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INTRODUCERE

Actualitatea temei cercetate

Pentru România, beneficiară a unor condiţii de climă, relief şi Horă deosebite, solul
reprezintă un patrimoniu naţional. Este una dintre puţinele ţări europene ce dispun de un înveliş
pedologie de o asemenea valoare şi cu un astfel de potenţial productiv. Se apreciază că România,
datorită calităţii resursei funciare, ar putea să asigure, prin producţia vegetală şi animală, hrana
unei populaţii al cărei număr de locuitori să fie dublu faţă de cel actual.
în acest context, diversificarea cunoştinţelor privind solurile a apărut c a o

necesitate

firească, condiţionată în mare parte de dezvoltarea agriculturii şi de luarea în cultură a noi şi noi
suprafeţe. Astfel, dacă la început solurile au fost studiate sub aspectul lor general, pornind de
corelaţia care există între însuşirile lor şi factorii de mediu (substratul litologic, caracteristicile
reliefului, reţeaua hidrografică e t c ) , treptat însă s-a impus nevoia de a le studia sub aspectul lor
productiv, în deplină concordanţă cu creşterea numerică a populaţiei şi satisfacerea unor trebuinţe
ale societăţii umane.
începutul anilor '90 însă, a determinat apariţia unor modificări în ceea ce priveşte resursa
funciară, anterior atât de apreciată: s-au schimbat categoriile de folosinţă, s-au micşorat efectivele
de animale, s-au redus suprafeţele cultivate, a avut loc lichidarea anumitor ferme, s-au s c o s din
extravilan terenuri pentru a le trece la intravilan, au avut loc f e n o m e n e climatice ce au afectat
puternic producţia agricolă din anumite regiuni, cu urmări grave pentru ciclul agrar următor; toate
acestea au vizat solurile, ai căror parametri productivi s-au diminuat considerabil.
Nici Câmpia de est a Bucureştiului, ca parte integrantă a Câmpiei Bărăganului - importantă
regiune agrară - nu a scăpat de consecinţele modificărilor produse: neîntreţinerea sistemului
hidroameliorativ existent, la care s-au adăugat tranzacţionările de pe piaţa funciară, au dus la
scoaterea din circuitul agricol a zeci de hectare, ceea ce a fâcut ca agricultura la nivel zonal să
înregistreze un declin, comparativ cu perioada anilor ' 8 0 .
In condiţiile actuale, când se pune tot mai acut problema protejării mediului şi a gestionării
resurselor naturale (pentru c ă ele sunt, totuşi limitate), evaluarea resurselor funciare ale unei
anumite regiuni devine extrem de importantă. Evaluarea nu se poate face însă, fără o cunoaştere

complexă a învelişului de soluri, atât sub aspectul genezei şi al însuşirilor lui, cât şi al măsurilor ce
trebuie aplicate pentru recuperarea anumitor suprafeţe.
Actualitatea temei constă în faptul că, în lucrarea de faţă, pe lângă ampla descriere a
învelişului de soluri, este realizată şi o încadrare sub aspect agronomic a regiunii, indicându-se
gradul de favorabilitate a solurilor pentru anumite culturi; totodată, s-au făcut aprecieri ale valorii
terenurilor din zonă, totul în condiţiile de azi. Accentul este pus pe cunoaşterea intrinsecă a
proprietăţilor solurilor, ce generează direcţiile principale de producţie; în egală măsură, a fost
stabilită gama de culturi care se pretează mai bine pe astfel d e areale, c u m pot fi valorificate
solurile

cu parametri

productivi

scăzuţi,

care

este

valoarea

unui

hectar

în

acest

spaţiu.

Cunoscându-se toate aceste elemente, se poate aprecia exact oportunitatea valorificării agricole a
acestei regiunii, fără a omite faptul că, prin poziţia sa în imediata vecinătate a Capitalei, regiunea
ar putea constitui o piaţa agricolă importantă, având şi avantajul unei desfaceri imediate şi a
reducerii costurilor de transport.
N u este de neglijat nici faptul că regiunea în care se încadrează sectorul studiat a făcut
parte din Programul Naţional de îmbunătăţiri Funciare - regiunea SE - iniţiat la începutul anilor
' 8 0 , fapt ce a confirmat importanţa ei pentru agricultura zonei.

