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SOC IETATEA DE ŞT ll NŢE NATURALE ŞI GEOGRAF IE D IN R .P.R . 
COMUNlCĂRf DE GEOLOGIE 

( l?f. 0 191il ) 

OBSERVAŢ rI PEDOT.OGICE ÎN PF.NJNSUI.A CHITUC 

N. FLOREA 

Cc11111111icattl î11 şetlin(u din 6 dece111brie 1959 

Pe11i11sula Chituc reprezintă teritoriul ca re separă lacul Si11oe de Afarea Neagră; 
ea arc o lungime de cca. 25 km ş i o l ăţime cuprinsă în tre 2 ş i 4 km, avînd o supra
faţă de 5428 ha (după măsurători le M.A.S.). Peninsula este legată de podişul do
brogean (îo apropiere de satul Vadu) prin capătul ei sudic ; la norei pe11i11usla Chifuc 
se continuă cu un cord on litoral îng11st spre Porfi/a. 

În unele lucrări , Chitucu l este considerat ca i nsul ă, datorită faptului că o bună 
parte din an acest usca t este separat de conti nent prin apele văi lor Buazul Mic şi 
B11a: 11/ !viare, prin ca re lacul Sinoe comunică cu Marea Neagră . 

Fiind inundabilă pe o suprafaţă apreciabilă în timpul marilor furtuni de pe marc, 
µen i11sula Chituc nu este locuită ş i nici nu este fo l osi tă în agricultură cu randament 
ridicat. 

Cercetările de faţă au fost efectuate cu sprijinul Ministerului Agriculturii cu 
care am colabora t la întocmi rea hă rţii solurilor (iug. Emanoil Mircea); studiile de 
laborator au fost continuate în cadrul Comitetului geologic. 

Condi{iile naturale. Pe11sinsula Chituc ş i cordonul litoral din prelungirea ei fac 
parte din asociapa ele insule şi cordoane litorale ale complexului de lagune, cunos
cute în general sub numele de Razelm. ş i rep rezintă uscatul cel mai recenl fo rmat 
al acestu i corn plex lagunar. 

Formarea pe11i11s11/ei Chituc, ca şi a întregului complex lagunar Razelm, este 
o consec i nţă a acţiunii combinate a urmă torilor fa ctori principali : I) apo rtul de mari 
can tită ţi de aluviuni ad use în suspensie de apele D1111c7rii, a luviuni ce consti tuie 
sursa ele material din ca re s-a construit ş i se construieşte atît delta cîl ş i com pl ex ul 
lagunar Ra:elm ; 2) ex i s ten ţa curentului litoral marin care are aici di recţia genera lii 
N-S, curent ce ia o parte din aluviunile aduse de Dunâre şi le tra n sportă spre sud, 
sortîndu-le ş i depunîndu-le pe direcţia lui (de obicei la marginea curentului, în zona 
de contact a acestuia cu apele mai lini ş tite a le golfurilor) , fie sub formă de bancuri 
sau praguri submarine de nisipuri , fie sub formă de cordoane litorale nisipoa se, 
în cazul unei evoluţii mai înaintate, rezultînd astfel lagune; 3) evoluţia Deltei Dw1ării, 
care înain tează continuu în mare spre est dcplasînclu-se astfel ş i linia curentului 
litoral ma rin ş i detenninînd formarea de-a lu ngul noii lini i a curentului . a unor 
noi praguri care trec în cele din u rmă în noi cordoane litora le cc sepa ră deci noi 
lagu ne ; 4) predomina rea vîntu rilor ele NE, ca re pe de o parte acţionează asupra 
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valuri lor mării pe care le împing spre vest, favorizînd astfel sedimentarea şi deci 
îr'tăl!area fundului mării în spatele pragurilor submarine, iar pe de altă parte acţio
nează asupra nisipului depus de apele mării pe cordoanele litorale creînd acele 
grinduri sau grămezi de nisip cu aspeclul unor dune marine. 

în legătură cu cele afirmate, menţionăm că dacă vom examina harta topo
grafică a Dellei Dunării şi a complexului lagunar Razelm vom observa că diferi 
tele părţi de uscat a le complexului lagunar (peninsula Cliituc, peninsula Istria, insula 
Lupilor etc.) au în prelungirea lor dife rilc cordoane litorale ce se conlinuă cu grin
duri de nisip în partea eslică-fluvio-marilimă-a deltei la S de braţul Sf. G heorghe. 
Aceste cordoane litorale şi grinduri corespund, evident, liniilor d iferite de c ircu
laţie a cu rentului marin, marcînd stadii deosebite de evoluţie a deltei. La analiza 
sumară a hărţii , se pare că se pot deosebi cel puţin 3 asemenea stadii princi pale 
de evoluţie, în legătură cu care s-a dezvoltat şi complexul lagunar Razelm. Peninsula 
Chituc corespunde celui mai nou stadiu de evoluţie. 

După cercetările recente ale lui V. Patriciu (3) şi M. Bleahu (2), corobora te 
cu datele istorice asupra cetăf ii Istria, construită în sec. VJ î.e.n. la marea ljberă 
(azi se află închisă în lacul Sinoe), formarea pe11i11sulei Chituc a avut loc în ultimii 
2000 ani. După V. Patriciu, formarea peninsulei Chituc a început printr-o bară 
s ubmarină în sec. ll î.e.n. şi s-ar fi format definitiv ca baraj litoral, după M. Bleahu, 
la începutul secolului IV e.n.; evoluţia acestei peninsu le continuă şi azi. 

Aducînd argumente geologice, V. Patriciu arată că peninsula Chituc şi-a mărit 
s uprafaţa î n decursul timpulu i extiazîndu-se spre vest, către /acul Sinoe, a cărui 
aclîncime este mică datorită sedimen tării intense în spatele barei subma rine ini
ţiale, ş i nu spre est prin adăugarea de noi grinduri (cordoane). Peninsula Chif11c 
s-a dezvoltat deci prin depunerea în spatele cordonului litoral iniţial (situa t în partea 
estică a acesteia), atît a nisipurilor ad use de va luri în timpul furtunilor, cînd acestea 
trec peste cordonul litora l, dar mai a les a nisipurilor transportate de pe ţărm de vînt. 
Se pune întrebarea: de ce în cazu l celorla lte insule şi cor doa ne litorale (cu excepţia 
peninsulei Istria) nu s-a produs o transportare a nisipului prin vînt în spatele cor
donului litoral într-o măsură aşa de mare ca în cazul peninsulei Chituc (care atinge 
o lăţime de pînă la 4 km)? Noi credem că răspunsul trebuie căutat în primul rîod 
în orientarea diferită a peninsulei Chituc (şi a peninsulei Istria) faţă de direcţia vîn
tului domina nt de NE, în comparaţie cu orientarea celorlalte cordoane litorale 
şi insule ; în timp ce ultimele au o o rientare aproape paralelă cu direcţia vîntului 
dominant (astfel că prin transportul eolian al nisipului nu este posibilă o l ărgi re 
apreciabilă a cordonului litoral), peninsula Chituc şi Istria au o orientare oblică 
faţă de direcţia vîntului dominant, care bate dinspre larg spre uscat (fapt care per
mite lărgirea cordonului litoral iniţial prin transport şi depunere eol ia nă). La aceast~ 
se pot adăuga şi alte deosebiri , ca, spre exemplu, cantitatea de rusip adusă de valu1:1 
la ţă rm (mai mare în cazul peninsulei Chituc, al cărei ţărm estic se află pro?abrl 
situat în cotul unei schimbări de direcţie a curentului mari n litoral), adînc1111ea 
diferită a apei Iacului di11 spatele cordonului litoral etc. 

Din punct de vedere litologic, aşa cum rez ultă deja clin cele expuse, depozitele 
d in peninsula Chituc sînt formate aproape exclusiv din nisipuri marine, remaniate 
eolian, în care găsim numeroase sfă rîmături de cochilii ; numai de-a lungul celor 
două Buaze, peste nisipuri , se afl ă un strat ele mîl lacustru , cu o grosime de 1-2 111 . 

Nisipurile marine clin cuprins11l peninsulei se caracterizează a şa cum rezultă 
din analizele gra nulometrice efectuate (tabelul 1 ş i fig. 1) printr-o mare uniformi-
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Fig. 1. Granulometria cîtorva nisipuri din peninsula Chituc. a. Profil 20, proba J0-20cm ; 
b. Profil 20, proba 60-80 cm; c. Profil 18,. proba 6~80 cm; ~· Pro!il 17„ pro?a 
20-30 cm. Pe abscisă: fracţiuni granulomctnce (dtmensrunile redate 111 scara logarr!rrnca). 

Pe ordonată: conţinutul în diferite fracţi uni granulometrice, exprimat în procente. 
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late a compoziţiei meca nice (gran ulometriei). În marca majoritate a cazurilor pre
domină în nisipuri fracţiunea O, 10--0,25 mm, în proporţie de pes te 95%; coefi

D 
c ien tul de uniformitate~ varia7ă în general între 1.5--2, 1, ariitîncl o sortare îoa in

Dw 
tată a ma ter ia lului . Nisipurile conţin carbouaţi , în s pecial s ub formă de resturi ele 
cochilii în proporţie de 15-25%. 

