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• Adâncimea pânzei de apă
freatică variază în funcție de tipul 
incintei.  
• Solurile din zona analizată sunt
eutrofice şi megatrofice dar 
nivelul ridicat al troficității nu 
poate fi valorificat la nivel optim. 
• Troficitatea poate deveni 
efectivă dacă regimul de 
umiditate al solului este favorabil. 
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Stațiunea forestieră reprezintă componenta de natură anorganică a 
ecosistemelor forestiere care influențează producția şi productivitatea 
ecosistemelor forestiere. În stațiunile de luncă din zona de stepă şi 
silvostepă factorul edafic limitativ îl reprezintă cantitatea redusă de 
precipitații. Lipsa apei din precipitații este compensată de pânza de apă 
freatică şi apa provenită din inundațiile produse de Dunăre. Scopul 
lucrării de față îl reprezintă cunoașterea condițiilor staționale în stațiuni 
forestiere situate în sectorul inferior al Luncii Dunării. Cercetările s-au 
desfășurat în 5 suprafețe de cercetare amplasate în raza mai multor 
ocoale silvice situate în Lunca Dunării, unde s-au efectuat profile de sol 
şi s-a analizat variația adâncimii pânzei freatice. Adâncimea pânzei 
freatice a variat în decursul sezonului de vegetație între 0,5 şi 3,3 m în 
luna martie şi 3,1 şi 5,2 m în luna octombrie în cazul incintelor 
neîndiguite. În incinte îndiguite adâncimea apei freatice s-a situat la 5,8 
m în luna martie şi 6,7 m în luna octombrie iar în cele îndiguite de cotă 
relativ joasă, adâncimea apei freatice a variat între 1,6 m în luna martie 
şi 3,5 m în luna octombrie. Inundabilitatea şi adâncimea pânzei freatice 
influențează direct umiditatea activă a solului.  
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ar trebui să fie următoarea: fondurile disponibile să fie alocate în primă urgență pentru execuția lucrărilor de corectare a 
torenților în cele două bazine identificate cu cel mai ridicat nivel al riscului (clasa a 9-a și respectiv clasa a 7-a). 
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1. INTRODUCERE
După cum se cunoaște, stațiunea forestieră reprezintă componenta de natură anorganică a 

ecosistemelor forestiere, alcătuită din elemente ale reliefului, rocii, climei şi solului şi constituie 
fondul climatic şi edafic de substanță şi energie al biocenozei [1]. Producția şi productivitatea 
ecosistemelor forestiere este determinată de alcătuirea şi structura fitocenozei şi de gradul de 
favorabilitate al stațiunii, de măsura în care acesta satisface exigențele ecologice ale speciilor 
lemnoase ce compun arboretul [1]. Bonitatea stațiunilor forestiere este determinată de condițiile 
climatice locale şi de cele edafice [1]: regimul ionic al solului, volumul edafic care condiționează 
troficitatea, capacitatea de aprovizionare cu apă, conținutul în elemente nutritive etc. 

Stațiunile forestiere din sectorul inferior al Luncii Dunării, deși sunt situate în zona de stepă şi 
silvostepă, au caracter intrazonal, iar specificul lor ecologic este condiționat de regimul inundațiilor 
ca frecvență şi durată, adâncimea apei freatice, textura şi troficitatea solului [1]. După cum afirma 
Clonaru [2] ,,În plină stepă, triumfă asupra uscăciunii opera marelui fluviu, care a clădit aici cea mai 
viguroasă şi instabilă asociație de plante lemnoase şi erbacee din țară”. Cunoașterea factorilor staţionali 
poate ajuta în sensul unor decizii mai bune cu privire la managementul forestier, inclusiv cele legate 
de creșterea sau ameliorarea productivității arboretelor. Pentru stațiunile din Lunca Dunării, 
productivitatea arboretelor depinde de mai mulți factori specifici şi este descrisă prin relații specifice 
în [3-4]. 

