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Rezumat
În lucrare se prezintă rezultatele primei evaluări a calităţii solurilor forestiere

din reţeaua de monitoring european (16 x 16 km), din România, la nivelul anului 1995.
Aceste rezultate se bazează pe 721 probe recoltate  din 247 de sondaje la adîncimea de 0-
5, 5-10, 10-20 cm (orizonturi geometrice).

Aciditatea actuală (pH-solului) pe orizonturi geometrice prezintă o clară dis-
tribuţie pe marile forme de relief: valori foarte scăzute, mai rar mijlocii, în zona montană;
mijlocii şi ridicate în zona de deal şi podiş şi ridicate şi foarte ridicate în zona de cîmpie.

Gradientul altitudinal pentru pH este 0,1 unităţi pH.100m-1 pentru orizontul organic şi 0,05
unităţi pH pentru orizonturile minerale.

Carbonul organic cunoaşte sub raport cantitativ o creştere cu altitudinea de la

26g.kg-1  la 61 g.kg-1 (gradient 3g . kg-1 .  100 m-1). Azotul total cunoaşte aceeaşi tendinţă ca
şi carbonul organic.

În schimb fosforul, potasiu şi calciu, la nivelul orizontului organic înregistrează
descreşteri  valorice cu creşterea altitudinii. Parametrii solului determinaţi în laborator
sunt prezentaţi  şi în maniera  geografică (hărţi elaborate în GIS).

Cuvinte cheie: monitoring forestier, sol, aciditatea solului (pH), carbon organ-
ic, azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu.

FOREST SOIL CONDITION IN ROMANIA. 
RESULTS OF TRANSNATIONAL GRID 16X16Km
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1. INTRODUCERE

La nivel european functionează două programe care vizează protecţia pădurilor
împotriva poluării atmosferice:

a) Convenţia pe termen lung privind poluarea transfrontalieră, în baza căruia,
în anul 1985, s-a lansat "Programul Internaţional de Cooperare privind evaluarea şi
Monitorizarea Efectelor Poluării asupra Pădurilor în regiunile UN/ECE" - (ICP Forests)
şi care permite armonizarea intereselor ştiinţifice şi de politici forestiere ale ţărilor par-
ticipante la realizarea acestui program.

b) Schema Uniunii Europene de Protecţia Pădurilor împotriva Poluării trans-
frontaliere (Reglementarea EEC nr. 3528/86), utilizînd monitoringul forestier ca un
instrument indirect pentru evaluarea şi protejarea potenţialului productiv al agriculturii.

Rezultatele evaluării stării de sănătate a arborilor şi a altor studii au indicat fap-
tul că efectele poluării aerului se pot resimţi şi la nivelul solului, în particular depune-
rile acide (ploile acide) devenind un important factor stresor, după integrarea acestora
în soluţia solului, asupra vitalităţii pădurilor.

Datorită acestui fapt la întîlnirea biroului executiv al Programului Internaţi-
onal de Cooperare (ICP Forests) ce a avut loc în 1989 s-a stabilit constituirea unui grup
de experţi pentru monitorizarea solurilor forestiere, care în 1992 a prezentat primul
manual de lucru în această problemă.

Pentru ţările membre în Uniunea Europeană detaliile tehnice au fost validate
prin reglementarea nr. 926/93.

În prezent, monitoringul solului este abordat de 31 de  ţări europene, majori-
tatea lucrînd într-o reţea rectangulară de 16 x 16 Km. Baza de date la nivel european
include informaţii despre 4532 suprafeţe permanente, provenind din 23 de ţări, 8 ţări
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Abstract
In the project there are presented the results of the first soil quality evaluation from

the European monitoring network (16 x 16 Km), from Romania, at the level of the 1995
year.  These results are based on 721 samples, reaped from 247 plots, at a depth of 0-5, 5-
10, 10-20 cm (geometric horizons).

The actual acidity (soil pH), on geometric horizons, presents a clear distribution
along great relief forms:

Very low and low values, seldom midway, in mountain region;  midway and high
in the hill region and tableland , and high and very high in the plain region. The altitudinal
gradient for pH is 0.1 units pH/100m for the organic layer and 0.05 units pH for the min-
eral layers.

The geografical distribution of organic carbon, for its quantitative value presents
a growth with the altitude from 26 g/Kg to 61 g/Kg (gradient 3g*Kg-1*100m-1). Total nitro-
gen  presents the same trend as the organic carbon. On the other hand, the phosphorus, the
potassium and the calcium, at the level of the organic layer, record valoric waines with the
altitudinal growth. The soil parameters, measured in laboratory, are also presented in a geo-
graphical manner (GIS made maps).