Relieful. peninsulei C/1ituc, rezultat din acţi unea co mbinată a apelor mării 
(valurilor) şi a vîutulu i, este foarte varia t, deşi a ltitudinea abso lută î n cuprinsul 
terito riului nu depii~eşte 2-3 m. Formele de relief specifice peninsulei Chituc sînt 
j epşile ş i grinduri le de nisip (sau dunele), car e sîn l ma i bine contura te în partea 
dinspre ţărmul mării , unde şi a ltitudinea este mai mare, în timp ce spre lacul Sinoe 
ele se pierd treptaţ, o dată cu scăderea altitudinii ; p rin u rmare, te ritoriul peninsulei 
Chit11c prezintă o uşoară înclinare de la mare spre lacul Sinoe. 

Grinduri le allernează cu jepşi le şi au direcţi a generalii NE-SE (direcţia vîntului 
dominant); faţă de lin.ia ţărmului au o orientare oblică. U nele jepşi, cele clin partea 
nordică, a u d eschidere spre mare; celelalte sînt închise prin grinclur i litorale. 

Remarcăm că în in teriorul jepşil or apar deseori mic i grind uri izolate uneori 
numa i de cîţiva metri l ăţime şi cîţiva zeci ele metri lungim.e; de asemenea, între 
două jepş i consecutive nu îutîlnim un singur grind, ci un com plex de g ri nduri, înt re 
ca re se găsesc mici jepşi sa u, mai bine zis, mici intergrinduri . Prin urma re, trebuie 
să privim îndeosebi „grindul" ca un complex de form e de microrelief în care pre
domină grindurile faţă de lăsături. 

Niv<!lul stratului acvifer frea tic din pe11i11sula Chit11c se a flă situat la mică adîn· 
cime, în general mai sus de 2 m ; numai pe dunele înalte depăşeşte această adîncime. 
In jepşi, apa frea ti că se află la adînci mile cele mai mici şi este foarte pute rnic min e
ralizată , ajungînd adeseori la un conţinu t de să ruri de peste 40- 60 g/1, aşa cum 
rezu llă din cercetările lui V. Patriciu (3) ş i d in datele noastre (tabelul 2); în compo

• 

„ Corc la tia <lint re mine ralizarea ş i adîncimca 
apei freatice d in pen insu la Chituc . 

ziţia ei predomină clorura de sodiu . 
în aces te condiţii ea va influenţa 
puternic formarea şi evoluţia solului . 

în schimb, pe dune ~ i griDduri 
apa freatică se află la adîDcimi mai 
mari , de obicei peste 1,0- 1,2 m , 
iar partea s uperioară a stratului 
acvifer - pe 20- 30 cm grosime -
prczinU1 o mineralizare red usă -
ele tip bica rbonato-calcic - , aj uo
gind ndeseo ri sub 0,5 g/l şi deve
nind deci µo ta bil ă ; mineralizarea 
apei din s tra tu l acvifer creş te ime
d iat mai jos la peste 6-- 10 g/1 
(V Patriciu). Straiul de apă dulce 
nu se amestecă c u cel să rat inre
rior, dator ită dcnsil ă\il o r lo r d ife-
rite, densi tate ce este mai mică la 

stratul superior, ş i mai ma re la cel inferio r. Minera li za rea apelor freatice 
creşte pa ralel cu micşorarea aclînc im ii la care sînt situate, ca urmare a intensi
fică rii evapo raţ iei. Acest luc ru este ilustrat de diagrama clin fig . 2, care arată crcş-
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F'i_r1. ,1, Condiţiile climatice a le p en insu le i Chituc (după dalele staţ i ei Constanţa). 
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terea puternică a minera lizării apelor freatice la adîncimi ale s!ratului acvifer sub 
1-1,3 m. 

Resursele de apă potabilă ale peninsulei Chituc, dependente direct de preci
pitaţii şi evaporaţie, sînt mici şi insuficiente pentru a acoperi cantităţi le necesare 
în cazul unei intensificări a sectorului zootehnic în pen insulă (V. Patriciu). 

Pentru caracterizarea sumară a climatului peninsulei Chituc redăm grafic în 
fig. 3 unele date climatice pentru staţiunea Conslanfa (cea mai a propiată staţiune 
meteorologică). Temperatura medie anuală este relativ rid icată , 11,2° C cu varia ţ i i 
între 9,5° şi 12,4° C; ierni le sînt relati v moderate ş i scurte, ia r verile căld uroase. 
Precipitaţiile sînt reduse (367 mm anual la Co11sta11ţa, 4 10 mm la Srlcel) şi neuniform 
repartizate; evapotranspiraţia este ridicată , mai ales în timpul veri i. Indicii de ari
ditate lunari (de Martonne) au valori sub 24 (limita stepă- antestepă) timp de 
9 Juni pe an, coborîud la 13-1 5 în timpul verii ; valoarea indicelui de ariditate 
anual este sub 20, şi corespunde părţi i celei mai puţin umede a stepei noastre. Vîntul 
dominant este cel de NE-crivăţu l - care bate frecvent mai ales iarna, aducînd 
adeseori viscole şi scăderi mari de temperatură; primăvara aduce de obicei ploi, 
în schimb vara este uscat şi cald şi provoacă o intensă evaporare a apei di n sol 
şi o creştere a transpiraţiei plantelor, ofilind adeseori plantele. Umiditatea relativă 
a aerului este aproape Îl1 permanenţă ridicată datorită aportului de aer marin umed. 

Io peninsula Chituc întîlnim mai ales vegetaţie ierboasă; numai rar apa r pe 
dune tufe de Tamarix galfica şi Hippopliae rl1amnoides. Această vegetaţie, care aici 
are un caracter intrazonal, cuprinde specii din do uă mari grupe ecologice : plante 
areuicole, răspîudite pe grinduri şi dune, şi plante halofile, localizate mai ales în 
jepşi ; pe lingă acestea se pot adăuga unele plante de mlaştini , precum şi cîteva 
plante caracteristice stepei. 

Printre cele mai răspîndite plante, întîlnite de nisipurile grindurilor şi dunelor, 
menţionăm 1) : Eryngiwn maritimum, Elymus sabulosus, specifice nisipurilor marine, 
precum şi Astragalus virgatus, Centaurea arenaria, Kochia lanif/ora, Gypsoplzila 
paniculata, Plantago indica, Polygonum arenarium, Euphorbia gerardia11a, Clzeno
podium botrys etc., comune şi nisipurilor continentale. Intre dune apare de obicei 
Holoschoenus vulgaris, iar pe nisipul din apropierea plajei, Kakile maritima. 

în jepşi şi depresiuni predomină vegetaţia halofilă. în părţile cele mai joase 
şi mai salinizate ale acestora - de obicei cu solonceacuri umede - se înttlnesc 
adeseori s uprafeţe în care domină Salicornia herbacea, Halocnemum strobilaceum, 
Suaeda maritima, Obione pedunculata, Sa/soia soda, Bassia liirsuta etc.; pe solon
ceacuri mai puţin umede apar Obione verrucifera, Plantago maritima, precum şi 
Aeluropus litoralis care se întîlneşte şi pe nisipuri puternic salinizate. Pe sărăturile 
mai slabe (inclusiv nisipurile salinizate), dar cu apă freatică apropiată de suprafaţă 
(de obicei intergrinduri sau părţi joase ale grindurilor), se în tîlnesc frecvent: Plan
tago cornuti, Aster tripolium, Lepturus pannonicus, Spergularia marginata, Cynanchum 
acutum, Juncus gerardi, Agrostis alba etc.; în cazul că apa freatică este mai puţin 
apropiată de suprafaţă , printre plantele halofile predomină Agropy ron e/ongatum, 
Statice gmelini, Statice caspia, Artemisia maritima, Bassia sedoides, H ordeum mari
timum etc. în toate sărăturile şi nisipurile putern ic salinizate se întîlneşte Puccinellia 
distans. 

") Determinarea şi gruparea ecologică a plantelor a fost făcută de Dr. I. Şerbănescu, cf1ruia 
l i aducem şi pe această cale multumirile noastre. 
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Pe unele intergrinduri cu apă fi"eatică 11esalinizafll, la mică adînc.ime, apar plante 
de umezeală ridicată: Phragmites communis, Typha latifolia, T. angustifolia, Poligonum 
hydropiper, Carex riparia, C. acutiformis, C. 11uta11s, Juncus eff usus, Lythrum l'irgatum, 
!nula britanica şi altele. 

Stepa este reprezentată prin cîteva plante care apa r de obicei pe grinduri sau 
dune semifixe şi anume: Medicago fa /cala, Teucrium poli11111, Daurus carola, Cepha
laria transilvanica, Crepis foetida, Bromus commulatus etc. 

întregul teritoriu a l peninsulei Chituc este folosit ca păşune. Valoarea furajeră 
a acestei păşuni este focu"te redusă, pe de o parte da t ori tă ahu 11denţei mari a speciilor 
fără valoare nu t ri t i vă mai ales în jepşi (plante halof ile) şi pe inlcrgri ndu rile joase 
(unde predomină Juncus), iar pe de altă parte datori tă încheieri i slabe a covorului 
vegetal. 