Scopul prezentei lucrări a fost acela de a analiza regimul factorilor ecologici specifici stațiunilor 
forestiere din sectorul inferior al Luncii Dunării, pentru un număr de cinci stațiuni caracteristice 
pentru zona luată în studiu. Obiectivele lucrării au fost următoarele: (i) de a caracteriza din punct 
de vedere chimic şi fizic solurile din stațiunile forestiere identificate şi (ii) de a caracteriza regimul 
apei în sol pentru acestea, în funcție de specificul lor generat de prezenţa unor incinte închise şi 
deschise. 

2. MATERIALE ŞI METODE
Studiul s-a desfășurat în lunca inferioară a Dunării între localitățile Călărași şi Brăila, pe raza 

a șase ocoale silvice (Tabelul 1). Lunca Dunării reprezintă un culoar depresionar care se lărgește 
spre cursul inferior ajungând în zona Balta Brăilei la aproximativ 2,5 km. În profilul transversal al 
luncii se disting grindul fluviatil cu înălțimi care variază de la 8-10 m la 3-2 m în Balta şi în zona 
predeltaică, precum şi o zonă joasă, depresionară, ocupată de lacuri şi eventual de apele din 
precipitații. În zona bălților Ialomiței şi Brăilei, grindurile se transformă într-un adevărat câmp, iar 
depresiunea într-o asociere de zone lacustre şi mlăștinoase, despărțite între ele de gârle mărginite și 
grinduri secundare [5]. Lucrările de amenajare a Luncii Dunării, începute după anul 1960, au dus la 
modificări ale morfologiei luncii. Prin îndiguire, terenurile au fost scoase de sub regimul de 
inundații, ceea ce a însemnat privarea de aport de apă şi aluviuni nutritive şi coborârea pânzei 
freatice, în anumiți ani, până la 8-10 m [6]. Din punct de vedere bioclimatic, teritoriul în care s-a 
desfășurat studiul se încadrează în zona de stepă şi silvostepă, dar stațiunile forestiere studiate au 
caracter de intrazonalitate [1].  
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Cercetările s-au realizat prin luarea în considerare a cinci suprafețe experimentale amplasate 
în tipuri de stațiuni caracterizate de o răspândire mare în zonă (Tabelul 1), în care s-au efectuat 
determinări privind regimul pânzei freatice în decursul sezonului de vegetație, proprietățile fizico-
chimice ale solului din fiecare suprafață experimentală (pH, conținut de humus, conținut de azot, 
textura, conținutul de carbonați, densitatea aparentă) utilizate pentru determinarea troficității 
potențiale a solului şi regimului umidității active a solului în perioada martie-octombrie. 

Tabelul 1. Localizarea suprafețelor experimentale şi descrierea (analiza) solurilor 

Abrevierea suprafeței 

experimentale 

Localizare 

(unitatea taxonomică de sol) 

Unitatea taxonomică de sol 

SE1 O.S. Lacu Sărat, UP IX, u.a. 16B Aluviosol gleic 

SE2 O.S. Brăila, UP XI, u.a. 2H Aluviosol batigleic salinic 

SE3 O.S. Lehliu, UP V, u.a. 15C Aluviosol mezogleic 

SE4 O.S. Călărași, UP VI, u.a. 35E Aluviosol salinic 

SE5 O.S. Feteşti, UP II, u.a. 1A Aluviosol batigleic 

În fiecare suprafață de cercetare (Tabelul 1), s-a amplasat câte un profil de sol care a fost 
caracterizat morfologic, iar apoi s-au recoltat probe de sol pentru analize fizice şi chimice. Măsurarea 
nivelului pânzei freatice s-a efectuat cu ajutorul frezei de tip Edelman (Eijkelkamp Agrisearch 
Equipment, Olanda) utilizând o sondă cu bandă gradată. Înregistrările au fost efectuate decadal, dar 
în lucrare se prezintă mediile lunare pentru perioada martie-octombrie. Pentru măsurarea umidității 
momentane s-a folosit umidometrul de sol Lutron PMS - 714 (Inspect-USA) care permite afișarea 
digitală a umidității solului. S-a determinat umiditatea momentană a solului (w%) pe frontul 
profilului din 10 în 10 centimetri până la adâncimea de 120 centimetri [7]. Valorile afișate de către 
dispozitiv se încadrează în intervalul 0-50% considerând că peste valoarea de 50% solul este suficient 
aprovizionat cu apă. Lunar, în jurul zilei de 15 s-a determinat umiditatea momentană, în intervalul 
martie - octombrie. Indicele umidității active a solului s-a determinat cu Relația 1 [8]: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝑎𝑎 = 𝑤𝑤 − 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶𝐶 × 100 (1) 