Keywords: forest monitoring, soil, soil acidity (pH), organic carbon, nitrogen,
phosphorus, potassium, calcium, magnesium.
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participante fiind în faza de colectare a datelor.
Primele rezultate au fost obţinute, după  prima campanie de recoltare a probelor

de sol, în anul 1995 şi sunt prezentate în sinteză în lucrarea de faţă.
În lucrarea de faţă se prezintă, de asemenea, în manieră geografică (GIS), rezul-

tatele primei campanii de monitorizare a solurilor forestiere, referitoare la parametrii
obligatorii pentru orizontul organic (O) şi orizonturile "geometrice" ale solului mine-
ral. 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Principalele obiective au constat din:
- evaluarea calităţii solurilor cu ajutorul unor parametrii fizico-chimici;
- fundamentarea informatică a GIS pentru prezentarea unor parametrii ai solului

la nivelul reţelei de 16 x 16 km (niv. I);
-     elaborarea unor hărţi specifice GIS pentru parametrii analizaţi (nivel I);

În lucrarea de faţă au fost abordate o serie de aspecte legate de chimia solului,
la nivelul orizontului organic al solului (O) şi la nivelul aşa numitelor orizonturi mi-
nerale geometrice: 

-     0-5 cm;
-     5-10 cm;
-     10-20 cm;
-     0-20 cm (valoare medie pentru fiecare parametru determinat la nivelul celor 3

orizonturi geometrice).

Pentru orizontul organic (O) s-au analizat următorii parametrii fizico-chimici ai
solului:

- aciditatea actuală (pH-ul), în BaCl2;

- carbonul organic (Corg.), în g.kg-1;

- azotul total (Nt), în g.kg-1;

- calciul total (Ca), în mg.100 g-1;

- magneziul total (Mg), în mg.100 g-1;

- potasiul total (K), în mg.100g-1;

- fosforul total (P), în mg.100g-1.
Pentru orizonturile minerale ale solului s-au detreminat următorii parametrii fizico-

chimici:
- aciditatea actuală (pH-ul);

- carbonul organic (Corg.), în g.kg-1;

- azotul total (Nt), în g.kg-1.
Interpretarea valorilor pentru fiecare parametru în cazul reprezentării car-

Geambaşu et. al. 
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tografice (GIS) s-a făcut în raport de clasele acceptate pe plan european, cu precizarea
că pentru fiecare parametru s-au acceptat 5 clase:

Clasa 1 - foarte scăzut;
Clasa 2 - scăzut;
Clasa 3 - moderat;
Clasa 4 - ridicat;
Clasa 5 - foarte ridicat.

Adoptarea acestor clase crează loc pentru discuţii întrucît asemenea clase nu
există  în mod unanim în toate ţările care participă la realizarea monitoringului solurilor
forestiere, mai ales că:

- pH-ul solurilor s-a determinat în clorură de calciu (CaCl2)

- carbonul organic şi azotul se exprimă în g.kg-1 ;
- calciul, magneziul, potasiul şi fosforul, în forme totale din orizonturile orga-

nice (O) sunt date în mg.100 gr-1.
Clasele pentru fiecare parametru al solului sunt:

a) orizontul organic (O)

Anale ICAS, 47

pH (CaCl2) C org.(g.kg-1) Nt (g.kg-1) 
Clasa Valori Clasa Valori Clasa Valori 

1 ≤ 3,2 1 ≤ 200 1 ≤ 8 
2 3,2-4 2 200-300 2 8-12 
3 4-5 3 300-400 3 12-16 
4 5-6 4 400-500 4 16-20 
5 > 6 5 > 500 5 > 20 

 

Ca (mg.100 g-1 sol) Mg (mg.100 g-1 sol) 
Clasa Valori Clasa Valori 

1 ≤ 2000 1 ≤ 500 
2 2000-5000 2 500-1000 
3 5000-10000 3 1000-2000 
4 10000-25000 4 2000-4000 
5 >25000 5 > 4000 

 

K (mg.100 g-1 sol) P (mg.100g-1 sol) 
Clasa Valori Clasa Valori 

1 ≤ 500 1 < 400 
2 500-1000 2 400-600 
3 1000-2000 3 600-800 
4 2000-4000 4 800-1200 
5 > 4000 5 > 1200 
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b) orizonturile minerale*

*) Pentru pH există aceleaşi clase ca în cazul orizontului organic (O)

3. METODA DE CERCETARE

Cercetările s-au desfăşurat în reţeaua de monitoring european (16 x 16 km) în
247 de sondaje. S-au recoltat 721 de probe de sol care au fost analizate în laborator, iar
rezultatele obţinute au fost interpretate în conformitate cu metodologia acceptată pe
plan european. 

