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POTENŢIALUL PEDOGEOGRAFIC  
AL MICROREGIUNII TĂŞNAD 

 
 
Ştefan BILAŞCO1, Viorel GLIGOR2, Nicoleta DAVID2, Sorin FILIP2 

 
ABSTRACT.- Pedogeografic potential of Tăşnad micro-region. The 
edaphic structure of a territory is a fundamental natural resource, because 
soil is the support and living environment of plants, especially crops; the 
agricultural practice could not be conceived in the absence of the edaphic 
couverture. The various pedogenesis conditions led to the relative 
diversification of soil, pointing out a great typological variety, among 
which the following stand out: cambic chernozems and luvisoils, brown 
luvisoils, marsh and gleic soils, regosols and erodisoils, alluviosoils, etc. 
Keywords: soluri, zonă, riscuri edafice. 
 
 

 1. Aspecte introductive 
 
Aflat în strânsă corelaţie în cadrul sistemului regional analizat, cu 

componentele substrat geologic, climă şi vegetaţie, solul - ca element de 
sinteză în cadrul peisajului rural, joacă un rol deosebit în ecuaţia 
geoproductivă, deoarece condiţionează dezvoltarea culturilor agricole, cele 
care stau la baza industriei alimentare şi a altor ramuri industriale, parte a 
echilibrului sistemic, şi deci, a dezvoltării rurale durabile.  

În cadrul învelişului de soluri din spaţiul analizat se remarcă 
următoarele categorii (S.R.T.S.-2003): clasa protisoluri cu tipul psamosol, 
clasa cernisoluri cu tipurile cernoziomuri şi faeoziomuri, clasa cambisoluri 
cu tipul eutricambisol, clasa luvisoluri cu tipurile preluvosoluri şi luvosoluri. 
Acestea prezintă numeroase subtipuri care alternează pe spaţii restrânse, iar 
în asociaţii apar vertosoluri şi histosoluri (soluri turboase). 
                                                 
1 Academia Română, Filiala Clu-Napocaj, Colectivul de Geografie, str. Republicii nr.9, 
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2. Categoriile majore de soluri 
 
Repartiţia tipurilor de soluri (fig. 1) indică o proporţie mai mare a 

cernoziomurilor (30%), urmate de faeoziomuri (18%), eutricambisoluri şi 
luvisoluri (14%), psamosoluri (17%), iar suprafeţele cele mai reduse sunt 
deţinute de cernoziomurile cambice şi argice (8%), luvosoluri tipice şi 
albice (7%), eutricambisoluri (4%) şi preluvosoluri (2%). Dintre toate aceste 
tipuri de sol, cernoziomurile nu necesită măsuri ameliorative speciale. 
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Fig. 1.  Repartiţia tipurilor de soluri în cadrul regiunii 

 
La nivelul ansamblului teritorial investigat, se remarcă următoarele 

caracteristici ale învelişului edafic: predomină solurile cu textură fină; 
conductivitatea hidraulică a solurilor, în cea mai mare parte este scăzută; au 
o capacitate redusă pentru apa utilă; prezintă un grad ridicat de hidromorfie 
şi gleizare sau pseudogleizare (> 55% din soluri). 

Analiza unor soluri îngropate, observate în profile mai adânci, în 
toată câmpia joasă, respectiv la altitudini de 102 - 120 m (Căuaş, Berveni, 
Căpleni, Andrid, Tiream, Santău), evidenţiază trecerea de la soluri 
automorfe (cernoziomuri) la soluri halomorfe (salsodisoluri) sau hidro-
halomorfe. Acest aspect pune probleme deosebite pentru elaborarea 
concepţiei de principiu privind lucrările de eliminare a excesului de 
umiditate şi conservare a fertilităţii solurilor. 
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Sub aspect tehnologic, legat de lucrările hidroameliorative, se 
constată că peste 60% dintre soluri au o permeabilitate redusă, având 
coeficientul - K cm/s x 10 -6 sub 100. Solurile cu permeabilitate redusă se 
află în câmpiile joase, iar cele cu permeabilitate bună se află mai ales în 
câmpiile drenate (cu loess şi nisipuri) şi în dealurile piemontane. 

