru terenurile puternic modificate nu sunt compensate de 

cele foarte slab modificate. Scăderea încărcării absolute a teritoriului cercetat se 

poate efectua prin reducerea terenurilor puternic modificate şi majorarea celor 

foarte slab modificate antropic. 
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În condiţiile obiectului concret bilanţul terenurilor cu diferit grad de 

modificare este mai relevant prin coeficientul relativ de încărcare (KR) care se 

determină conform formulei (2). 

KR = (9145,92 + 0 + 2485,87) / (1706,54 + 1361,98 + 1613,57 = 

               11631,79 / 4682,09 = 2,48                        (2) 

 Ca teritoriul să fie echilibrat după gradul de modificare şi să posede un 

potenţial stabil ai landşaftului  indicele KR nu trebuie să depăşească 1,0. În 

condiţiile terenurilor cercetate acest coeficient depăşeşte limita admisibilă de 2.5 

ori ce ne demonstrează despre formarea unei situaţii ecologice foarte nefavorabilă. 

 

Figura 37. Harta modificării antropice a terenurilor  
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Pentru aprecierea indicelui de stabilitate a landşaftului este necesar 

determinarea coeficientului de protecţie naturală a teritoriului (KNP) limitele cărui 

trebuie să fie mai mică de 0.5. Pentru evaluarea acestui coeficient, iniţial este 

necesar aprecierea fondului ecologic al teritoriului (PFE) care a fost calculat după 

formula (4).  

PFE = 1706,54 + 0,8 x 1361,98 + 0,6 x 1613,57 + 0,4 x 9145,92 = 7422,63    (4) 

Protecţia naturală a teritoriului (KNP) a fost calculată conform formule (3) 

KNP = 7422,63 / 16312,87 = 0,46    (3)  

Tabelul 23 

Distribuirea terenurilor după gradul de modificare antropică 

Codul 
Gradul de 

modificare 

Categoria de 

terenuri 

Nr. de 

areale 

Suprafaţa, ha 

minimă maximă mijlocie totală 

MA1 
foarte 

slabă 

păduri şi terenuri 

protejate 
443 0,0051 117,19 3,85 1706,54 

MA2 slabă păşuni 573 0,0045 38,06 2,38 1361,98 

MA3 moderată 
plantaţii 

multianuale 
247 0,0023 114,29 6,53 1613,57 

MA4 ridicată arabile 434 0,0171 498,27 21,07 9145,92 

MA5 
foarte 

ridicată 

irigate şi 

desecate 
- - - - - 

MA6 puternică de infrastructură 858 0,0032 224,34 2,89 2485,87 

TOTAL 2555 0,0023 498,273 6,38 16312,87 

 

Coeficientul de protecţie naturală constituie 0,46 ce este sub limita critică în 

cursul superior a bazinului Cogîlnic. 

Reieşind din rezultatele calculelor efectuate a bilanţului ecologic gospodăresc 

se poate concluziona că situaţia în teritoriul cercetat se caracterizează ca critică cu 

o protecţie naturală scăzută din motivul organizării iraţionale de folosinţă a 

teritoriului. 
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Fig. 38.  Distribuirea procentuală a terenurilor  

după gradul de modificare antropică 

Analiza coraportului terenurilor cu diferit grad de modificare antropică arată 

că principalul factor care influenţează negativ asupra situaţiei ecologice este cota 

excesivă a terenurilor arabile ce constituie 57 % din întreg teritoriu. Optimizarea 

structurii de utilizare a terenurilor poate fi efectuată prin reducerea terenurilor cu 

grad puternic de modificare antropică și prin creșterea suprafeţelor cu gradul slab 

şi foarte slab de modificare. 

Hărţile elaborate vor servi pentru protecţia, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor 

şi, ca urmare, sporirea recoltelor. Ele vor sta la baza elaborării complexului de 

măsuri de protecţie care include: irigarea; descarea; deminuarea nivelului apelor 

freatice; spălarea şi evacuarea sărurilor solubile din profilul de sol; organizarea 

antierozională a terenurilor; conservarea şi majorarea  fertilităţii solurilor. 
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Concluzii 

1. Cercetările pedologice în partea superioară a bazinului hidrografic a râului 

Cogîlnic au fost realizate cu utilizarea sistemului geoinformațional. Tehnologia 

aplicată a scos în evidență abaterile materialului cartografic de arhivă cu 

situația reală din teritoriu. 