Metodele de laborator utilizate au fost:

a) Pentru orizontul organic (O)
- pH-ul în CaCl2 0,01M, raport sol:soluţie 1:5;

- materie organică (Corg.) prin calcinare la 4500C;
- Nt prin mineralizare şi distilare, metoda Kjeldahl;
- Ca, Mg, K şi P extras în apă regală (acid azotic şi clorhidric) şi dozare hidro

metrică.

b) Pentru orizonturile minerale
- pH-ul  în CaCl2;

- Corg. prin metoda Walkley-Black, modificarea Gogoaşă;
- Nt prin mineralizare şi distilare, metoda Kjeldahl.

4.REZULTATE ŞI DISCUŢII
4.1 Sinteza rezultatelor obţinute
Prelucrarea statistico-matematică a rezultatelor a pus în evidenţă că valorile

parametrilor analizaţi în laborator înregistrează o distribuţie normală.
În raport cu grupele de specii (foioase şi răşinoase) prelucrările făcute au arătat

că aciditatea actuală (valori medii ale pH-ului) este de 4,46 pentru foioase şi 3,55 pen-

Geambaşu et al.

C org. (g.kg-1) Nt (g.kg-1) 
Clasa Valori Clasa Valori 

1 ≤ 10 1 ≤ 0,5 
2 10-20 2 0,5-1,0 
3 20-40 3 1,0-2,5 
4 40-80 4 2,5-5,0 
5 > 80 5 > 5,0 
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tru răşinoase, între aceste valori existând diferenţe foarte semnificative (DL 0,1% =
0,55).

Pe provincii istorice s-a constatat că sub pădurile de foioase,  în orizontul mi-
neral 0-5 cm, pH-ul solului este de 4,98 în Moldova, 4,66 în Muntenia şi doar 3,98 în
Ardeal. Pentru pădurile de răşinoase, în acelaşi orizont, ordinea este de 4,04 în
Moldova, 3,50 în Ardeal şi 3,44 în Muntenia.

În ce priveşte aciditatea actuală pentru principalele tipuri de soluri (brun
argiloiluvial, brun luvic, brun eu-mezobazic, brun acid, brun feriiluvial, sol aluvial) s-
au constatat următoarele:

- valorile pH-ului în CaCl2 sunt mai mici decât cele ale pH-ului determinat în

H2O, cu cca. 0,6-0,8 unităţi, fapt ce creează  impresia, la prima vedere, a unei acidi-

ficări evidente;
- pentru toate tipurile de soluri se remarcă faptul că aciditatea actuală este mai

mică  în orizontul organic, comparativ cu orizontul mineral (adâncimea 0-20 cm),
diferenţele oscilând în plus pentru orizontul organic  între 0,04 şi 1,25 unităţi pH (va-
lori medii);

- valorile minime pot avea o importanţă mult mai mare decât valorile medii în
aprecierea procesului de acidificare, chiar dacă, în prezent, nu există valori de refe-
rinţă;

- sub raportul acidităţii actuale, solurile mai bine tamponate, şi anume solurile
brune argiloiluviale, brune luvice, brune eu-mezobazice şi cele aluviale, se situează  pe
primul loc în Ardeal, fapt ce ridică  un serios semn de întrebare: aceste soluri, întâm-
plător au în această provincie o aciditate mai mare atât la nivelul orizontului organic
(O), cât şi la nivelul orizontului mineral, comparativ cu celelalte două provincii
(Moldova şi Muntenia), sau întradevăr, ele au suferit în timp un evident proces de aci-
dificare?

Referitor la variaţia  pH-ului în funcţie de altitudine, s-a ajuns la următoarele
rezultate mai importante:

- solurile din reţeaua de nivel I (la nivel de tip de sol) se ordonează  în raport cu
altitudinea, în sensul că la altitudini mai mici apar soluri din clasa argiluvisoluri (soluri
brune luvice, luvisoluri albice), iar la altitudinile cele mai mari spodosolurile (pod-
zoluri);

- solurile brune acide au o raspândire mai largă, existenţa lor fiind semnalată  în
toate clasele altitudinale;

- în cadrul aceluiaşi tip de sol se remarcă tendinţa scăderii valorilor medii ale
pH-ului odată cu creşterea altitudinii;

- aciditatea actuală la nivelul întregii reţele înregistrează o creştere evidentă
odata cu creşterea altitudinii, putându-se stabili un gradient al acestui parametru (0,1
unităţi pH.100m-1 altitudine pentru orizontul organic şi 0,05 unităţi pH.100m-1 altitu-
dine pentru orizontul mineral).