Din punct vedere al capacităţii pentru apă utilă, partea cea mai 
însemnată din soluri cu capacităţi mici, care pot pune la dispoziţia plantelor 
cantităţi neînsemnate de apă, se găseşte în zona câmpiei cu soluri nisipoase 
(Câmpia Voivozi - Urziceni). 
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Fig. 2.  Histograma repartiţiei procentuale a solurilor la nivel UAT 
 
Analiza repartiţiei procentuale a solurilor la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale (fig. 2) evidenţiază următoarele particularităţi: 
 aproape jumătate din localităţile componente ale regiunii, 

prezintă terenuri cu fertilitate ridicată, ce aparţin integral 
clasei cernisoluri: Berveni, Cămin, Căuaş, Tiream, Petreşti, 
Andrid, Santău şi Căpleni (exceptând procentul de 1,84%, 
deţinut de eutricambisoluri şi luvisoluri); 
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 cernoziomurile (tipice, cambice şi argice) deţin o pondere de 
peste 50% în perimetrul comunelor: Petreşti (100%), Andrid 
(81%), Santău (74%), Căuaş (71%) şi Urziceni (56%); 

 pe teritoriul localităţilor Cehal şi Săcăşeni nu există soluri de 
tipul cernoziomurilor, iar în unele cazuri aceste soluri deţin 
un procent redus (Pir - 2% din suprafaţă);  

 solurile din clasa protisoluri (psamosolurile) ocupă areale 
mai extinse în localităţile cu rang de comună Sanislău (81% 
din suprafaţă), Ciumeşti (72%), Pişcolţ (58%) şi Foieni 
(55%); 

 solurile încadrate claselor cambisoluri şi luvisoluri sunt 
răspândite în proporţie variabilă, preponderent în zona 
câmpiilor subcolinare şi a dealurilor piemontane (Tăşnad, 
Săuca, Săcăşeni, Pir şi Cehal).  

 
Multitudinea factorilor pedogenetici (umezeală, temperatură, 

alterarea rocilor, vegetaţia, etc.) a dus la definitivarea unui strat edafic cu 
aspect de mozaic ce include soluri zonale şi azonale. 
a) Solurile din zona de silvostepă – sunt răspândite pe areale extinse în 

partea centrală şi de nord a teritoriului analizat, ocupând 73% din 
suprafaţa regiunii (Culoarul Ierului, Câmpia Ecedea, Câmpia Şilindru - 
Carei şi Câmpia Crasnei.  

 tipurile de sol caracteristice fac parte din clasa cernisoluri; 
 fiind o zonă de tranziţie de la o vegetaţie de stepă la una de pădure, 

solurile cu o răspândire mare sunt cernoziomurile cambice formate 
pe un relief slab înclinat, climat cu precipitaţii medii anuale între 
500-600 mm, regim hidric periodic percolativ, temperaturi medii 
anuale ridicate şi o vegetaţie ierboasă (sp. Stipa, Andropogon, Poa) 
dar şi rare pâlcuri de pădure cu specii termofile (stejar pufos şi stejar 
brumăriu);  

 la altitudini ceva mai ridicate, procesul de cambizare este înlocuit cu 
cel de levigare, iar cernoziomurile cambice trec în cernoziomuri 
argice; 

 ocupă suprafeţe extinse de-o parte şi de alta a Culoarului Ierului, pe 
roci cu o constituţie poroasă, ce conţin CaCO3, de tipul depozitelor 
loessoide dar şi pe diferite depozite aluviale, coluviale şi proluviale; 
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 în urma desţelenirii se observă un intens proces de regradare 
(carbonatare secundară) a părţii superioare a solului; 

 faeoziomurile (cunoscute drept cernoziomuri degradate), apar 
luncile joase ale râurilor Ier şi Crasna; 

 formarea lor este favorizată de condiţii climatice ceva mai umede, 
puţin mai reci, un regim hidric periodic percolativ pe depozite 
loessoide şi luto-argiloase; 

 faeoziomurile greice (cunoscute în vechiul sistem de clasificate 
drept soluri cenuşii de pădure) s-au format sub influenţa unei 
vegetaţii ierboase primare sau secundare care s-a menţinut un timp 
îndelungat în urma defrişării pădurilor de foioase; 

 atât cernoziomurile cât şi faeoziomurile au proprietăţi bune în ceea 
ce priveşte textura, structura, conţinutul în humus, pH, saturaţie în 
baze etc., fiind prielnice pentru cultura plantelor de câmp (grâu, 
porumb, sfeclă de zahăr, legume, trifoi, lucernă, ş.a.); 

 foarte bune pentru agricultură, aceste soluri, printr-o utilizare 
neraţională, îşi pot pierde unele proprietăţi, în special datorită 
accentuării eroziunii în suprafaţă;  