unde: 

w - umiditatea momentană a solului; CC - capacitatea de apă în câmp, determinată pe probe 
de sol în așezare naturală; CO = 1,59 + 0,378 × A, unde A - conținutul de argilă, exprimat în %.   

Cu ajutorul programului Surfer 10 s-au generat cronoizoplete de umiditate activă pentru 
fiecare tip de stațiune. Într-o foaie de calcul Microsoft Excel s-a introdus, în prima coloană, luna în 
care s-a realizat determinarea, în cea de a doua adâncimea pe profil cu semnul minus, iar în coloana 
a treia s-a introdus valoarea indicelui de umiditate activă determinată cu ajutorul Relației 1. Pentru 
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a obține o imagine corect proporționată, numărul lunii în care s-a realizat determinarea s-a 
multiplicat cu valoarea 15 (e.g. pentru luna martie s-a introdus valoarea 45), pe axa verticală s-a 
trecut adâncimea pe profil, iar pe axa orizontală intervalul măsurătorilor pe fiecare lună în parte 
(martie-octombrie). Pentru aprecierea indicelui umidității active s-a folosit următoarea scară: 

Valoare Iu × a 
(%) 

Aprecierea umidității 

< 0 Umiditate inaccesibilă 
0 – 20 Umiditate foarte greu accesibilă 

20 – 50 Umiditate mijlociu accesibilă 
50 – 90 Umiditate ușor accesibilă 

90 – 100 Umiditate foarte ușor accesibilă 
> 100 Exces de umiditate 

Indicele de troficitate potențială globală s-a determinat cu ajutorul Relației 2 [8]: 

𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝛴𝛴 𝑡𝑡𝑇𝑇 = 𝐻𝐻 × 𝑑𝑑 × 𝑉𝑉 × 0,1 × 𝑟𝑟𝑟𝑟 × 𝐷𝐷𝐷𝐷 (2) 

unde: 

H - conținutul de humus al orizontului în procente; d - grosimea orizontului exprimată în 
decimetri; V - gradul de saturație în baze; 0,1 - factor de corecție utilizat pentru a obține valori mai 
mici, rv - raportul dintre volumul solului fin şi volumul total al solului; Da - densitatea aparentă a 
orizontului de sol.   

Pentru încadrarea tipurilor de sol în funcție de indicele de troficitate potențială s-a folosit scara 
următoare: 

Indicele de troficitatea potențială Categoria de troficitate 
< 10 To...m - soluri extrem oligotrofice 

10 – 30 T I - soluri oligotrofice 
30 – 50 T II - soluri oligomezotrifice 
50 – 80 T III - soluri mezotrofice 

80 – 140 T IV - soluri eutrofice 
> 140 T V - soluri megatrofice 

Procentul de humus al fiecărui orizont a fost determinat prin analize în cadrul laboratorului 
de pedologie I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” - stațiunea Braşov. Grosimea fiecărui orizont a fost 
determinată pe teren cu ajutorul ruletei, pe frontul profilului de sol. Raportul dintre volumul solului 
fin şi volumul total al solului au fost determinate prin analize în cadrul laboratorului de pedologie 
I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” Braşov - stațiunea Braşov. Densitatea aparentă a orizontului a fost 
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determinată în cadrul I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” - stațiunea Tulcea prin determinarea unei unități 
de volum de sol complet uscat, așezat natural [9] cu ajutorul Relației 3. 

𝐵𝐵 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑀𝑀

(3) 

unde: 

Bds - densitatea aparentă a probei de sol, exprimată în g×cm-3; BDfe - densitatea aparentă a 
solului fin, exprimată în g×cm-3; Ms - masa probei de sol, exprimată în g; Vs - volumul probei de sol, 
exprimat în cm-3. 