La nivelul orizontului organic (O), s-a constatat că:
- factorii climatici au o influenţă  hotărâtoare asupra acumulării de carbon orga-
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nic, indiferent de tipul de sol şi natura resturilor organice; acelaşi lucru se întâmplă şi
în cazul nutrienţilor din orizontul orga-nic (O);

- datorită acestei influenţe dominante a factorilor climatici asupra conţinutului
solului în C.org., Nt, Ca, Mg, K şi P se remarcă  tendinţe de creştere sau descreştere a
acestor parametri, în raport cu altitudinea;

- carbonul organic (g.kg-1) cunoaşte, sub raport cantitativ, o creştere odată cu alti-
tudinea, de la cca 26 g.kg-1 la 61 g.kg-1, ceea ce înseamnă  un gradient de creştere a car-
bonului de 3g.kg-1.100-1m. Sub raport pedogenetic această tendinţă evidenţiază o mai
slabă  mineralizare a materiei organice;

- azotul total (g.kg-1) manifestă aceeaşi tendinţă de creştere odată cu altitudinea
la nivelul orizonturilor minerale (de la 1,94 la 4,90 g.kg-1);

- fosforul total (mg.kg-1), comparativ cu carbonul şi azotul cunoaşte o tendinţă
inversă şi anume odată cu creşterea altitudinii scade conţinutul în acest nutrient (de la
1025 la 847 mg.kg-1), gradientul descreşterii fiind de cca. 11 mg.100 m-1 altitudine;

- potasiul total (mg.kg-1) se supune aceleiaşi legităţi ca şi fosforul total, luând va-
lori cuprinse între 1990 şi 1100 mg.kg-1, ceea ce înseamnă un gradient al descreşterii de
cca 55 mg.100m-1 altitudine;

- calciul total înregistrează, ca şi potasiul şi fosforul, valori ce descresc odată cu
altitudinea (de la 8741 la 4100), gradientul de descreştere fiind de cca. 

287 mg.100m-1 altitudine;
- magneziul total (mg.kg-1), cunoaşte, sub raport cantitativ, o descreştere mai

puţin evidentă odată cu creşterea altitudinii (de la 2342 la 1174) avînd un gradient de
descreştere de 73 mg.100m-1 altitudine.  

În ce priveşte poluarea solurilor forestiere a rezultat că acest fenomen se ma-
nifestă preponderent în Transilvania (judeţele Maramureş şi Alba), în nordul Carpaţilor
Orientali (judeţul Suceava) şi în zona Carpaţilor de Curbură (judetul Vrancea), ele-
mentele poluante fiind metalele grele (plumb, zinc şi cupru).

4.2 Distribuţia georgafică a valorilor unor parametrii obligatorii ai solului 
pe orizontul organic (O) şi orizoturile geometrice minerale (M)

4.2.1.  ORIZONTUL ORGANIC (O)
a) Valorile pH-ului
Analiza pH-ului la nivelul întregii ţări pune în evidenţă următoarele aspecte

specifice:
� Cele mai mici valori ale pH-ului (sub 3,2) se înregistrează în nordul

Carpaţilor Orientali şi anume în judeţul Suceava (3 cazuri), jud. Braşov (2 cazuri),
Alba, Cluj, Mureş, Sibiu şi Vâlcea (1 caz). Aceste valori sunt în număr foarte mic, com-
parativ cu valorile moderate (4,0-5,0) şi ridicate ale pH-ului (5,1-6,0) (Fig. 1).

� Se remarcă, de asemenea, că distribuţia pH-ului la nivelul orizontului organ-
ic este hotarâtă în primul rând de altitudine şi deci implicit de substratul litologic şi tipul
de sol, natura vegetaţiei, în sensul că la altitudini mari domină suprafeţele în  care pH-
ul este încadrat în clasele cu valori foarte scăzute, scăzute şi moderate.

Geambaşu et al.
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În zona montană valorile moderate sunt foarte frecvente pe substratele de fliş,
în timp ce valorile scăzute sunt mai frecvente pe şisturi cristaline.

În  zona de deal şi de câmpie, apar valori ale pH-ului, situate la nivelul ridi-
cat.

Excepţiile apar atât  în zona montană cât şi de deal şi câmpie. Astfel, în judeţul
Prahova (munţii Bucegi), pe conglomerate calcaroase, pH-ul se încadrează la un nivel
ridicat.

În schimb în judeţele Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Bihor, Iaşi, Buzău la altitu-
dini foarte joase apar suprafeţe cu pH  la  valori moderate (4,0-5,0).

b) Valorile carbonului organic (C org.)
Determinările efectuate au pus în evidenţă la nivelul întregii ţări valori foarte

scăzute  şi scăzute (de maximum până la 300 g.kg-1).
Acest lucru se explică  în general prin mineralizarea destul de activă a materiei

organice şi prin integrarea acesteia în procesul de humificare (Fig. 2).

c) Valorile azotului total (Nt)
Ca şi în cazul carbonului în marea majoritate a cazurilor se înregistrează valori

foarte scăzute şi scăzute, după care se face trecerea la nivelul ridicat (nu există nivelul
moderat şi foarte ridicat) (Fig.3).