 în Câmpia Voivozi - Urziceni caracteristice sunt psamosolurile - 
soluri nisipoase, nesolificate, cu foarte puţină materie organică în 
descompunere; 

 procentul de nisip grosier variază în limite foarte largi (0,12 - 
44,7%), conţinând 3,5 - 11,5% argilă; 

 particularitatea acestor nisipuri constă în faptul că pe interdune 
nivelul apei freatice este cuprins între 1-3 m, iar în profil apar benzi 
feruginoase care împiedică infiltrarea apei în adâncime; 

 au reacţie slab acidă la suprafaţă şi slab alcalină în profunzime, iar 
conţinutul de humus creşte de la solurile de pe dune la solurile de 
interdune unde prezintă valori între 1,0 - 2,5%; 

 procesele de solificare destul de avansate în spaţiile interdunale 
(gleizare, lăcoviştire, înmlăştinire - în lungul Văii Salcia fiind 
prezente chiar unele lacuri alungite, temporare) au permis 
practicarea diferitelor culturi agricole (cereale, cartofi timpurii, 
floarea-soarelui, tutun, tomate etc.) şi a plantaţiilor pomi-viticole.      

b)  Solurile din zona de pădure - sunt răspândite în sectorul sudic al 
regiunii studiate (Dealurile Viişoarei), unde pe versanţii puţin înclinaţi şi 
interfluviile prelungi ale dealurilor piemontane, s-au întrunit condiţiile 
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pedogenetice specifice formării unui înveliş edafic, încadrat claselor 
cambisoluri şi luvisoluri, care deţine 27% din teritoriu. 

 eutricambisolurile s-au format în condiţii de relief de deal, câmpii 
umede, de obicei pe versanţi (terenuri cu drenaj bun), dar şi pe 
suprafeţe cvasiorizontale (lunci, terase, glacisuri, poduri 
interfluviale);  

 au evoluat pe roci bogate în calciu sau alte elemente bazice (argile, 
luturi, marne, depozite de terasă, etc.); 

 prezintă o textură, de obicei, mijlocie (lutoasă sau luto-prăfoasă), 
nediferenţiată pe profil şi o structură slab-moderat dezvoltată; 

 se caracterizează printr-un conţinut de humus de 2 – 8%, grad de 
saturaţie în baze ridicat, reacţie slab acidă până la neutră şi 
aprovizionarea cu substanţe nutritive relativ bună;  

 fertilitatea este diferită în funcţie de troficitatea minerală şi azotată, 
precum şi de regimul de aeraţie şi umiditate; 

 sunt bine valorificate de păduri şi pajişti naturale şi mediu, de 
culturile agricole şi plantaţiile de pomi fructiferi, caz în care sunt 
utile doze mici de îngrăşăminte organice şi minerale; 

 în relieful dealurilor piemontane, luvosolurile ocupă terenurile 
plane cu drenaj global defectuos şi bazinetele depresionare; 

 prezintă orizont A ocric (Ao) urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) 
şi orizont B argic (Bt) cu grad de saturaţie în baze de peste 53% şi 
procese locale de podzolire;  

 textura este diferenţiată pe profil fiind sesizabilă şi morfologic pe 
teren, regimul aerohidric este relativ defectuos; 

 conţinutul în humus este scăzut şi de calitate inferioară, fiind 
alcătuit predominant din acizi fulvici; 