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII
Proprietățile chimice şi fizice ale solurilor sunt prezentate în Tabelul 2. Pentru fiecare orizont 

de sol s-au determinat: reacția solului, conținutul de humus, azot, carbonați, săruri solubile, analiza 
granulometrică şi densitatea aparentă.  

Tipul de sol întâlnit în cele 5 suprafețe de cercetare este Aluviosolul prezentând subtipuri şi 
varietăți. Solurile analizate prezintă reacție slab alcalină, pH-ul variază între 7,33 şi 8,24, conținutul 
de humus la nivelul orizontului Ao variază între 11,41% şi 2,03%, majoritatea solurilor prezintă 
conținut de azot de la mijlociu la mic, iar textura variază de la lutoasă la argilo-prăfoasă. În ceea ce 
privește indicele de troficitate potențială, conform metodei detaliate anterior s-au obținut valorile 
prezentate în Tabelul 3. Solurile analizate se încadrează în categoriile megatrofice şi eutrofice. 

După cum se poate observa, în cazul tipului staţional cu salcie albă (Salix alba) în regim 
inundabil, se întâlnesc solurile megatrofice. Acesta este și tipul de stațiune cu cel mai ridicat grad de 
inundabilitate (Ocolul Silvic Lacul Sărat). Un tip de sol asemănător se întâlnește şi în suprafața 
experimentală cu plop euramerican (Populus x canadensis) aflată tot în regim inundabil (ocolul silvic 
Feteşti).  

De remarcat este faptul că, deși se află în regim neinundabil, în primăvara anului 2018 nivelul 
ridicat al apei provenite din pânza freatică a făcut ca aceasta să băltească în interiorul suprafețelor 
experimentale. Soluri eutrofice se întâlnesc în cadrul superfețelor de probă de pe raza Ocolului Silvic 
Lehliu aflate în regim neinundabil şi în cazul Ocolului Silvic Brăila, în regim inundabil. De 
asemenea, în ultimul caz (ocolul silvic Călărași), deși se întâlnește un tip de sol eutrofic, arboretul 
de plop alb (Populus alba) se încadrează în clasa de producție IV. O posibilă explicație ar putea fi 
prezenţa sărurilor solubile în sol (cloruri şi a sulfați).  

În stațiunile forestiere aflate în regim inundabil, se observă faptul că troficitatea solurilor scade 
odată cu scăderea gradului de inundabilitate, respectiv a numărului de zile în care solul este 
submers. În Tabelul 4 sunt prezentate tipurile de stațiuni incluse în cercetări, respectiv indicele 
troficității potențiale pentru fiecare caz. 
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următoare: 

Indicele de troficitatea potențială Categoria de troficitate 
< 10 To...m - soluri extrem oligotrofice 

10 – 30 T I - soluri oligotrofice 
30 – 50 T II - soluri oligomezotrifice 
50 – 80 T III - soluri mezotrofice 

80 – 140 T IV - soluri eutrofice 
> 140 T V - soluri megatrofice 

Procentul de humus al fiecărui orizont a fost determinat prin analize în cadrul laboratorului 
de pedologie I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” - stațiunea Braşov. Grosimea fiecărui orizont a fost 
determinată pe teren cu ajutorul ruletei, pe frontul profilului de sol. Raportul dintre volumul solului 
fin şi volumul total al solului au fost determinate prin analize în cadrul laboratorului de pedologie 
I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea” Braşov - stațiunea Braşov. Densitatea aparentă a orizontului a fost 
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Tabelul 2. Localizarea suprafețelor experimentale şi descrierea (analiza) solurilor 

Suprafața experimentală 
(unitatea taxonomică de sol) 

Nivel 
(cm) 

Umiditate 
(%) 

pH Humus 
(%) 

Azot 
total 
(%) 

Carbonați 
(g×kg-1) 

SE1 
(Argiluvisol gleic) 

