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PROBLEMA 

DEGRADĂRII 

SOLURILOR

Acad. Andrei URSU

THE PROBLEM OF SOIE DEGRADATION

The Republic of Moldova has a unique soil cover, 
which in the present time is used insuffi ciently effecti-
vely. The processes of soil degradation are proceeding. 
The national strategy of management of the main na-
tural riches of the country is necessary. Basic strategic 
principles are stated in text of the Law about the soil 
which we hope, will be authorized.

În decursul evoluţiei biocenozelor terestre, pe 
suprafaţa uscatului pe seama stratului mineral s-a 
format învelişul de sol – pedosfera – o peliculă 
foarte subţire numită de marele savant rus Vladimir 
Vernadskii „rugina nobilă”. Un alt distins pedolog, 
Victor Kovda, care a demonstrat importanţa înveli-
şului de sol pentru biosferă şi a îndemnat umanitatea 
să-l ocrotească, scria: „Pedosfera prezintă un mediu 
ecologic indispensabil şi baza existenţei vieţii pe 
planetă.” (В.Ковда, 1985).

Solul, în calitatea sa de corp natural specifi c, a 
fost „descoperit” de Vasilii Dokuceaev. El a dove-
dit că solul se deosebeşte de stratul superfi cial al-
terat al rocilor geologice prin morfologia, profi lul 
vertical cu orizonturi genetice (ABC), componenţa 
substanţială şi proprietăţi specifi ce. Fiind format în 
urma interacţiunii factorilor pedogenetici, solul în 
mod integral exprimă specifi cul zonal al condiţiilor 
naturale, afl ându-se permanent în deplin echilibru 
cu biocenoza respectivă (A.Ursu, 2004). Solul pre-
zintă al patrulea regn al naturii după regnul vegetal, 
animal şi mineral. 

Solul timp îndelungat a fost înţeles şi conside-
rat ca suport şi aprovizionator al plantelor terestre. 
Acest rol condiţionează folosirea lui ca mijloc de 
producţie în agricultură. Doar în ultimele decenii a 
fost stabilit rolul polifuncţional al solului în biosfe-
ră (Г.Добровольский, Е.Никитин, 1990; A.Ursu, 
2007). În procesul evoluţiei, solul a obţinut unele 
proprietăţi specifi ce care au contribuit la transfor-
marea lui în al treilea mediu vital (după mediul ac-
vatic şi terestru aerian). Cercetările speciale au sta-
bilit că mediul dat este cel mai populat (М.Гиляров, 
1970). Solul reprezintă un depozit de energie solară 
(transformată prin fotosinteză) acumulată în humus, 
uzina de prelucrare a deşeurilor organice, cel mai 
considerabil producător de CO2 (necesar fotosinte-
zei) pe uscat etc.

Învelişul de sol pe suprafaţa uscatului este foarte 

neomogen, incluzând numeroase unităţi taxonomi-
ce genetice – clase, tipuri, subtipuri, familii, genuri, 
varietăţi etc. Diversitatea solurilor este condiţiona-
tă de variabilitatea condiţiilor pedogenetice. Ştiin-
ţa mondială deocamdată nu a reuşit să elaboreze 
o clasifi care unică, confi rmată şi apreciată la nivel 
internaţional. Actualmente funcţionează clasifi cări 
naţionale elaborate mai mult sau mai puţin pe prin-
cipii comune. Pentru corelare a fost elaborată „Baza 
mondială de Referinţă a resurselor de sol” (World 
Reference, 1994). Clasifi carea actuală a solurilor 
Moldovei (A.Ursu, 1997, 1999) a fost realizată 
pe principii moderne şi totodată permite folosirea 
patrimoniului pedogeografi c şi ştiinţifi c, păstrând 
nomenclatura şi divizarea taxonomică tradiţională. 
Conform clasifi cării, învelişul de sol al Republicii 
Moldova este prezentat de 5 clase, 13 tipuri şi 36 
subtipuri. Unităţile la nivel taxonomic mai jos de 
subtip depăşesc 700.