 însuşirile fizice şi fizico-mecanice puţin favorabile la suprafaţă 
devin total nefavorabile în adâncime (tasare accentuată, 
permeabilitate scăzută, aeraţie necorespunzătoare); 

 luvosolurile sunt predominant soluri forestiere şi au o fertilitate 
mijlocie pentru plantaţii pomicole, pajişti şi unele culturi (cartof, 
orz, plante furajere), în acest caz necesitând amendamente calcice, 
îngrăşăminte azotate, fosforice şi potasice; 

 luvosolurile tipice şi albice se întâlnesc pe versanţii din cursul 
superior al râurilor Checheţ, Ciripicea, Valea Neagră şi Orbău; 

 intensificarea procesului iluvial şi diminuarea celui bioacumulativ 
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este favorizată în cazul acestor soluri de sărăcia în baze a 
substratului mineral şi de topoclimat; 

 conţinutul de humus este de calitate inferioară, reacţie puternic 
acidă, gradul de saturaţie în baze scăzut (30-50%), salba 
aprovizionare cu substanţe nutritive, fiind şi soluri puţin active din 
punct de vedere microbiologic; 

 luvosolurile tipice şi albice sunt acoperite în cea mai mare parte de 
păduri de gorun şi stejar, iar în partea vestică şi nordică de pajişti cu 
o productivitate şi valoare nutritivă scăzute; 

 pajiştile şi livezile dau producţii mijlocii datorită variaţiilor mari ale 
regimului hidric şi sărăcirii lor în substanţe nutritive; 

 pentru ameliorarea agrochimică şi hidrofizică a acestor soluri se 
impune aplicarea amendamentelor calcice, îngrăşămintelor 
minerale şi organice în cantităţi sporite, precum şi executarea de 
lucrări agrotehnice menite să afâneze solul pe adâncimi mari, 
îmbunătăţind astfel drenajul intern, care este defectuos;   

 preluvosolurile din regiunea analizată se definesc prin orizont Bt 
(culori gălbui/roşcate), orizont Ao (grosime 20 - 30 cm, culoare 
brun deschisă), orizont Bt (mai gros, culori gălbui), fiind urmat de 
materialul parental; 

 prezintă conţinut de humus scăzut, grad de saturaţie în baze de 
peste 75% (eubazic) şi un pH relativ neutru, iar fertilitatea este 
condiţionată de regimul precipitaţiilor; 

 prin proprietăţile fizice şi biochimice mai slabe decât la 
cernoziomuri şi faeoziomuri au un grad ridicat de vulnerabilitate la 
procesele de degradare fizică dar şi chimică; 

 situate în regiuni cu pante mai mari (>10o), în momentul în care 
pădurea este defrişată aceste terenuri sunt expuse unei eroziuni 
intense; 

 textura este diferenţiată pe profil, adesea mijlocie în Ao, iar în Bt 
fină sau tot mijlocie, dar cu un conţinut mai mare de argilă; 

 structura este grăunţoasă, relativ bine dezvoltată în Ao şi columnoid 
prismatică sau prismatică bine dezvoltată în Bt; 

 bioacumularea în cazul acestor soluri este mai redusă decât la 
cernoziomuri. 

c)  Solurile azonale (intrazonale) sunt soluri care iau naştere sub acţiunea 
unor factori pedogenetici locali. 
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 aceste soluri în cadrul teritoriului analizat se întâlnesc atât în zona 
piemontană, pe suprafeţe mai restrânse, cât şi în sectoarele de terase 
şi lunci din cadrul câmpiilor; 

 în primul caz se remarcă prezenţa regosolurilor şi erodisolurilor, 
iar în cel de-al doilea dominanţa hidrisolurilor (stagnosoluri, 
gleisoluri), salsodisolurilor, aluvisolurilor şi protisolurilor, în 
sectoarele de luncă; 