Anale ICAS, 47

Fig.  1 Valorile pH-ului pentru orizontul organic (O) al solurilor din reţeaua paneu
ropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of pH (CaCl2) in organic horizon of soils from 16x16 Km transna

tional grid 

 

 
cls 

 
sib 

Valori 
pH 

1  <=3.2 
2  [3.2 - 4] 
3    [4 -5] 
4  [5 - 6] 
5  > 6 
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Fig.  2 Valorile carbonului total (Corg) pentru orizontul organic (O) al  solurilor din 
reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of organic carbon  Corg in organic horizon of soils from  16x16Km
transnational grid

 
cls 

 
sib 

Valori  
Corg 

 (g/kg) 
1  <= 200 
2  [200-300]
3  [300-400]
4  [400-500]
5  > 500 

Fig.   3 Valorile azotului total (Nt) pentru orizontul organic (O) al solurilor 
din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of nitrogen (Nt) for organic horizon of soils from 16x16km transna
tional grid 

 
cls 

 
sib 

Valori 
Nt 

(g/kg) 
1  <= 8 
2  [8  - 12] 
3  [12 -16] 
4  [16 -20] 
5  > 20 
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În Transilvania, nivelul foarte scăzut şi scăzut apare şi la altitudini mici, de re-
gulă  în arboretele cu cer a căror conţinut în azot este mai mic, comparativ cu alte specii.

d) Valorile calciului total (Ca)
Ceea ce trebuie subliniat este că orizontul organic al solurilor forestiere din

România are în majoritatea cazurilor un conţinut foarte scăzut, scăzut şi moderat.
Conţinutul ridicat apare în suprafeţele situate în zona de deal şi câmpie şi mai rar în
zona montană. Lipsesc suprafeţe cu nivelul foarte ridicat pentru calciu (Fig.4).

e) Valorile magneziului (Mg)
Acest element  ia valori de la foarte scăzute la foarte ridicate, dominante fiind

valorile mijlocii şi ridicate.
Cele mai scăzute valori apar în judeţele Argeş şi Suceava (câte 2 cazuri), în

judeţele Mureş, Neamţ şi Sibiu (câte un caz).
Cele mai ridicate valori apar la unele suprafeţe din judeţele Bacău, Braşov,

Harghita şi Prahova. Se constată că domină numărul suprafeţelor cu conţinut mediu şi
ridicat de magneziu (Fig. 5).

f) Conţinutul în potasiu (K)
În cazul acestui element se remarcă faptul că valorile dominante sunt cele

mijlocii şi scăzute, după care urmează cele ridicate. Conţinuturile ridicate în potasiu
sunt dominante în Ardeal, Prahova şi Neamţ. Valori doar foarte scăzute şi scăzute s-au
înregistrat în judeţul Mureş, iar în judeţele Buzău, Covasna, Vrancea, Harghita,
Suceava, Sibiu, Dolj, Timiş  nu este depăşit nivelul moderat în potasiu (Fig. 6).

Anale ICAS, 47

Fig.  4  Valorile calciului total (Ca)  pentru orizontul organic (O) al solurilor 
din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of calcium (Ca) organic horizon of soils from 16x16Km 
transnational grid

 
cls 

 
sib 

Valori Ca 
(mg/100gr) 

1  <= 2000 
2  [2000 - 5000] 
3  [5000- 10000] 
4  [10000- 

25000] 
5  > 25000 
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Fig.  5 Valorile magnesiului  total (Mg)  pentru orizontul organic (O) al solurilor 
din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of magnesium (Mg) in organic horizon (O) of soils from 
16x16km transnational grid

 
cls 

 
sib 

Valori Mg 
(mg/100gr) 

1  <= 500 
2  [500 - 1000] 
3  [1000 - 2000] 
4  [2000 - 4000] 
5  > 4000 

Fig.   6 Valorile potasiului total (K)  pentru orizontul organic (O) al solurilor 
din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of potassium (K) for organic horizon (O) of soils from 
16x16km transnational grid

 
cls 

 
sib 

Valori  
K 

 (mg/100gr) 
1  <= 500 
2  [500 - 1000] 
3  [1000 - 2000] 
4  [2000 - 4000] 
5  > 4000 



154

g) Conţinutul în fosfor (P)
Comparativ cu celelalte elemente nutritive, se constată că pentru fosfor sunt

dominante valorile cuprinse în clasele cu nivel ridicat şi foarte ridicat.
De subliniat că doar într-o singură suprafaţă din jud. Tulcea, fosforul are un

conţinut foarte scăzut, iar multe judeţe înregistrează conţinuturi moderate, ridicate şi
foarte ridicate. Există şi câteva judeţe în care fosforul se află  la un nivel scăzut
(Dâmboviţa, Argeş şi Covasna) (Fig. 7).