Solurile. Peninsula Chituc este situată di n punct de vedere pedogeogra fie în 
zona cernoziomu lu i. Totuşi , în cuprinsul peninsulei nu întîlnim deloc cernoziomuri, 
dato rită condi ţiilo r specifice ale acesteia. Vîrsta rela tiv recentă a teri toriului ş i deci 
durata scurtă a proceselor pedogenetice nu au permis dezvol tarea unor soluri ma
ture; mai mult, instabilita tea reliefului aflat în co ntinuă tra nsforma re sub acţiunea 
apelor mării şi a vîn tului, nu a permis în trecut ş i nu permite nici în prezenl des
făşura rea normală , cont i nuă, a procesului de solificarc. În consecin ţă, solu ri le pen
insulei Chituc se află în stadiile incipiente de solificare. 

De asemenea condiţ iile hidrogeologice ale peninsulei joacă un rol im porta nt 
în formarea înveli şu l ui de sol; pe grindurile joase, pe i nte rgrind uri, ş i ma i ales în 
jepşi, apa freatică aflîndu-se la mică adîncime, i nfl uen ţează puternic desfăşu rarea 
procesului de solificare, determinlnd formarea de sără t u ri. 

Solurile peninsulei Chituc, formate în cea mai parte pe nisipuri ma rine, po t fi 
sepa_rate în două grupe : nisipu ri mai mult sau 1nai pu ţ i n solificate ş i solonceacuri 
marme. 

Nisipurile a u fost împărţi te dllpă gradul de solificare în nisipuri nesoli ficate, 
recent depuse sa u remaniate (n isip litoral, nisip mobil de d ună), nisipuri incipient 
solificate şi nisipuri sla b solificatc1 . 

N i s ip u r i l e n e s o I i f i c a te - nisipurile de litoral şi nisipurile mobile 
de dune- ocupă plaja slab înclinată spre mare şi dunele de nisip marin mobil 
- de 3-4 m înă l ţi me - din vecină tatea plajei, mai ales în partea sud i că a penin
sulei ; suprafa ţa totală este de aproximativ 270 ha 2) . Pe dune se dezvo l tă o vege
taţie săracă alcătuită din : Tamarix gallica, Elymus sabulosus, Aslraga/us i·irgatus, 
Centaurea arenaria etc. ; pe plaje apar izolat Kakile maritima. 

Aceste nisipuri nu p rezi ntă o diferenţiere morfologică pe profi l, a tîl pe dune 
cît şi pe plajă; ele sînt formate din nisip marin gălbu i , cu numeroase sfă rîmă t uri 
de cochilii, lipsit de coeziune. În general, pe dune se in tîl neşte spre baza acesteia 
apă potabilă; de asemenea în nisipul de plajă, însă la adîncime mai mică (80- 100 cm 
sau mai sus). 

Analiza granu lometrică ara tă predominarea fracţiuni i de nisip fin cu diametrul 
cuprins între O, lO şi 0,25 mm, în proporţie de peste 95% (d ominînd fracţiunea 
0,20-0,25 mm, spre deosebire de celelal te nisipuri unde domină fracţi unea O, 10-

1
) Pentru ultimele s-a introdus recent denumirea de regosoluri nisipoase. 

") Dalele referitoare la suprafe\ele ocupate de difer itele soluri sini luate din l ucrări le 
efectuate în cadrul Minislenilu i Agricultu rii, cu care am colaborat. 

9 -2591 
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0,20 mm). Conţinutul de C03 Ca este ridicat (10- 25%), găsindu-se îu special sub 
forma de resturi de cochilii . Reacţia este alca l ină (pH = 8,6 -8,9). Couţinutul de 
săruri solubile este normal în nisipul de dună; nisipul de plajă arată însă o slabă 
salinizare datorită în mare parte stropilo r de apă de mare purtaţi de vînl pc plajă 
(tabelele 1 ş i 2, profil 20 şi diagramele din fig. 4 şi 6). 

Aceste nisipuri sînl folosite ca păşune, cu o valoa re furajeră foarte slabă, dato
rită fertilităţii lor cu lotul reduse. Se recomandă plan tarea d unelor cu Tn111ari.\ 
gal/ica şi eventual cu Eleagnus angustifolia pentru fixarea nisipurilor. 

N i s i p u r i I e i n c i p i e o t s o 1 i fi ca te, în suprafaţă de cca. 587 ha , 
sînt caracteristice fîşiei de grindu ri ş i dune cu înălţimi mijlocii (2- 3 m) situate în 
spatele dunelor din lungul litora I ului. Acţiunea vîn tului se resimte aici mai sla b. 
Rareori sînt acoperite de apă. Stratul acvifer este situa t în juru l a 2 m adîncime şi 
în cele mai multe cazuri conţine apă potabilă. 

Aceste nisipuri , aşa cum rezu ltă şi din hartă (fig. 7), se asociază cu solonceacuri 
marine, care apar în depresiunile dintre dune. 

Nisipurile incipient solificate prezintă la suprafa ţă un orizont de 10-30 crn gro
sime, cenuşiu-gălbui , fără structu ră , cu foarte slabă acumulare de humus, rare rădă
cini, sfărîmătu ri de cochilii ; urmează un nisip albicios-gă lbui , necoeziv cu numeroase 
resturi de cochilii ; către JOO cm încep să apa ră , în nisipul albicios, pete ruginii ele 
oxizi ferici ş i adeseori se ajunge la un strat de coch ilii de cîtiva cm grosime. 

Datele analitice arată predominarea nisipului fin (0, 10- 0,25 mm), în pro
porţie de peste 96-97%, asupra celorlalte fracţiuni granulometrice. Conţinutul 
în humus (0,32%) şi de N (0,016%) sînt încă red use. Reacţia este alcalin ă (pH = 
= 8,2- 8,6%). Continutul de săruri solubile arată o s labă sa linitate sub 80 cm, 
de tip bicarbonato-calcic (tabelele L ş i 2, profi l 92 ş i diagramele din fig. 4). 

Nisipurile incipient solificate sînt folosite ca păşun i , ca re au însă o valoare 
furajeră slabă. 

N i sip uril e s la b so I i ficate, în suprafaţă de 765 ha, sînl răspîn
dite în partea nord-vestică a peninsulei şi corespund în general grindurilor de nisip 
sau dunelor mai puţin înalte. Stra tul acvifer se întîlneşte de obicei în jurul adîncimii 
de 1,30- 1,50 m. Aceste nisipuri au u n covor vegetal ceva mai încheiat decît pre
cedentele. 

În aria de răspîndire a nisip urilor slab so li ficatc apar numeroase suprafeţe 
mici cu solonceacuri (în intergrinduri) (fig. 7). 

N isipurile slab solificale, spre deosebire de celelalte, se caracte rizează prin 
diferenţierea unui orizont superio r cu o slabă acumula re de humus, ca urmare a 
unei înierbări •ma i puternice şi s lăbirii acţiunii de deflaţie. în general prezintă la 
suprafaţă un orizont gros de 10- 35 cm, castaniu sau brun-deschis, fără st ructură , 
fiind nisipos, afînat, cu numeroase rădăcini şi sfărîmături de cochili i ; urmează nisip 
necoeziv, gălbui-a l bicios, cu numeroase resturi de cochilii , în care spre 80-100 cm 
apar şi pete ruginii de oxi zi ferici, care trădează o slabă gleizare sub influenţa apei 
freatice aflată în apropiere; se întilneşte apoi un strat de cîţi va cm grosime în care 
predomină cochiliile, după care g leiza rea se accentuiază. 

Analiza granulometrică arată de asemenea, predominarea aceleiaşi fracţiuni 
de nisip fin (0,10-0,25 mm) în proporţie de peste 95- 96%. Continutul ele humus 
ajunge în partea superioară la 1%, iar cel ele N la 0,05%, menţiillndu-se totuşi redus; 
valoarea raportului C: N (10- 13) denotă o humificare asemănătoare celei din 
cernoziomuri. Reacţi a este alcalină, pH-ul variind pe verticală în tre 8,2 şi 8,6. Con-

1:1 1 

\1uutul de C03Ca este ridicat (14-20/~), C03Ca arlîndu-se în specia l sub J'orma 
de resturi de cochilii. Conţinutul ele săruri so lub ile la un profil analizat, arată o 
salinizare slabă de tip cloruro-nalric, sub 60 cm ; apa freatică din aceste nisipuri 

r 
.;:o 4o ~o co 100 ,% 

.· .:_.: _. [ · ~--.---, _. · · ·· E>r/7-~ 
. · .. · . . .. . . ). . .. . - .- -. 

·. . . . · .. ·.· .· .. . . . . . . . . . . . . . . 
: . " >::.:. : : : . ~ : ~ : „ . . . > . . . 

. . . . . .... ... 

l::::::.}J <0.fO rnm 

!":·>':· :. J 0.f0-0.15 mm 

E=:J 0.15- 0.20mm 

[3 0,20-0.25 m"' 

100;; 

t:ZL] 0.25-0.SOmm 

->0.50mm 

® 

Fiy. -/.. Variaţia pc proril a alcătu ir i i granulometrice. a. Profil 20, nisip de dună (ncsolifica1): 
b. Profil 18, nisip slab solificat. Pe abscisă: con\inutul în diferite fract iuni granulo nctrice ex

prima t în procente. Pe ordonatfi: aclincirnea în cm. 

este de obicei puternic mineral i za tă (în cazul analizat 2 I ,2 g/ I), în compoz1\1a ei 
predominînd clorura de na triu (vezi tabelele I şi 2, profil 18 şi diagramele din 
f ig. 4 şi 6). 