Învelişul de sol de pe suprafaţa uscatului are di-
ferite destinaţii. Din suprafaţa totală a uscatului de 
152,7 mln km2 – 52,4 mln (36%) ocupă deşerturile, 
40,6 mln km2 – pădurile (28%), 25,7 mln km2– fâne-
ţele (17%) şi doar 14,5 mln km2 (10%) sunt folosite 
în agricultură (17,7 mln km2 – 9% ocupă gheţarii). 
Aşa dar, numai 10% din suprafaţa uscatului sunt fo-
losite ca mijloc de producţie în agricultură (pe ele 
se cultivă plantele care asigură populaţia cu produse 
alimentare şi materie primă pentru anumite ramuri 
industriale (Дювиньо П., 1968). 

 

Fig.1. Productivitatea globală a agriculturii 
(World Resources, 1992)

Productivitatea globală a agriculturii mult timp 
era în creştere (fi g.1), însă în ultimii ani are tendin-
ţa spre reducere, ceea ce condiţionează scumpirea 
şi chiar criza produselor alimentare. Concomitent 
se majorează numărul populaţiei (World Resour-
ces, 1992), care a depăşit deja 6 miliarde. Suprafa-
ţa solurilor prelucrate – croups lends (Oтчет по 
человеческому развитию, 1994) sistematic scade, 
fi ind afectată de eroziune, salinizare, transformare 
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tehnogenetică şi scoasă din uz pentru scopuri nona-
gricole (A.Ursu, 2006).

Lucrarea solurilor, folosirea lor în calitate de 
mijloc de producţie deseori are ca urmare degrada-
rea lor. Degradarea poate fi  condiţionată de diferite 
procese naturale şi intervenţii tehnogenetice.

Diversitatea proceselor de degradare poate avea 
caracter regional (fi g.2) şi local. 

Fig. 2. Diversitatea regională a proceselor de 
degradare a solurilor (World Resources, 1992)

În ultimele decenii se vorbeşte mult despre fe-
nomenul deşertifi cării. Acest fenomen a fost discu-
tat la nivelul Naţiunilor Unite, care în anul 1977 a 
convocat o Conferinţă specială la Nairobi, Kenya. În 
continuare, la summit-ul din Rio de Janeiro din anul 
1992 au fost adoptate anumite principii, îndrumări, 
care au permis elaborarea unei Convenţii speciale, 
semnată de peste 100 de ţări în 1994 la Paris. Con-
form Convenţiei Naţiunilor Unite pentru combate-
rea deşertifi cării (1999), „Deşertifi carea înseamnă 
degradarea terenurilor în zonele aride, semiaride şi 
uscate, subumede, cauzată de diferiţi factori, inclu-
siv variaţiile climatice şi activităţile umane”.

În decembrie 1996 la Roma a avut loc prima 
conferinţă a Părţilor (COP-1); în 1998 la Dakar, Se-
negal– cea de-a doua (COP-2) şi în 1999 la Rasite, 
Brazilia – a treia (COP-3).

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decla-
rat în anul 1994 (în vigoare din 1996) ziua de 17 iu-
nie Ziua mondială pentru combaterea deşertifi cării 
şi secetelor. În toată lumea s-au desfăşurat diferite 
acţiuni în scopul cercetării proceselor respective, 
creării Bazei de date şi elaborării măsurilor de com-
batere a deşertifi cării. 

În anul 1998, la 14 decembrie, Parlamentul Re-
publicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr. 257-XIV 
„Privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia 
ONU pentru combaterea deşertifi cării în ţările afec-
tate grav de secetă şi deşertifi care”. În conformitate 
cu această Hotărâre, a fost creată Comisia Naţio-
nală pentru combaterea Deşertifi cării în Republica 

Moldova şi elaborat Programul Naţional de acţiuni 
(1999). În anul 2000 Comisia Naţională a editat mo-
nografi a bilingvă „Degradarea solurilor şi deşertifi -
care” (sub red. acad. A. Ursu). În monografi e au fost 
examinate toate aspectele deşertifi cării şi propuse 
măsuri concrete de combatere a acestui fenomen.