2. În structura învelișului de sol al teritoriului cercetat dominante sunt 

cernoziomurile repreprezentate practic prin toate subtipurile și solurile cenușii 

care sumar constituie 85 % dit suprafața cercetată. 

3. Cele mai grave forme de degradare a solurilor sunt eroziunea hidrică și 

alunecările de teren. Solurile afectate de eroziune alcătuiesc 41 % din 

suprafață. Alunecările de teren se extind pe o suprafață de 864 ha.. 

4. Teritoriul studiat geomorfologic se caracterizează cu o altitudine medie de 184 

m și gradul mediu de înclinare a versanților de 8.23º. Baza de eroziune valori 

maxime de  până la 209,6 m constituind în mijlociu 26,7 m. Pentru solurile 

situate în pantă s-a stabilit o corelațiee strânsă între gradul de înclinație a 

versantului și gradul de eroziune a solului.  

5. Calitatea apelor de suprafață este satisfăcătoare și pot fi utilizate la irigație cu 

restricții minime. Salinizarea magnezială a solurilor poate fi prevenită prin 

aplicarea materialelor calcice. 

6. În structura de folosință a terenurilor predomină cele agricole cu o participare 

de 68 la sută. 

7. Terenurile din cursul superior al râului Cogîlnic se caracterizează cu un grad 

ridicat de modificare antropică, principalul factor fiind valorificarea excesivă la 

arabil (cca 57 % din teritoriu). 

8. Practic toţi coeficienţii care caracterizează starea ecologico-gospodărească a 

teritoriului se află peste limita critică admisibilă. 
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Recomandări practice 

 

1. Evaluarea potențialului resurselor naturale și celor antropice se recomandă 

de efectuat la nivel de bazin hidrografic cu utilizarea tehnologiilor moderne ale 

Sistemului Geografic Informațional bazate pe analiza poziționării spațiale a 

datelor, inventarierea resurselor și infrastructurii. 

2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe terenurile de pe versanți din 

teritoriul cercetat se recomandă de efectuat în dependență de mărimea pantei: 

- 1º - 3 º (2325 ha) necesită fisurarea arăturii, graparea de primăvară și 

cultivarea la adâncimea de 6-8 cm pentru culturile prășitoare; 

- 3º - 5 º (4820 ha) necesită efectuarea arăturii cu plug cu corp de 

subsolaj la adâncimea de 20-22 cm și fisurarea arăturii de toamnă cu 

fisurător-cârtiță; 

- 5º - 7 º (4027 ha) necesită lucrarea solului cu cizelul sau cu 

scarificatorul fără întoarcerea brazdei la adâncimea de 20-22 cm cu păstrarea 

resturilor vegetale; 

- 7º - 10 º (2895 ha) necesită cultivarea culturilor dese și ierburilor 

perene,  utilizând lucrarea solului cu cizelul sau cu scarificatorul fără 

întoarcerea brazdei la adâncimea de 20-22 cm cu păstrarea resturilor 

vegetale și fisurarea peste 10 m de-a curmezișul versantului; 

- 10º - 12º (775 ha) necesită cultivarea ierburilor perene.  În plantațiile 

multianuale se efectuieză înierbatrea între rând; 

- > 12 º (733 ha) necesită înființarea pagiștilor  și plantațiilor forestiere. 

3. Pe terenurile afectate de alunecări stabilizate (83 ha) se recomandă 

înființarea pagiștilor culturalizate, iar pentru alunecările active (781 ha) se 

recomandă acoperirea teritoriului cu plantații forestiere. În amontele de cornișă se 

recomandă plantarea fășiei forestiere de protecție.  
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4. Pentru diminuarea presingului antropic antropic a teritoriului se recomandă 

crearea echilibrului între ecosistemele naturale și agricole prin majorarea 

suprafețelor forestiere, de plantații multianuale și  pagiști. 

5. Apele de suprafață cu indici calitativi  nefavorabili  se poate utiliza numai cu 

aplicarea materialelor calcice în cuplu cu îngrăşăminte organice. Apele de calitate 

foarte proastă se exclud din irigație.  
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