N isipurile sla b solificale sînt, ele asemenea. l'olosite ca păşune; ele au o ferti
litale naturală slabă. 

So/onceacuri/e marine sînl cele mai răspînd i te solu ri din peninsula Chituc. Supra · 
faţa ocupa tă de ele este de peste 2 ori mai mare clecît cea a nisipurilor. Solonceacu-
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rile peninsulei Chituc se împart după condiţiile lor de formare în solonceacuri ma
rine litorale şi solonceacuri marine lagunare. 

Solonceacurile marine litorale sînt solurile predominante din peninsula Chituc 
ocupă o suprafaţă de cca. 3498 ha. Ele sînt formate pe nisipuri marine si au textur~ 
la _st~p~afaJă nisipoasă J?Înă I? A nisipo-lutoasă . Ocupă jepşile pe care pătrund apele 
maru 111 timpul furtumlor şi m care apa de mare slagnează apoi multă vreme· de 
a.s:menea apar în micile depresiuni dintre grindurile cu nisipuri marine. Apa f~ea
l1ca, sub aceste solonceacun, se află la adîncime mică (65- J 05 cm) în general, ş i 
este puternic mineralizată , jucînd un rol important în form a rea acestor soluri . 
Vegetaţia caracteristică este pulernic halofilă . 

Profilul solonceacurilor marine litorale ca de altfel sial tuturor celorlalte soluri 
din peninsula Chituc, este slab diferenţiat, 'datorită vîrstei relativ recente a acestor 
soluri. La. supraf~ţă se deosebeşte un orizont cu o grosime de 8-18 cm, cenuşiu 
sau ce?~şrn închis, fă~ă _st.n~ctură , rusipos pînă la nisipo-lutos; are efervescenţă 
puterruca, numeroase radac1m, este foarte bogat în săruri solubile mai ales în primii 
ci;n,; urmeaz~ un alt orizont de I 0-50 cm grosime, cenuşiu-gălbui, fără structură, 
ms1pos, dupa care se trece în njsip gălbui cu fragmente de cochil ii (sau chiar strate 
subţiri de cochilii), care spre bază este usor gleiza t si umed. 

Analiza granu lometrică arată că solon~eacurile m~rioe litorale conţin în primii 
cm, .alătur! de nisip fin, şi cantităţi importante de nisip grosier (30-50%). Ele 
conţin mai mult humus (1 -2,3%) şi N (0,05-0,13%) decît nisipurile. Reacţia 
l?r ~ste de asemenea bazică (pH = 8,2-8,7). La suprafaţă conţin cantităţi apre
cia bile de C0 3Ca (22-25%), ca re sînt datorite nu numai resturilor de cochi lii ca 
î~ cazul njsipu~·ilor, ci ş i acumulăril or de COaCa, rezultate prin evaporarea apei 
drn st ratul acvifer, la suprafaţa solului. Continutul de săruri solubile este foarte 
rid icat în p rimii cm, ajungînd la cca. 5%; apo{ scade repede pe profil menţinîndu-se 
la 0'.3- 0,4%. În compoziţia să ruri lor solubile predomină clorura de natriu în pro
porţie de 80-85%. Apa freatică din solonceacul analizat este foarte puternic mine
ra lizată (63 g/l) ş i con ţine în cea mai mare parte (în proporţie de cca. 93%) clorură 
de natriu (tabelele l şi 2, profil 17 şi diagramele din fig. 6). 

Acumularea sărurilor din solonceacurile marine litorale se face pe două căi 
principale. Ele provin din apa freatică, în general puternic mineralizată, situată 
~3 mic~ adînc!m~; se ştie că î~ perioada uscată a anului poate avea loc o evaporaţie 
in tensa a apei dm stratul acvifer, urcată prin capilaritate pînă Ia suprafaţă, însoţită 
de o depunere a sărurilor solubile conţinute în soluţie - la suprafaţa solului. Pe 
această cale se acumu lează de altfel sărurile solubile în solonceacurile continentale 
d.e fîn~a ţă, astfel .î.ncî t din acest punct de vedere solonceacurile marine litorale pot 
r.1 cons1d.erate ~a fiind solonceacuri de fîneaţă. Totuşi , în cazul solonceacurilor marine 
li torale mt~rvrne în acumularea sărurilo r ş i o a doua ca le de acumulare, specifică 
acest_?ra, ~1 anume acumularea prin intermediul apelor mării care inundă şi stag
neaza apoi pe suprafeţele cu solonceacuri (în general j epşi); aceste ape se evaporă 
la începAutul v:rii, iar sărurile pc care le-au conţinut rămîn la suprafaţa solului, 
car~ se 1mbogaţeşte astfel în să ruri solubi le. O pa rte din aceste săruri sînt duse în 
p~r!oadele umede .în stratul acvifer, a cărui mineralizare creşte astfel lreptat; de 
a.ici ele pot rev:ni la suprafaţa solului în urma evaporării apelor freatice în pe
noada secetoasa. 

Deşi cele do ui:'i că i principale de acumulare a să rurilor în solonceacuri sînt 
diferite, to t uşi originea lor es te aceeaşi : originea marină. în acest· mod se explică 

~ 
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chimismul specific a l solonceacurilor marine, caraclerizat prin predominarea netă 
a clorurii de natriu (80- 90%) în compoziţia chimică a sărurilor şi prezenţa aproape 
întotdeauna a unor mici cantităţi de clorură de magneziu sau de calciu prin tre 
sărurile solubile. Din datele a nalitice prezen tate rezultă că proporţia (conţinutul 
relativ) de c1- şi so;- în sărurile acumula1e în solonceacuri se păstrează aproape 
identică cu aceea din apa mării ; nu se poate vorbi de o scădere a conţinutului relativ 
de so.~-. Se observă însă o creştere a conţin utului relativ de Na+ în sărurile din 
solonceac în comparaţie cu cel d in apa mări i, cu excepţia stratului superficial al 
solului, unde se conslată o acumulare de Cl2Ca şi Cl2Mg, foarte uşor solubile; 
invers variază conţinutu l relativ de Ca şi Mg. C03 Ca din aceste solonceacuri are 
o importanţă practică deosebită, deoa rece în prezenţa lui desaliuizarea se poate face 
fără sau munai cu o slabă soloneţiza re a solului. 

Suprafeţele ocupale de solonceacuri marine litorale sînt folosite ca păşune; 
deşi vegeta ţi a care se dezvoltă pe ele este rela tiv abundentă, totuşi păşunile au 
o importanţă economică foarte redusă datorită valorii furajere slabe a plantelor 
(halofite). 

S o 1 o n ce acu r i le mari ne I a g un arc ocupă o suprafa\ă relativ 
redusă, cca. 298 ha, şi sînl răspîndite în par tea cea mai joasă a teritoriului peninsulei 
Chituc, care face legătura înt re lacul Sinoe şi NI. Neagrâ, în general ele-a lungul 
celor două Buaze. Mare parte din an suprafaţa ocupată de aceste soluri se află aco
peri tă de apă (d in Jacul Sinoe), din care se depune treptat un nămol fin. Ele au o 
vegetaţie puternic halofilă. 

Solonceacurile marine laguna re prezintă la suprafaţă un orizont de 15-30 cm, 
brun cu pete vine ţii, uneori brun-negricios, lu t-argilos, bulgăros, cu rădăcini nume
roase; u rmează un orizont ele 20-40 cm brun deschjs, uneori brun închis, cu pete 

o ?O 40 60 (IO 

L 
I 
s 
t:: 40 ,, 

~ 
~ i:l 60 

·~ 'l) ._ ! 90 

100 

Q.c.0002mm ~ 0,0l-0.02mm 11111 0.2- ?m m 1m r_,-, 
,_ .J! 0.002-0.01,,,m L..-.:_ _._J 0,0,?-0.2 mm 
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vineţii , bulgăros, argilos, compact ; se t rece apoi la un o rizon t glc iza l, cenuşi u , cu 
pete vineţii în unele cazuri , ruginii în a llele, a că rui textură devine din ce în ce mai 
gros i eră ; către 60- 110 cm se întîlneşte stratu l acvifer cu apă puternic mineralizată . 

Spre deosebire de celelalte soluri din peninsula C'1it11c, solonceacurile marine 
lagunare nu mai sînl nisipoase, ci argiloase sau Iuto-argiloase ş i conţin mai mult 
humus (cca . 3%) ş i N (0,15-0,20%) . E le au de asemenea reacţie bazică (pH = 
- 8,0- 8,5). Conţinutul de săruri solubile esle roarte rid icat la suprafa ţă, cca. 5,5% 
~i se rnentine ridicat. 1,8- 3,0% pe grosime mare (80 cm), fapt ce clifereDţiază solon
ccacurilc marine lagunare de cele litora le. În compoziţi a săruril or solubile pred~
mină de asemeDea clorura de natriu (80- 90%). A pa frea ti că este foarte putermc 
minera li zată - 57 g/ 1 în cazul analizat - ele Lip cloruro-nalric (tabelele 2 ş i 3, profil 
95 şi diagramele din fig. 5 ş i 6). 