4.2.2. ORIZONTURILE MINERALE (M)

a) Valorile pH-ului în M 0-5 cm
În primul rând se constată că  în cele mai multe situaţii aciditatea actuală este

mai mare în orizontul "geometric" 0-5 cm decît în orizontul organic (O). Acest lucru se
constată în primul rând în Transilvania (jud. Sălaj, Satu Mare, Bihor, Cluj şi parţial
Timiş, Hunedoara, Caraş Severin şi Braşov).

O situaţie asemănătoare se remarcă şi în judeţele Neamţ, Bacău, Suceava şi
Botoşani. (Fig. 8).

În unele judeţe cum ar fi Tulcea (2 cazuri), Vrancea (2 cazuri), Alba (2 cazuri),
Maramureş (1 caz), Argeş (1 caz), Vaslui (1 caz), pH-ul solului în primii 5 cm este mai
mare decât în orizontul organic.

Referitor la judeţele din Transilvania, existenţa unui pH mai mare în orizontul
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Fig.   7 Valorile fosforului total (P)  pentru orizontul organic (O) al 
solurilor din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier 
(16x16 km)
Values of phosphorus (P) in organic horizon of soils from 16x16km 
transnational grid
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3  [600 - 800] 
4  [800 - 1200] 
5  > 1200 
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organic decît în cel mineral poate fi pusă şi pe seama scăderii în intensitate a poluării
transnaţionale şi locale.

b) Valoarea pH-ului în M 5-10 cm
La această adâncime se constată aproximativ aceeaşi variabilitate spaţială ca şi

pe adâncimea 0-5 cm, şi anume:
- cele mai ridicate valori ale pH-ului se semnalează în partea de est şi sud-est a

ţării;
- cele mai mici valori ale pH-ului apar în Transilvania, fiind, pentru unele

suprafeţe, chiar mai mici decât la adâncimea 0-5 cm;
- în zona montană (Carpaţii Meridionali şi Orientali) se înregistrează valori

foarte scăzute, scăzute şi moderate;
- zona piemontană  Vestică se caracterizează printr-o aciditate actuală  mai ridi-

cată decât zona colinară de deal şi de podiş din Muntenia şi Moldova;
- în jud. Dolj (Câmpia Olteniei) se înregistrează valori scăzute ale pH-ului,

asemănătoare cu cele din zona de deal şi podiş. (Fig. 9).

c) Valoarea pH-ului în M de 10-20 cm
Situaţia este foarte apropiată  de cea precedentă  în sensul că există  în general,

cu excepţia Transilvaniei, o relativă distribuire altitudinală a pH-ului. În câteva judeţe
din Transilvania (Caraş Severin, Ardeal, Bihor) o parte din suprafeţe înregistrează la
această adâncime valori mai mari decât în orizontul 5-10 cm (Fig. 10).
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Fig. 8  Valorile pH-ului pentru orizontul geometric 0-5 cm al solurilor  din  reţeaua 
paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of pH (CaCl2) in mineral horizon (0-5cm) of soils from 16x16km 

transnational grid
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Fig. 9 Valorile pH-ului pentru orizontul geometric 5-10 cm al solurilor 
din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of pH (CaCl2) in mineral horizon (5-10cm) of soils from 

16x16km transnational grid
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Fig. 10   Valorile pH-ului pentru orizontul geometric 10-20 cm al solurilor din 
reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of pH (CaCl2) in mineral horizon (10-20cm) of soils from 

16x16km transnational grid
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d) Valoarea medie a pH-ului în M  0-20 cm 
Valorile prezentate în Fig. 11 reflectă  următoarele aspecte:

- media valorilor pH-ului (medie ponderată cu grosimea fiecărui orizont geomet-
ric) este influenţată în primul rând de valorile individuale ale orizonturilor de suprafaţă
(0-5 şi 5-10 cm) şi mai puţin de ultimul orizont (10-20 cm);

- valorile cele mai mari ale pH-ului se menţin în partea estică şi sud-estică a ţării;
- în Transilvania la altitudini similare cu cele din Muntenia (excepţie jud. Dolj)

şi Moldova, pH-ul înregistrează  valori mai mici;
- în zona montană  pH-ul oscilează  de la valori foarte scăzute la mijlocii (cu

câteva excepţii generate de substratul litologic, unde  ia valori ridicate).

e) Valoarea carbonului organic în M  0-5 cm
Din harta cu valorile carbonului organic (C org.) (Fig. 12) se constată urmă-

toarele:
- cele mai ridicate valori pentru acest parametru se înregistrează  în zona mon-

tană şi de dealuri înalte (clasa 4);
- excepţie fac unele suprafeţe din zona forestieră de cîmpie, cu soluri humifere