 în ambele cazuri, tipurile de sol menţionate (cu excepţia 
aluvisolurilor molice şi coluvice), prezintă un potenţial de fertilitate 
scăzut, pretându-se la o gamă restrânsă de folosinţe (pajişti naturale 
sau plantaţii pomi-viticole, în unele situaţii);  

 anaerobioza şi reducerea asociate proceselor de gleizare şi 
pseudogleizare sunt puţin favorabile plantelor de cultură, motiv 
pentru care hidrisolurile (gleisoluri districe, molice şi psamice, 
stagnosoluri tipice) sunt utilizate îndeosebi ca păşuni şi fâneţe; 

 salsodisolurile prezintă frecvenţă mai mare în zona câmpiilor joase 
(Câmpia Ecedea, Câmpia Crasnei, Culoarul Ierului) şi se înscriu în 
categoria sărăturilor secundare1, respectiv soluri aflate în diferite 
grade de sărăturare, care în anumite areale au ajuns până la condiţia 
de soloneţuri şi mai rar solonceacuri; 

 protisolurile sunt reprezentate în principal prin regosoluri, 
erodisoluri şi aluvisoluri, care corespund solurilor aflate într-un 
stadiu incipient de evoluţie, prezentând cel mult un orizont de 
bioacumulare, incomplet dezvoltat, situat direct pe roca parentală 
(consecinţa acestui fapt fiind reflectată în modul diversificat de 
folosinţă: de la terenuri arabile la plantaţii pomi-viticole, pajişti 
naturale şi chiar păduri). 

 
3. Discuţii şi concluzii 
 
În zonele joase de câmpie şi în luncile râurilor, dominate de soluri 

slab evoluate mai ales datorită inundaţiilor care au favorizat procese de 
colmatare, scurgerea apei este redusă, dar infiltrarea profundă până la 

                                                 
1 Formarea lor se datorează acţiunii de îndiguire a râurilor şi decantare a aluviunilor în 
albiile acestora, cu consecinţe în ridicarea patului aluvial şi a nivelului pânzei freatice din 
câmpiile alăturate, determinând migrarea ascensională a sărurilor provenite din substratul 
câmpiei (orizontul sodic). 
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saturaţie, conduce la procese de gleizare. Terenurile înscrise acestor forme 
de relief sunt slab afectate de procese de degradare prin eroziune, datorită 
declivităţii reduse, în schimb utilizarea lor agricolă este defavorizată de 
evoluţii specifice prin salinizare.  

Câmpia joasă este acoperită cu soluri predominant cu textură fină, 
cu o slabă permeabilitate, care favorizează stagnarea apei, mai ales la 
suprafaţă. În aceste condiţii, la care se adaugă în unele cazuri o anumită 
mineralizare a apei şi alcalizare a solurilor, apele acumulate în câmpie se 
scurg greu, se evaporă în cea mai mare parte pe loc, realizându-se o 
concentrare a lor în săruri. 

Datorită permeabilităţii reduse a orizontului B al stagnosolurilor, se 
realizează exces temporar de apă în partea superioară a profilului de sol. 
Aceste soluri sunt uneori afectate de lipsa apei în perioadele secetoase. 

Pe suprafeţele orizontale sau cu o slabă înclinare, ce caracterizează 
relieful câmpiilor Ecedea, Crasna şi Ierului, deplasarea particulelor de sol, 
sub acţiunea apei şi a vântului este mai lentă şi generează acumulări reduse, 
însă pe suprafeţele înclinate, sub acţiunea forţei gravitaţionale, conjugată cu 
factorul hidric, lipsa covorului vegetal şi intervenţia antropică, sunt 
antrenate cantităţi mari de sol spre baza versanţilor. 

În  câmpia tabulară drenată, acoperită de cernoziomuri cambice şi 
argice formate pe loess sau materiale loessoide, nu se realizează exces de 
umiditate. 

În zona piemontană (Dealurile Viişoarei) şi a câmpiilor cu caracter 
de glacis subcolinar (Câmpia Pirului, Câmpia Săcăşeni), unde se creează un 
adevărat ,,bandaj” de argile, solurile fiind foarte puţin permeabile nu 
acumulează decât cantităţi neînsemnate de apă la partea superioară, restul se 
scurge cu o viteză mare la suprafaţă, sub formă de viituri chiar la pante 
relativ mici. Tot excedentul de apă căzut în această parte a zonei şi care nu 
se acumulează (apreciat la cca. 30 - 50 % din totalul precipitaţiilor mai 
însemnate) este dirijat spre câmpia joasă (Culoarul Ierului).  