Solo nceacuri le marine lagunare sînt fo losite de asemenea ca păşune în perioada 
cînd nu sînt inundate; valoarea furajeră a acestei păşuni este neînsemnată , datorită 
predominării plantelor halofi le. 

Răspîndirea solurilor din peninsula Chiluc este redată în schiţa de hartă ală
turată (fig. 7), alcătuită după lucrările M inisterului Agriculturii. Harta scoate în 
evidenţă neuniformitatea învel iş ulu i ele sol, ca urmare a marii variaţii a condiţiilor 
de relief şi hidrogeologie a le peninsulei. Din această cauză unită ţi l e cartografice 
separate sînt în cea mai mare parte complexe ele soluri în ca re predomină solul 
menţionat pentru unitatea respectivă. 

MĂSURI PRACTlCE DE FERTlLlZARE A SOLURI LOR 

Peninsula Chituc reprezin tă un te ritoriu agricol cu o s uprafaţă însemna tă -
5428 ha - fo losit în prezent ca păşune de cali tate foarte slabă. Acesl teritoriu JJll 
se cultivă cl in mai multe ca uze, dintre care menţionăm: in uclarea periodică cu ape 
marine a cele i mai mari părţi clin teritoriu, la rgă n'ispînclire a sărătu rilo r, însuşirile 
agroproduct ive puţin favorabile ale nisipurilor, clima usca tă ele. S-a încercat totuşi 
să se cultive bostănoase şi cartofi pe grinduri le mai înalte, pe care au fost înstalate 
în prealabi l tîrle, obţi nînclu-se în aceste condiţii rezultate mulţumitoare. Astfel de 
suprafeţe care ar putea fi cultivate (grinduri ) nu formează însă suprafeţe contiDui, 
fapt care îngreuneaz<I şi complică efectuarea lucrări lor agricole. 

Ţinî ncl scama de condiţi i le existente în peninsu la Chituc considerăm că acest 
terito riu a r putea fi folosit în viitor ca păşune, dczvoltîndu-se sectorul zootehnic 
şi a nume creşte rea oilo r ele rasă pentru produqia de l î n ă rin<i ~ i sem i fină (oi merin os, 
spa ncă, \i gac), care g<1sesc aici condiţii climatice prielnice. În acest scop trebuie să 
se ridice însă va loarea furajeră a pajişti l or asigurîncl u-sc hrana corespunză toare 
a nimale lor si să se îmbu nătătească si celelalte concl il ii de viată ale acestora. 

Măs ur i Îe pen tru fer!i liza;·ca so l ~rilor din peni11s;ila Chitu~ şi ridicarea valori i 
furajere a paj i ştil o r pot fi grupale în lucră ri ameliorative şi măsuri agrotebnice
agrochim ice. Ele au ca scop fina l fixarea ni sipurilo r şi solificarea lor. 

Lucrurile ;i mc li o ralivc u1·măresc evi tarea i nu ndării pe11i11sulei Chitul' de apele 
111ării în timpul furtunilor, s l ăbirea acţiun i i de defl aţie a vîn tului, d esalinizarea 
progresivă a solur ilor etc. Lucrările care se recomandă în acest scop sînt : 

- as tupa rea jcpşilor la capătu l lor dinspre li toral prin construirea unui dig 
dc-n lungul lit o rnlului , de 2-J 111 îniil\ime, pe cnrc poale fi amenajată o şosea. 
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U n asemenea dig ar pu lea fi rea lizat d in nisipuri m ar ine prin sistemul Bremontier 
cu ajutorul paranisipurilor aşeza te perpendicu lar pe direcţia vîntului de-a lungul 
litoralului ; 

- f ixarea dunelor cu nisipuri mo bile prin p la n ta ţi i de arbuş ti ce se pot dez
volta în aceste condiţii şi în primul rînd Ta111ari.\' gal/ica, sâlcioara (Eleag1111s a11gus
tifolia) şi în locurile mai joase, Hippophae rha11111oides, care suportă o sa linitate redusă 
(arbuşti care au pu tut fi observaţi în rlora spo n ta n ă a peninsulei) ; 

- p lan tarea de perdele fo restiere de proiecţ i e, orienta te perpend icular pe 
direcţia d unelor şi a vînturil n ·" a lcătuite d in specii le amintite la punctul a nterior ; 

- ni velarea grindurilor şi a jepşilor mici (i ntergrinduri) pentru uniformizarea 
terenului ; 

Adîncimea 
în cm 

0-10 
10-20 
30 - 50 
60- 80 

0- 10 
10- 20 
30-40 
50- 70 
80- JOO 

0- 10 
J0- 20 
30-40 
60- 80 

0-3 
5- 10 

12- 18 
20- 30 
40- 50 

Date fizice ş i chimice pentru 

F rac[ii gra nulometrice în % (dimeus i 

< 0,06 ,0 ,60- 0,10!0,1o- o, 151o. 15- 0, 20Jo.20--0, 25Jo.2s--0,5oio,50-1,oo 

0,04 
0,11 

0,07 

0,47 
0,21 

1,58 
0,45 

1 ,80 

J ,95 
2,50 
0,43 
0,23 

1,57 
2, JJ 

1,55 

2,86 
2,35 

3,68 
2,77 

2,95 

2,68 
2,76 
2,05 
1,51 

8, 17 
11 ,31 

8,82 

14,19 
19,71 

19,09 
16,41 

18,42 

4,35 
13,20 
21,98 
18,91 

--- - - - - --- -
N isip de dumi (11esolifical ) 

21,42 47,71. 20,98* 0,09 
41 ,71 42,38 1,83 0,53 

27,71 57,62 3,26 0,77 

Ni~·1p i11cipie111 silifical, slab sali11izal, 

69,51 12,l [ 0,76 0,08 
66,i7 9,75 1,00 0,15 

Nisip slab solificat, slab sali11izal 

57,75 I 16,53 0,66 0,47 
64,47 14,42 0,78 0,66 

49,35 22,59 3,33 1,42 

Solo11ceac 111ari11 

19,74 12,76 15,84 21 ,50 
33,52 14,2 1 9,23 13,35 
57,52 13,22 2,41 J ,7 1 
59,26 13,57 6,02 fl,48 

R ezu ltatele ana lizei granu lometrice sînt dale la solul usca i, fără să ru ri şi hum us. 

I 
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- acoperirea, eventual, a nisipurilo r cu un strat subţire (cca . l O cm) de nămol 
aluvionar care rezultă d in d ragarea gurilo r Du11ârii ; operaţi a ar urm a să se facă treptat 
pe parcele ; 

- săparea unui canal adînc de 1- 2 m de-a lungul celor d ouă Buaze pentru 
a înlesnj scurgerea apelor stagnante şi a coborî într-o anumit ă măsură nivelul stra
tu lui acvifer ; 

- pentru desalin izarea solonceacurilor este necesa ră săparea de canale aclînci 
de I ,5- 2 m de-a lungul jepşi l or principale şi scurgerea a pelo r colectate, fie în ~acul 
Sinoe (care trebuie izolat cu un dig de peninsulă) în cazul jcpş il o r .d in nord ~ f ie î n 
mare printr-un canal colector de-a lungul Buazului .Mare, în cazul JCpş1Jor d111 sud . 
Nivelul apelor frea tice în jepşi trebu ie coborît s ub cca. 1 m adîn cime în peri oada 

diferite soluri din peninsula Chituc 

unile în mm) 

1,0-2,0 l > 2,0 To taî 

-----
- Profil 11r. 20 

0,01 
0,01 

o, li 

0,00 
0,01 

0,09 

i11 adi11ci111e - Profil 11r. 

O,Ol 
0,03 

0,01 
0,03 

i11 adi11ci111e - Profil ///'. 