(cernoziomuri sau soluri cernoziomoide);
- în zona Piemonturilor Vestice, majoritatea solurilor forestiere au un conţinut

mijlociu în carbon organic, precum şi cele din Podişul Getic şi Câmpia Olteniei;
- în jud. Brăila există o suprafaţă cu conţinut foarte scăzut de humus, situată pe

nisipuri;
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Fig.  11 Valorile pH-ului pentru grosimea 0-20 cm a solurilor 
din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of pH (CaCl2) in mineral horizon (0-5cm) of soils from 

16x16km transnational grid
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- de asemenea, în jud. Tulcea (1 caz), Dâmboviţa (1 caz), Braşov (1 caz) şi
Vrancea (1 caz) se înregistrează valori scăzute ale humusului datorită tipului de sol
(regosoluri).

f) Valoarea carbonului organic în M   5-10 cm
La această adâncime se remarcă faptul că (Fig. 13):

- în unele suprafeţe din zona montană conţinutul în carbon organic a scăzut la
nivelul mijlociu (în montan inferior);

- în zona montană superioară carbonul organic se menţine la un nivel ridicat;
- în unele suprafeţe a apărut un nivel foarte scăzut al carbonului organic: 2 cazuri

în jud. Brăila, 1 caz în Prahova, 1 caz în Dâmboviţa şi 1 caz în Arad.

g) Valoarea carbonului organic în M  10-20 cm
La nivelul acestui orizont geometric se constată că (Fig. 14):

- s-au înmulţit numărul suprafeţelor cu un conţinut foarte scăzut de carbon orga-
nic, în special în judeţele Arad (4 cazuri), Bihor (2 cazuri), Alba (2 cazuri), Iaşi (2
cazuri), Sibiu (2 cazuri), Vâlcea (2 cazuri), Tulcea (2 cazuri), Buzău (2 cazuri), iar câte
un caz în judeţele Caraş Severin, Călăraşi, Brăila, Prahova, Dâmboviţa, Harghita, Cluj,
Satu Mare, Neamţ, Vrancea, Argeş, Dolj.

Aceste valori foarte scăzute se datorează  în special tipurilor de sol care au ca ori-
zont humifer un orizont Ao (A ocric) sub care poate apare un orizont eluvial (El sau
chiar Ea).
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Fig. 12  Valorile carbonului total (Corg) pentru orizontul geometric 0-5 cm al 
solurilor din reţeaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of organic carbon (Corg) in mineral horizon 0-5cm of soils from 
16x16km transnational grid
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Fig.  13 Valorile carbonului total (Corg) pentru orizontul geometric 5-10 cm al 
solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of organic carbon (Corg) in mineral horizon 5-10cm of soils from 
16x16km transnational grid
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Fig.  14  Valorile carbonului total (Corg) pentru orizontul geometric 10-20 cm al 
solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of organic carbon (Corg) in mineral horizon 10-20cm of soils 

from 16x16km transnational grid
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h) Valoarea medie a carbonului organic în M  0-20 cm
Valoarea medie ponderată cu grosimea arată ca "ultimul orizont" (10-20 cm)

influenţează mai puţin conţinul în carbon organic comparativ cu orizonturile 0-5 şi 5-
10cm. Principalele aspecte care se desprind sunt:

- cele mai mari valori (conţinutul ridicat) apar în zona montană;
- un conţinut ridicat în humus apare şi în zona Piemonturilor Vestice (jud. Arad),

jud. Teleorman, Constanţa şi Iaşi, determinat în primul rând de tipul de sol;
- în zona de podiş se înregistrează  un conţinut mijlociu de carbon organic (Fig.

15).

i) Valoarea azotului total (Nt) în M  0-5 cm
Din Fig. 16 rezultă că azotul total are următoarea distribuţie geografică:

- în zona montană conţinutul este foarte ridicat şi ridicat;
- în zona Piemonturilor Vestice, a Subcarpaţilor şi de podiş azotul se menţine la

valori ridicate, iar cu unele excepţii la valori mijlocii (2 cazuri în jud. Vrancea, Cluj,
Satu Mare şi Caraş Severin; 1 caz în jud. Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Iaşi);

- în zona de câmpie apar conţinuturi foarte ridicate şi ridicate datorită  tipurilor
de sol foarte humifere (jud. Teleorman, Giurgiu, Iaşi);

- o singură suprafaţă prezintă un conţinut scăzut în toată reţeaua de suprafeţe
(jud. Dâmboviţa).
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Fig.  15  Valorile carbonului total (Corg) pentru orizontul geometric 0-20 cm al 
solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of organic carbon (Corg) in mineral horizon 0-20cm of soils 
from 16x16km transnational grid
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j) Valoarea azotului total (Nt) în M  5-10 cm
La această adâncime se constată că:

- valori foarte ridicate ale conţinutului de azot se înregistrează  în Carpaţii Meri-
dionali, nordul Carpaţilor Orientali şi munţii Banatului;