Scopul şi obiectivele tezei

Prezenta lucrare de doctorat a avut ca obiectiv inventarierea, bonitarea şi evaluarea
agroeconomică a resurselor de soluri din sectorul Pantelimon - Pasărea - Voluntari, aparţinând
Câmpiei de est a Bucureştiului.
In acest scop, a fost

efectuată o amplă descriere a condiţiilor de pedogeneză,

o

caracterizare detaliată a solurilor sub aspectul însuşirilor lor, s-au identificat arealele c e necesită
măsuri ameliorative şi s-au enunţat tipurile de măsuri adecvate, s-a aplicat bonitarea naturală
pentru un număr de şase culturi şi două folosinţe, s-au încadrat terenurile în clase de favorabil itate
şi s-a calculat preţul terenurilor în funcţie de tipul de sol existent.
De asemenea, unul din obiectivele pe care lucrarea le-a avut în vedere a fost acela de a
aduce noi informaţii privind solurile din acest perimetru prin reactualizarea, reinterpretarea şi
completarea datelor existente până la momentul actual.

Semnificaţia rezultatelor şi valoarea aplicativa a lucrării

Lucrarea explică detaliat caracteristicile şi nuanţa particulară a solurilor din Câmpia d e est
a Bucureştiului, pornind de la înţelegerea mecanismului de acţiune a factorilor naturali; totodată,
se arată modul în care omul a intervenit în evoluţia solurilor din această zonă, o dată prin
neglijenţa în exploatarea unor spaţii agricole şi apoi, prin dezvoltarea unor activităţi industriale
generatoare de poluare accentuată.
în cadrul tezei de doctorat au fost elaborate şi măsurile ameliorative concrete, necesare
pentru creşterea potenţialului productiv al regiunii, prin identificarea acelor suprafeţe cu probleme
în valorificarea agricolă. D e asemenea, au fost obţinute importante date cu privire la pretabilitatea
solurilor pentru un număr de şase culturi agricole şi două folosinţe, prin aplicarea bonitării în
cadrul acestui spaţiu. Bonitarea a permis, de altfel, şi calcularea preţurilor terenurilor din zonă (lei
/ ha), pornind de la tipurile de sol existente.
Cu valoare aplicativă deosebită sunt hărţile tematice realizate, care pot fi consultate şi
folosite în realizarea diferitelor programe şi proiecte în domeniul agroecologic; menţionez câteva
dintre acestea: harta reliefului şi a proceselor de degradare, harta adâncimii apelor freatice, harta
conductivităţii hidraulice pe două, respectiv patru adâncimi, harta favorabilităţii pentru culturile
grâu şi porumb, harta favorabilităţii pentu arabil.
N u în ultimul rând, precizez că, în procesul de întocmire a acestei teze, au fost folosite
materiale rare, mici bijuterii pentru oricare cercetător, dintre care menţionez: Harta
Republicii

Populare

României

(1955),

Române

(1964),

Harta

Geologică

a României

(1966),

Atlasul

Solurilor

Climatologic

al

schiţe ale unor vechi cercetări efectuate de savantul Gh. Munteanu - Murgoci

e t c , din care s-au extras elementele de interes, totul pentru o ilustrare cât mai sugestivă a ideilor
enunţate în această lucrare. Fără a epuiza complet aspectele multiple pe care le îmbracă o cercetare
pedologică într-o astfel de regiune, consider că rezultatele obţinute, susţinute de imaginile şi
anexele grafice existente, pot constitui puncte de plecare pentru alte studii ce vor avea ca temă
zona din vecinătatea estică a Capitalei.
Aduc mulţumirile mele d-lui prof. univ. dr. Gheorghe SIN pentru îndrumare, înţelegere şi
sprijinul acordat în elaborarea acestei teze; de asemenea, d-lui prof. univ. dr. Ştefan P U I U pentru
perioada de debut a lucrării, precum şi tuturor acelora care m-au susţinut şi cu care am colaborat.