0,13 0,11 
0,02 0,02 

0,14 0,00 

litoral - Profil 11r. 17 

20,84 0,34 
11 ,20 0,12 
0,63 0,06 
0,00 0,00 

100,00 
100,00 

100,00 

92 

I 100,00 
I 

100,00 I 

I 
' 

18 

100,00 
J00,00 

100,00 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

- - - - - -------~-

Humus C0 3Ca 
% % 

0,06 15,65 
0,02 10,65 
0,05 26,07 
0,06 16,78 

0,32 17,36 
0,23 16,05 
0,16 20,15 

18,86 
0,70 14,68 

1,03 13,77 
0,34 14,38 
0,16 21,72 
0,20 16,48 

2,31 22,74 
0,95 25,06 
0,22 14,77 

,1 2 J 8,18 
15, 14 

I 

I 

N total 
O/ 

o 

0,0055 
0,001 5 

0,016 
0,01 2 
0,009 

0,048 
0,022 
0,0105 

0,135 
0,046 
0,012 

C:N 

7,38 
9,02 

13,54 
12,97 
12,03 

13,98 
J0,47 
10,3 1 

11 ,58 
14,27 
12,41 

*) Din care 20,45% apa rţ in frac[ici 0,25- 0,30 cm.m 

Tabelul 1 

pl-1 

8,59 
8,72 

8,92 

8,18 
8,37 
8,59 

8,34 

8,21 
8,22 

8,65 

8,18 
8,43 

8,6!> 
8,69 
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Ana lişti : M. N icolau (profil 20, 18, 17) 
F. Popescu (profil 95) 
V. D imitriu (profil 92) 

N. Florea 

Rezullafelc analizei unor ape frea tice şi ale unor 

! _ _ _____ Jn g/11_1e a~1_po g sol uscat l!l_0~° C, respectiv la I litru apă 

Adîncimea 
probei în cm 

-- - ---

Apa mării 

0-10 

10- 20 

30-50 

0- 10 

30- 40 

50- 70 

80-100 

Apa freatică 
(1,76 m) 

0-10 

l
i Reziduu Alcalinitate I ci- so~-- ca++ Mg H 

fix ([800) co~-:::.COHa1- I 
----

0,140 

I 
o 

I 
[6,134 0,0180 

0,60 

0,070 o 

0,034 o 

0,040 0,0025 

0,085 

0,036 o 

0,056 o 

0,062 o 

0,116 o 

0,468 o 

0,052 I o 

- - - -

Nisip de 

0,030 0,030 0,070 0,0.18 0,015 

0,323 0,860 1,458 0,934 0,627 

Aptl de mare 1î1 

0,1647 l 8,9311 

I 
1, 1728 

I 
0,2444 I 0,6132 

2,70 251,60 24,46 12,22 51,05 

Nisip de d111ul (11esolifical) 

0,0254 0,01 76 urme 0,0081 0,0019 

0,416 0,459 0,405 0,095 

0,0254' 0,0040 urme 0,0063 0,0023 

0,416 0,113 0,316 0,1J3 

0,0228 0,0062 urme 0,0055 0,0043 

0,373 0,175 0,277 0,213 

Nisip i11cipie11t solifical, slab 

I 0,022 0,001 urme I 0,007 o 
I 

0,376 0,038 0,358 

0,037 I 0 ,001 urme 0,012 o 
0,620 

I 
0,038 0,596 I 

0,Q30 0,002 urme 0,011 o 
0,498 0,0 57 0,576 

0,0 54 0,016 0,022 0,029 0,113 

0,885 

I 

0,472 0,458 1,01 5 0,544 

0,2684 0,1009 

I 
0,0263 0,0601 0,0289 

4,399 I 2 ,845 0,548 2 ,999 2,377 

Nisip slab solifical ,_ slab soli11izal 

l 
0,0299 ) 0,0062 I urme 

o,491 I 0,115 l 
0,0053 I 0,0024 

0 ,2665 O, I J 75 

*) Conţine ş i N0,1 : 0.4838 me sau 0,0300 g/I; în % din suma ech ivaleotiJor-gram : 2,90%. 

()/J.\e/'c•11/i i _11erlnlu.~Îl e i11 J!l'lli11s11/11 C/11_·1,_11_· _ _ __ _ 

ex trase apoase la diferite soluri din peninsula Chituc 

Ha+ Total 
K + săruri 

ln ~~ d in suma miliecbivalenţilor - gram 

1 
~; ~ '

1

, ~o,rr ! Ci~ -~ Ca~+ 
, Cil .5 I Cil 

Mg+ i 

frealciii 

-- - -- - - -- ---

plnlii 

0,023 

J,040 

0, 175 

5,242 

dreptul satului Vadu 

4,9897 116, 134 

216,90 559,53 

- Profil ur. 20 

0,0104 0,0632 

0,430 1,845 

0,0034 0,0404 

0,129 1,087 

0,0037 0,0450 

0 ,161 1,285 

O,J I 

o 

o 

o 6,73 

sali11iza1 în adi11ci111e - Profil 11r. 92 

0,003 0,033 I 0,013 . 
0, 148 J,l90 

0,002 0,052 I I - --- , I 

0,070 1,594 

0,002 0,045 
I 

0,027 I 

0,078 11J71 
I 0,010 

I 

0, 144 i o 

I 0,426 3,800 I 
I 

0,0667 0,6118 •:' 1 

I 2,900 16,552 

i11 adi11ci111e - Prajii 11r. 18 

0,0084 0,0522 o - I 

0,294 J ,344 

6,10 I 16,27 I 27,63 l 17.98 I 12,07 

0,48 4 5,03 I 4,38 1 2, 18 9,1 I 

22,83 27, l7 21,68 5,08 

39,30 10,70 28,32 10,13 

29,46 13,8 1 20,24 15,52 

45,50 4 ,50 1 urme 35,50 
' I 

47,10 2,90 I urme 44,70 

44,90 51,0 

I 

I urme 44.10 

24,40 13,00 12,60 25,55 13,72 

26,60 17,20 3,30 18,10 I 14,40 

36,75 13,25 I _ l 19,65 8,67 

139 

Tabe/111 2 

Na i I 
_i 

19,95 

I 38,71 

23,24 

11,55 

14,24 

I 
I 

14,50 I 

5,30 

5,90 

J0,73 

17,50 

I 
21,68 1 

I 
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-------- --- --

Adînci rnea 
probei în cm 

----,---~ln.'....!g~/~m~e..'..'.la~l~O~O.!?.g!so~I ~ l~ C, res~i-;Ja l!it;u ,~;, 
I - - -

30- 40 

60- 80 

Apa freatică 
( J ,32 111) 

0- 3 

5- JO 

12- 18 

20- 30 

40- 50 

55-65 

Apa freatică 
(0,75 m) 

0-3 

5- 10 

12- 18 

-----

I 
Reziduu 
fix (180°) 

0,052 

0,126 

21,200 

5,190 

2,376 

0,407 

0,319 

0,289 

0,461 

1 63,000 

5,432 

2,682 

2,050 

*) Dat prin diferenţă . 

Alca linitate 

o 

-,-----
I 0,0267 I 0,0 176 
' 

0,437 0,495 

o 0,0358 0,0543 

0,587 1,528 

o 1,0006 ll,9286 

16,400 336,397 

o 0,014 I 2,583 
0,233 72,963 

o 0,021 l ,235 

0,345 24,800 

o 0,01 9 0, 193 

0,333 I 5,420 

o 0,020 0,145 

0,337 4,120 

o 0,021 0,1 31 

0,349 3,7JO 

o 0,020 0,234 

,0334 6,560 

o 0,634 34,654 

10,400 !997,27 

o 0,035 2,403 

0,581 67,943 

o 0,044 l ,413 

0,726 39,837 

o 0,045 1,039 

0,732 39,31 2 

so.1-- I c a+-' Mg--! 

- - -
I 

urme 0,0063 0,0029 

0,3 165 O, 1458 

urme 0,0065 0,0057 

0,3262 0.2843 

0,8100 0,3006 0,6032 

16,863 I t 5,oooo J 49,6052 

So/011ceac marin 

0,468 0,1 26 I 0,244 
9,747 6,332 12, 145 

0,209 0,039 I 0,094 
4,2 10 

I 
l ,978 I 4,680 

0,048 O,OOJ I 0,008 
0,994 I 0,537 

I 
0,375 

0,034 0,005 0,016 
0,720 0,286 I 0,828 

0,011 nedei. 

0,226 0,707 

0,023 O,OIO 0,01 5 
0,492 0,490 0,772 

3,720 0,533 0,362 

77,447 26,600 29,770 

Solouceac marin 

0,980 I 

20,4 !0 I 
0,212 I 0,163 

10,582 13,630 

0,180 0,028 - 0,045 
3,760 1,404 3,780 

0,164 0,026 0,032 - --
3,420 1,030 2,670 

____ _____ U_b~_er;..•11/ii 11erlu/uf!.icc- 111 pe11i11s11/a C!iil11c 

---------- --- --- - - ----
freatică In % din suma miliechi valen\ilo r - gram -_::_:._-- --------'-'-- -- - - -

I I 
Na 
K 

Total 
săruri 

I - I 
Q~ I Q 
CI) .5 u 

--- -- -
0,0131 0,0676 o 

0,533 1,880 

0,0369 0,1392 o 

J,503 I 4,228 

7,0100 21,756 

304,783 I 783,32 

0,169 . 

litoral - Pro/ii nr. 17 

1 ,539 I 4,974 

65,794 1167,214 

0,764 2,362 I 0,080 
32,972 79,005 

0, 129 0,408 I 0,014 

5,475 13,134 

0,099 0,3 19 0,036 

4,099 J0,380 

I 0,084 0,261 0,033 1 

3,578 8,570 

0,143 0,452 ncdet. I 
6,120 14,95 1 

23,201 63,145 

1008,74 12130,23 [-
lagunar - Pra/ii nr. 95 

1,491 5,184 0 ,063 1 

63,050 166, 19 I 
0,922 2,633 0,046 I 

39,340 88,85 

0,666 2,070 0,042 

28,502 65,67 

-

I 

I ~ I Ca"~ 
-/-

23,45 26,55 I - 16,70 ' 