În aspectul realizării recomandărilor Naţiunilor 
Unite, în oraşul Bonn, Germania, a fost întemeiată 
(mai, 2005) Asociaţia Generală Ştiinţifi că de Cerce-
tare a Combaterii Deşertifi cării (Desert* Nest), care 
în comun cu Comitetul Ştiinţifi c Francez de deşer-
tifi care şi Grupa Belgiană de experţi în deşertifi ca-
re s-au unit în Asociaţia pan-Europeană – Europen 
Dosert Net. In iunie 2005, Asociaţia Europeană de 
Combatere şi prevenire a deşertifi cării a elaborat o 
Declaraţie, adoptată şi semnată la 6 septembrie de 
cercetători ştiinţifi ci care reprezentau 75 de institute 
din 17 ţări ale Europei (Austria, Belgia, Danemarca, 
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, 
Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Sue-
dia, Elveţia, şi Niderlanda). 

În declaraţie se menţionează obiectivele majore:
identifi carea şi analiza importanţei problemei; 
succesele şi rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce şi  

măsurile de accelerare a proceselor de implementare;
înnoirea bazei de cercetare; 
susţinerea potenţialului de cercetare; 
intensifi carea parteneriatului între cercetători în  

cadrul Europei; 
organizarea schimbului de Know-how etc. (De- 

claration..., 2006);
Declaraţia are ca scop cooperarea şi colaborarea 

cercetătorilor Europei în domeniul deşertifi cării. 
În Republica Moldova, după aderarea la Con-

venţie şi elaborarea Planului Naţional, problema 
deşertifi cării mai este uneori menţionată în diferite 
contexte şi împrejurări, însă în realitate se „bate 
pasul pe loc”. Ne amintim de deşertifi care în tim-
pul secetelor, ca mai apoi s-o dăm uitării. Comisia 
Naţională nu funcţionează. Iar dacă secetele ne vi-
zitează periodic, degradarea solurilor (consecinţa 
deşertifi cării conform defi niţiei menţionate) conti-
nuă. 

Rezultatele degradării în cele mai dese cazuri 
sunt destructurizarea, tasarea, dehumifi carea, dis-
trugerea prin eroziune şi alunecare, poluarea. Aces-
te consecinţe negative, în diferit grad şi corelaţii, 
afectează solurile folosite în agricultură. Ele sunt 
bine cunoscute şi multilateral cercetate. În scopul 
atenuării şi evitării lor au fost elaborate diferite mă-
suri concrete, speciale sau universale, care formea-
ză sistemele sau complexele regionale de protejare 
a solurilor (A.Урсу, З.Синкевич, 1988; Eroziunea 
solului, 2005, etc.). 

Însă elaborarea acestor sisteme este doar o etapă 
iniţială, următoarea fi ind implementarea măsurilor 
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recomandate. Cu părere de rău, la această etapă apar 
diferite difi cultăţi (inconştienţa, lipsa mecanismelor 
şi utilajelor, materialelor necesare, etc.). Nu se lan-
sează şi nu se planifi că acţiuni strategice. Solul ca 
resursă naturală şi obiect polifuncţional cu multiple 
misiuni biosferice nu este gestionat la nivel statal. 
Suntem în aşteptarea Legii Solului, însă nu ştim ce 
va rămâne din textul pregătit după trecerea procedu-
rilor şi instanţelor. 

Starea actuală a solurilor – principala noastră 
bogăţie naturală – este îngrijorătoare. Solul necesită 
o atitudine părintească, o gestionare bine argumen-
tată, folosire efi cientă şi protejare „de toate relele”! 

Această bogăţie naturală nu aparţine numai ge-
neraţiei actuale ci şi celor care vor urma. Principa-
la resursă naturală a ţării necesită a fi  gestionată în 
mod competent, utilizată şi protejată efi cient. Este 
evident rolul statului în elaborarea şi implementarea 
strategiei gestionării resurselor de sol.
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