- în restul zonei montane apar de regulă conţinuturi ridicate, şi mai rar mijlocii în
azot total;

- în zona de deal şi de podiş se menţin valori mijlocii;
- valori scăzute apar doar în 5 cazuri (Fig. 17), şi anume în jud. Vâlcea (1 caz),

Buzău (1 caz), Tulcea (1 caz), Covasna (1 caz), Harghita (1 caz);
- într-un singur caz se înregistrează  un conţinut foarte scăzut (jud. Brăila).

k) Valoarea azotului total (Nt) în M  10-20 cm
Comparativ cu orizonturile superioare se constată că:

- în zona montană a scăzut mult numărul suprafeţelor cu conţinut foarte ridicat şi
ridicat, în special în Carpaţii Orientali;

- în Carpaţii Meridionali nu se înregistrează valori scăzute pentru azotul total;
- s-au înmulţit numărul suprafeţelor cu conţinut scăzut în azot total, asemenea

situaţii aparând în zona de deal, podiş şi de câmpie;
- judeţele cu cele mai multe cazuri de nivel scăzut şi foarte scăzut pentru azot

sunt Arad şi Iaşi (Fig. 18).
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Fig.  16 Valorile azotului total (Nt) pentru orizontul geometric 0-5 cm al 
solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of nitrogen (Nt) in mineral horizon 0-5cm of soils from 16x16km 
transnational grid
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Fig.   17 Valorile azotului total (Nt) pentru orizontul geometric 5-10 cm al 
solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of nitrogen (Nt) in mineral horizon 5-10cm of soils from 16x16km 
transnational grid
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Fig.  18 Valorile azotului total (Nt) pentru orizontul geometric 10-20 cm 
al solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of nitrogen (Nt) in mineral horizon 10-20cm of soils from 
16x16km transnational grid
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l) Valoarea medie a azotului total (Nt)  în M   0-20 cm
Din Fig. 19 rezultă că valoarea medie ponderată a azotului este determinată de

orizonturile 0-5 şi 5-10 cm şi mai puţin de adâncimea 10-20 cm. Analiza conţinutului
de azot pune în evidenţă următoarele aspecte:

- zona montană prezintă un conţinut foarte ridicat şi ridicat (în nordul Carpaţilor
Orientali şi Carpaţii Meridionali);

- în zona Piemonturilor Vestice, conţinutul în azot oscilează de la nivelul foarte
ridicat (1 caz) la nivelul mijlociu (cele mai multe cazuri);

- în zona de deal (Subcarpaţii, Podişul Getic şi Podişul Moldovei), conţinuturile
cele mai frecvente se plasează la nivelul mediu;

- în zona de câmpie apar conţinuturi medii şi ridicate de azot, cu o singură
excepţie (în jud. Brăila unde se înregistrează  un nivel foarte scăzut).

5. CONCLUZII, RECOMANDĂRI ŞI MODALITĂŢI DE VALORIFI-
CARE A  REZULTATELOR

� Utilizarea hărţilor tematice în monitoringul solurilor forestiere creează noi
posibilităţi de interpretare geografică a parametrilor fizico-chimici ai solului.

� pH-ul solului pe orizonturi geometrice (0-5, 5-10, 10-20 cm) prezintă o clară
distribuţie pe marile forme de relief: valori foarte scăzute şi scăzute, mai rar medii, în
zona montană; valori medii şi ridicate în zona de deal şi podiş şi valori ridicate şi foarte
ridicate în zona de câmpie.
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Fig.  19 Valorile azotului total (Nt) pentru orizontul geometric 0-20 cm al 
solurilor din reteaua paneuropeană de monitoring forestier (16x16 km)
Values of nitrogen (Nt) in mineral horizon 0-20cm of soils from 16x16km 
transnational grid
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� În zona Piemonturilor Vestice şi Podişul Transilvaniei, comparativ cu restul
zonei de podiş şi dealuri, se înregistrează valori mai mici ale pH-ului, ceea ce pune în
evidenţă un impact mai accentuat al poluării locale şi transfrontaliere.

� Conţinutul în carbon organic este în strînsă legătura cu marile zone biocli-
matice: în zona montană apar cele mai ridicate valori, în timp ce în zona de deal apar
valori mijlocii şi scăzute; în zona de câmpie apar de asemenea conţinuturi ridicate, tipul
de sol (cernoziomuri) având un rol determinant în acest sens.

� Azotul total are o distribuţie geografică foarte apropiată de cea a carbonului.
� Analiza comparativă a factorilor obligatorii pentru unele suprafeţe perma-

nente din reţeaua de 16 x 16 km au pus în evidenţă o relativă tendinţă de diminuare a
acidităţii actuale a solurilor, ca urmare a reducerii impactului poluării şi de accentuare
a procesului de humificare.
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