D ,88 36,12 7,76 

2,20 I 45,50 2,30 i 2,00 

I 

0,14 ' 44, 14 5,10 I 3,76 

0,42 44,25 I 
5,33 I 2,50 

I 
2,41 40,23 7,36 I 4,20 

3,30 39,72 6,98 2,70 

4, 10 43,20 2,70 

44,42 3,32 1 3,24 

I 46,42 3,51 1,25 

2,26 

0,07 

I Op,32 38,20 I l l ,48 I 6,06 

0,82 45,00 4, 18 1 1,57 

I 

l ,09 43,80 5,1 I 1,60 

l ~l 
-----

( urmare) 

----

Mg+ I Na+ 
I 

7.70 25.60 

6,72 35,52 

6,70 41,30 

7,20 39,04 

5,85 4 1,65 

I 

2,90 42,90 I 

8,00 39,30 

6,49 43,59 ! 
I 

5,10 41,66 1 

I 
1,40 47,35 

7,80 36, 14 

4,25 44, 18 
I 

4.14 44,26 

I 



20- 30 

40- 50 

60- 70 

90- 100 

Apa freatică I (1,20 m) 

Adîncimea 
în cm 

0--3 
5- 10 

12- 18 
20-30 
40--50 
60-70 
90- 100 

I 

N. Florea 

-- -- --- - --
I_ ~/me la (10_0)_!.__SO l~cat la JOS C, respectiv la J lit iu ap:i 

I Reziduu ~lca l~nitat e I i so.- - ! - - --
1 fix (180c) I co"-- C0:1Il - CI I , CaH Mg-'-+ 

1,832 o 

2,454 o 

2,940 o 

0,334 o 

0,053 I 0,923 I O, 138 

0,871 

0,041 

0,68 1 

0,038 

0,619 

0,023 

0,737 

1

26,027 

l ,259 

35,509 

: 2.880 

I _Q, 1 6~ 
3,526 

I l ,542 0, 190 

I 
43~ - 3-:% 

o, 135 I o,o3o 

i 3,800 I 0,625 

0,01 5 0,02b 

0,771 2, 150 

0,023 0,048 

l , l 17 I 4,000 

- 0,032 _J>.~ 

1,602 

__ o,~5-

0,1 15 

5,440 

0,008 

0,670 

0,872 

_ 1_ 14,298 

57,008 o 

__ i _ _ l_ 
I 21,921 I s,3o 

1787,55 1161,18 

I 0,741 I 1,641 -

J 3:~ r4~ 

Date fizice şi chimice pen1ru un soloncem· 

I 
~rnctiuni granulometrice în % (dimens~~ile în 111~ - -

__ > 0,002 I 0,002- 0,02 I 0,02- 0,2 I 0,2- 2 ! Total I >0,01-

18,75 
36,64 
36,75 

44,02 

29,97 

I -
17,00 62,70 1,55 
27,72 
30,73 

35,54 0,10 
32,35 0.17 

23,40 32,22 

23,69 45,26 

I 0,35 

I 1,08 
I ---

100,00 
J00,00 
J00,00 

100,00 

100,00 

25,34 
50,09 
41,78 I 

51 ,21 

42,41 

Rezultatele aaaliLei granulometrice sînt date la so lul uscat, făr:i s;irur i şi humus. 

de secetă ~ pentru rea lizarea acestui ~vei coborîl vor fi necesa re pompări ale apei 
colectate m canalele colectoare. Înlreţmerea acestor canale este însă destul de com
plica tă datorită lipsei de coezi une a nisipurilor. 

P~ime~e două recomandări au un caracter general ; ultimele două privesc so lon-
ceacunle, iar celelalte se referă la nisipuri . · 

Măsurile agrotehnice şi agrochimice cele ma i importante pe ca re le recomandăm 
pentru îmbunătăţi rea pajiştilor sînt: 

- distrugerea buruienilor şi a mărăcinilor din pajisti prin smulgerea lor din 
rădăcini sau prin cosirea înainte de înflorire sau de ro'rmarea semi nţelor ; 

(J/Jse1 ua/ii pedufup,ice Îll 11eni11s11/11 Chi0.!:.__ _ _ 

Jn O/o din suma milicchivalenţ i lor - gram 

\ CO,H- 1:~-\ ~ Co~: I I 
Total I I 

Na sănu i o~ 8 
_I---~ --

0,615 

26,225 

-~7.2.Q_ 0,05 1 

59,02 

o 825 2,385 0,052 
_!_-- ----
35,408 80,23 

0,972 

4 1,885 

~.074 

3,210 

~~ 0,059 

97,27 

0,284 0,052 

9,43 

1,46 I 43,71- - I 4,83 I 1,32 
I 

0,85 44,70 4,45 1,38 

0,64 45,25 4,11 1,63 

3,89 39,61 6,50 
I 

7,78 
I 
I 

( 11/'lllllYI!) 

Mg·I 

3,67 

4,93 43,69 

5,57 42,80 

7,28 34,94 

18,332 57,8 11 0,70 40,70 8,60 l,90 I 7,00 4L,10 

797,08 L938,06 I I 
----- _ _ ! _____ _ __ _ _ __ _ _ __ _ 

marin lagunar: Profil nr. 95 

16,26 
32,05 
31,62 

37,57 

Humus __ \ 

% I 

1,93 --i-- 3,26-

2,44 \ 2,76 
2,31 2,33 

2,02 

2,99 

12,74 
10,55 
10,00 
10,1 1 

\

- N tota l 

% 

0,195 
0,174 
0,149 
0,126 

I 

C:N 

11,91 
10,74 
10,58 
10,85 

25,93 1,95 I 
2,30 

0,45 

7,13 
7,28 

15,56 
I - - - ----

_ _ l_ 

Ta/J/011/ 3 

pH 

8,21 
8,18 

8,30 

\

. 7,99 \ 

_I ~~\ 

_ reglementa rea păşunatului (prin rotaţie şi pe secţii de a nimale ; se recomandă 
însă să se păşuneze numai cu oile) ; . . 

- folosirea îngrăsămintelor in special azotoase ş1 fosfatice ; . 
_ arderea ţipirig;tlui (Ju11c;1s) ce ocup~ • majoritatea _intergrindunlor (poate 

fi ars chiar verde) si tnsămînţarea suprafeţei m anul urmator; 
_ însămiuţarea' grindurilor şi even tual a jepşilor după sc~ate rea lor de. s_ub 

pericolul inundării; însărnînţa rea se va :ace tr~ptat pe par~ele, tn decurs. de c1ţ i va 
ani (5-6 a ni). La insămu1ţare se vor lua lll considerare ~mnatoarele plante· CY_n?do1~ 
dacti/on, Agropyron cristatwn, Ely111us sab11/os11s, Meltlotus albus, pentru ms1pun 
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şi Puccinel/ia dislans, pentru jepşi (solonceacuri). Nisipurile nu se vor lucra, ci se 
vor însămînţa direct. La însămînţări se vor da întotdeauna îngrăşăminte organice 
şi minerale (azotoase şi fosfatice), pentru a asigura o înierbare puternică . Semă nă
turile nu se vor păşuna în primul an, ci se vor cosi; 

- după cîţiva ani de la fixarea nisipurilor prin înierbare se poate trece lacul
tivarea unor plante agricole, în deosebi plante furajere potrivite condiţiil or de climă 
şi sol: mei, sorg, iarbă de Sudan. 

Printre măsuri le prevăzu te pentru îmbunătăţirea cond iţiilor de viaţă a ani
malelor menţionăm în primul rînd: 

- construire~ de umbrare şi adăposturi pe păşune; 
- alimentarea cu apă potabi lă a peninsulei, fi ind deci necesar să se identifice 

surse apropiate cu apă potabi lă ş i să se aducă această apă pri n conducte în cautităţi 
suficiente. · 

Executarea lucrărilor ameliora tive recomanda te necesită , desigur, cheltuieli 
de investiţii, astfel că trecerea la executarea lor trebuie precedată de un calcul eco
nomic. In schimb aplicarea măsurilor agrotehnice şi agrochimice recomandate, 
deşi condiţionate în parte de real izarea lucrări lor ameliorative, nu necesi tă decît 
cheltuieli neînsemnate, astfel că introd ucerea lor se pooate face fără înlîrziere. 
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IlE)l.OJIOOJlIECKH.E HA6JIIO)l.EHHSI HA)l. TIOJIYOCTPOBOM KHTYIC 

PE310ME 

B nepeoi1 •racn f pa6oT.bI aeTop 0011cbrnaeT np11po,ll.Hbie ycJIOBl'UI noJiyocTpoaa 
KaTyK, pacnoJimKeHHoro Me)K,ll.Y oJepoM C1-uwe H 4:epMbTM MopeM. IloJ1yocTpoB 
K1nyK npe.n.cTas1rneT y<racToI< cyurn: caMoro He.n.aaRero nponcxo)f(.n.emrn (o6pa3o
BaBrnerocSI B HCTOpH'leCKHtt. nep110.n) JiaryHapHor o KOMnJieKca Pa.3eJlbM, r.n.e BepxH~le 
OTJIO)l(eHHll no•1nr u.eml.KOM COCTOllT H3 MOpCKHX neCKOB, H3MeHeHJ-thJX no.n. Bmrn-