Pe rocile sedimentare care alcătuiesc dealurile, solul îngheaţă pentru 
perioade scurte de timp în sezonul rece. Deşi sunt mai bine structurate, 
textura lutoasă sau argiloasă le face impermeabile, prin saturare completă 
cu apă. În condiţiile respective, scurgerea apei, precum şi producţia de 
materiale solide sunt mari. Acest proces este amplificat şi de faptul că 
suprafeţele de teren au diferite folosinţe agricole, precum şi de procesele 
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gravitaţionale de pe versanţi. 
Prin activităţile sale, mai ales prin practicile agricole, omul este în 

măsură să modifice substanţial caracteristicile mediului natural de 
pedogeneză şi proprietăţile solurilor. 

În general, factorul antropic acţionează în sensul creşterii 
productivităţii solurilor, însă acţiunile sale pot avea efecte contrare, dacă nu 
se cunoaşte funcţionalitatea integrată a pedosistemelor. 

Din raţiuni privind gestionarea eficientă a resurselor edafice, 
spaţiul analizat a suferit o multitudine de intervenţii antropice cu impact 
major asupra dinamicii şi funcţionalităţii componentelor geosistemice locale 
şi regionale:  

- fixarea unor terenuri prin împăduriri (dune de nisip, versanţi 
predispuşi la deplasări în masă, maluri erodate etc.); 

- lucrări de combatere a eroziunii solului; 
- lucrări de irigaţii în zonele afectate de secete frecvente; 
- lucrări de desecare şi drenaj asupra unor terenuri afectate de 

exces de umiditate; 
- lucrări de ameliorare a solurilor salinizate şi alcalizate; 
- aplicarea de îngrăşăminte în vederea sporirii fertilităţii solurilor. 
Efectul cumulat al intervenţiilor antropice în teritoriu a imprimat 

unor areale extinse, noi traiectorii evolutive, prin modificarea treptată a 
stării de echilibru, astfel încât, analiza geocomponentală actuală a permis 
identificarea mai multor situaţii disfuncţionale asociate cu stări potenţiale 
de risc: 

- îndepărtarea vegetaţiei spontane, forestiere sau ierboase, în 
scopul cultivării solurilor, are ca efect reducerea ratei de 
bioacumulare, modificarea calitativă a reziduului organic, ceea 
ce se traduce prin reducerea ratei de humificare şi modificarea 
calitativă a humusului; 

- înlocuirea ecosistemelor naturale cu cele cultivate induce 
modificări semnificative la nivelul circuitelor biogeochimice; 

- aratul solurilor omogenizează materialul de sol la suprafaţă şi 
modifică regimul aerohidric, crescând permeabilitatea solurilor 
pentru aer şi apă, fapt ce intensifică mineralizarea materiei 
organice; 

- prelucrarea solurilor cu maşini agricole grele determină 
distrugerea agregatelor structurale; 
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- practicarea irigaţiilor determină intensificarea percolaţiei, a 
spălării sărurilor din profilul solurilor; 

- în condiţiile existenţei apelor freatice la mică adâncime, aplicarea 
irigaţiilor poate determina riscul creşterii nivelului freatic şi 
salinizarea sau înmlăştinirea secundară a solurilor (acelaşi efect 
îl poate avea îndiguirea luncilor); 

- utilizarea iraţională a îngrăşămintelor chimice poate determina 
poluarea solurilor cu nitraţi, fosfaţi; 

- deversarea apelor uzate de la complexele zootehnice şi unităţile 
industriale poate determina fenomene grave de poluare; 

- utilizarea necorespunzătoare a terenurilor în pantă (arături deal 
- vale, suprapăşunat, etc.) determină intensificarea proceselor 
erozionale, a căror rată o pot depăşi pe cea a pedogenezei, caz în 
care solul evoluează regresiv până la dispariţie; 

- eroziunea solurilor duce la pierderea materialelor fine şi la 
scăderea fertilităţii, ca urmare a scurgerii pe versanţi a apei de 
precipitaţii, modificând totodată şi capacitatea de retenţie hidrică 
a solului; 

- dinamică regresivă a stocului de humus pe terenurile arabile şi 
acoperite de pajişti, cu excepţia luvisolurilor la care evoluţia 
regresivă este caracteristică doar terenurilor arabile.  
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