________ O_bservafii pedoluRi<e .!!!. pe111ns1 

HHeM BeTpa (Ta6JI. l, pMc. 1). Pe1Ibccp nonyoc-rpon 
a6coJilOTHOH DbICOTbI, llBJilICTCll BeChMa pa3uoo6 
13am1eM noHIUtcem:ril: c nec•ratThTMJI rpSI.n.a~m (m111 

rp)'HTOBbie BO)l.bT pacnonmI<et·lbl na He60Jlbl 
Mmtepa.rr1nosanbL (rn611. 2) B fl:X cocrnse npec 
ni-0Hax rpyu.Tos1>1e BO.Ll.bI 6011ee cna6o r--nrnepa11 
2 5 M · n 06w.e1V1 11pouecce M11Hepam13arurn rp· 
~1e1U:rnemrn HX rny6HHb1 (puc. 2). KmnvraT 
TeM11epaTypbI - l l ,2°C, ocaJJ.T<H = 367 - 410 
MopcKoro KJlHMaTa. PacTl!TCJlbllOCTb np~.ll.CTau.: 
(cpe.n.11 nHx ncTpe•1a10Tcn KYCTbl Tamarix gallica 11 l1.l!JI'" 
nec<mur.ix rpn~ax scTpe•JalOTC5l H ramrncjmJih11b1e pacTe111rn, oco6c1iîro 
)l<emrsrx 6onee cna6o pacnpocTpaHCHbI 6oJIOTMbre 11 11eKOTOphie cTeHHbh! pac 1 c1111 1 

TI;<IBht nonyocTpona KwryI< npc)J.CTanneWlhie no BTopoli •iac rn pa6o 1" . 
HaXO)l.HTC5l B tta•raJibHhlX CTa,L(lUIX o6pa30BaHHH, ~Jiaro.n.ap5! MOJlO)J.OMy B03pac ' 
TeppaTOplli! H 113lvJCll'IHBOCHT peJTbeclrn . fTO'IDCllllLlll not<pOB (puc. 7) O'lell_'.> 11co.n110 
po.n.eH, oTo6pa)J(a5t pa·rnoo6pa3HOCTb penbec]Ja H rn.nponon1<1ec1<~Lx yc11os1m. TI0•101>1 
npe.n.cTaBJieHHhte Ha 1<apTe, np1ma.n.11e)l(aT .DJ3YM rpym1aM: nec~oo 11 ~10pcK11>. 

COJIOH'!aKOB. DcCKI~ no.n.paJ)l,eJISl IOTCJI ua: nOJJ,BIDl<Hbfe, c Ha'JaJlbHOll CT3,Ll.Hell TIO'IBO
o6pa30Bamrn, co c11a6b1M no'looo6pa3oBaHHeM; co1101L•1aK11 )Ke no.n_pa3.n.enl!IOTCJ1 Ha: 
np116pe)J(IIhJe H 11ary11apHblC (xapaKTep113YIOUJ.HeC}I xnopuoBaTOll COJleHHOCTblO). 

B JaKmo•ici·nre .n.ena1-0TCH 11pe.n.nmKc1-11u1 no y.rry•1wc1-1HIO n110.nopo.n11si llO'IB 
no.rryocTpooa K~1TYK rr no ux 11cno11bJOBam110. 

PEDOLOGTCAL OBSERVATTONS JN TIIE CH fTUC PENINSULA 

ARSTTIAC'l' 

In the firsl pa rt or lhe work, the a ulhor shows thc natural conditions of .!he 
Chituc peninsula , loca ted between the lake of Sinoe and the. Black ~ea. !he C~tuc 
peninsula constitutcs the most recent ly fo rmecl piecc of land (111 thc h1s~oncal period) 
of the complex of the Razelm lagoon, in which the surfacc depos11s are alm~sl 
exclusively farmeci by sea sands carried by the winds. (table I , r.ig. J) . The relief 
ofthe Chituc peninsula, a lthough it does nol excecd an "b~olute all1tudc of 2-3. m„ 
is very varied, being formed of an alternation of „jepş i' ' and sand banks (san~ .l.111!~). 
The phreatic water is situated at small ?epths (l -:--2 .m) on m?st of. th~ tei 11101 y, 
and is strongly mineralized (table 2); sodrnm chlonde 1s predominant 111 i ts compo
sition. On tbe saudhills the phreatic water is found at a depth grealer tha~1 2.5 m . 
aud is JeSS mineralized; generally, lhc mineralizatÎOll of lhe phreatic water lllC~eases 
as its depth decreases (fig. 2). Thc climate characleristic for. lhe Chituc pen1·1·1~ula 
is that of tbe steppe (T

111
= J J.2° C ; P = 367-410 mm) w1th a strong ma11t1'.11e 

influence. Thc vegetation fo und herc is represented by arcn icole p lants (lo wh1ch 
are associalecl bushes of Tamarix ga/lica and Hippophae rha111noides), on sand banks 
and sand-hills a nd by ha lophyte pla nts, particularly io the jepşi. Swamp ~Jants and 
certa in characleristic planls of the steppe can also bc found, bui lcss w1despread. 
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The soil of the Chituc peninsula -studied in the second part of the work- is 
~n incip!ent stages of.solification. owing to the recent age of the territory and to the 
mst~b1lity of the. relief. The sml cover (fig. 7) is very varied reflecting the great 
vanety of the relief and hydrogeologica l condi tions. T be soils separa led ou the map 
belong to two groups: sauds and maritime soloncha ks. The sands were divide<l in 
unsolificated (q uicksands), incipicntly solifica tcd and slightly solificatcd and lhe 
solonchaks, in littora l maritime and lagoonnr soloncliaks: the latler a rc charac
terizcd by a chlorhydric salini ty. 

The work ends with suggestions for the usc and fertiliza tion or the soils or 
the Chituc peninsula . 
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ASUPRA ŞISTURILOR CRISTALlNE DIN NORD-VESTUL 
TRANSILVANIEI 

R. DtMITRFSCU 

C'o1111111irntă fu şediu{a cli11 23 aprilie 1961 

Insulele cristal ine ele la Preluca, Ţicău şi Heghieş consti tuie, cl u pă cum se şt i e , 
l egătura di ntre masivul crista lin al Carpafi/or Orientali ş i cel al M un filor Apuseni, 
î nşi rîncl u-se sub forma unui a rc între pintenul muntos al Rodnei la est şi creasla 
Meseşului la suci. în primăvara anului 1960, am efectuat cercetări geologice în 
ul timele două insule precum ş i în jumătatea vest i că a celei ele la Preluca Lăpuyulu i. 
Rezultatele le expunem în cele ce urmează. 

Morfologic, cele trei iviri ele şisturi crista line se prezin tă ca proem i ne nţe ale 
reliefulu i, cu înălţ i mi ca re cresc de la SV către NE. Dealul Hcghieşului prezin t ă dife
renţe de nivel fa ţă ele colinele înconj u rătoare de cca. 100 rn ; insula Ţicăului a tinge 
înălţimea maximă în D . Mare, cota minimă avîncl-o defileu/ Someşului din tre Benesat 
ş i Ţicău. În 11iasi l'til Preluca, vfr/itl Florii arc 811 m, ia r cota min imă este de 200 m 
la confluenţa văii Lr7puşului cu !'alea Capuicului. 

Suprafeţele ocupate ele apa ri ţi il e ele ş ist u r i crista line cresc de asemenea în 
aceeaşi ordine. Tnsula Heghieşului este reprezentată pri nt r-un deal ele cca. 2 kmp 
între locali tăţ i le Mocirla şi Coşei (raionul Zalău). Insula Ţicăului se în tinde pe o 
suprafa tă ele cca. 40 kmp între l oca l i tăţi le Cheud (raion ul Zalău), Benesat, Chelnifa 
ş i Stejăra (raion ul Cehul Si!Paniei). Ma sivul Pre/uca ocupă o suprafa ţă de cca. 140 kmp 
din care noi am acoperit prin cercetările noastre doar cca. 80 km p. s i tuaţi în partea 
de V între l ocalitiiţi le B.1teasa (raionul Şomcuta Mare) ş i Copal11ic- Mă11i'iştur (ra
ionul Lăpu~). 

Insulele Heg.'1ieş ş i Ţiciiu ne pJr a repr0zenta resturi ale unui vcc:1 i rclier î ,1gr ,ip .1 t 
sub clepoziLelc terţ i are şi desvelit ullcrior parţi al prin eroziune. 

Masil•ul Preluw oferă un ul din cele mai frumoJse exemple ele platrormă mor
fologidi fosi lă. Peneplena pc care se aştern transgr.;:s iv depozitele coce ne. prezi ntă 
faţă de orizon ta lă o înclinare ele ln nord căt re suci , avînd o alt it11dine el e cca . 600 m 
în partea nordică şi ele cca . 4'.)0 m î n cea sudică. Riclica r.::J părţii nordic~ se cla to
rea1ă fo liei ele la Copa/11ic- lV!â11ăşt 11r. marcată în relief print r-u n abrupt foa rte pro
n un ţa t , cu denivelare ele cca. 300 111. Vâile Lclpuşului şi Copalnicu/ui au ca racterul 
epigenetic şi taie adînc masi vul crista li n formînd meandre încastrate, cu ca nioane 
în care nu se poate înto tdeau na înai nta cu picioru l. Cursurile inferioare ale aflue'n
\ilor au numeroase cascade ş i sînt în parte inaccesibile; în schimb cursurile lor 