0 - 20 5,311 7,588 11,410 0,585 6,384 
20 - 60 3,619 8,025 0,899 0,046 9,901 

60 - 120 2,224 8,101 0,177 0,009 11,343 

SE2 
 (Aluviosol batigleic salinic) 

0 - 30 3,212 7,910 2,175 0,112 11,240 

30 - 60 2,142 7,980 0,506 0,026 10,704 
60 - 120 2,119 7,882 0,228 0,012 10,911 

SE3 
 (Aluviosol mezogleic) 

0 - 35 4,977 7,908 3,569 0,183 9,491 
35 - 85 4,758 8,119 1,152 0,059 11,301 

85 - 120 3,319 8,253 0,258 0,013 15,922 
SE4 

 (Aluviosol salinic) 
0 - 35 4,767 7,875 3,143 0,161 5,274 

35 - 70 5,323 7,980 2,580 0,132 2,164 
70 - 120 1,721 7,334 0,356 0,018 15,676 

SE5 
 (Aluviosol batigleic) 

0 - 45 2,944 7,846 2,033 0,104 9,519 
45 - 85 1,766 8,069 0,916 0,047 10,874 

85 - 120 1,888 8,166 0,382 0,020 10,887 

Tabelul 2. Localizarea suprafețelor experimentale şi descrierea (analiza) solurilor - continuare 

Suprafața experimentală 
(unitatea taxonomică de sol) 

Nisip 
(%) 

Praf 
(%) 

Argilă 
(%) 

Textura Cloruri, 
CL- 

(me%) 

Sulfați, 
SO4²ˉ 

(me%) 

SE1 
(Argiluvisol gleic) 

1,147 53,178 50,986 Argilă prăfoasă  -  - 
3,966 64,180 35,473 Lut argilo - prăfos  -  - 

6,008 76,629 19,587 Lut prăfos  -  - 

SE2 
 (Aluviosol batigleic salinic) 

6,002 64,850 32,360 Lut argilo - prăfos x  - 

5,197 63,175 33,770 Lu argilo - prăfos  -  - 
33,468 50,126 18,525 Lut prăfos xx xx 

SE3 
 (Aluviosol mezogleic) 

1,400 50,594 52,983 Argilă prăfoasă  -  - 
8,987 47,949 47,822 Argilă prăfoasă  -  - 
23,948 45,124 34,247 Lut argilos  -  - 

SE4 
 (Aluviosol salinic) 

3,456 51,651 49,661 Argilă prăfoasă  -  - 
4,219 37,053 64,051 Argilă  -  - 
52,096 34,722 14,902 Lut spre lut nisipos x  - 

SE5 
 (Aluviosol batigleic) 

27,585 47,756 27,602 Lut spre lut argilos  -  - 
39,780 46,251 15,735 Lut  -  - 
47,525 39,458 14,905 Lut  -  - 

Notă: 
— x xx Xxx 

[%] Cl - : <0,015 - 0,020 0,020 - 0,050 0,05 - 0,120 0,120 - 0,200 
[%] SO4²ˉ : <0,040 - 0,060 0,05 - 0,100 0,100 - 0,300 0,300 - 0,500 
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Tabelul 3. Indicele troficității potențiale şi categoria de troficitate 

Ocolul 
silvic 

Tp 
T 

Orizont Tp V da H % d 

Lacu Sărat 362.2 
TV 

0-20 300,46 100 1,31 11,41 2 
20-60 46,03 100 1,28 0,899 4 
60-120 15,70 100 1,47 0,177 6 

Brăila 
116.48 

TIV 

0-30 78,37 100 1,2 2,175 3 
30-60 20,1 100 1,32 0,506 3 
60-120 18 100 1,31 0,228 6 

Feteşti 
174.64 

TV 

0-45 109,79 100 1,2 2,033 4,5 
45-85 48,33 100 1,31 0,916 4 
85-120 16,51 100 1,23 0,382 3,5 

Lehliu 137.47 
TIV 

0-40 104,77 100 1,37 1,91 4 
40-70 16,88 100 1,35 0,414 3 
70-120 15,81 100 1,25 0,252 5 

Călărași 
292.74 

TV 

0-35 146,72 100 1,33 3,143 3,5 
35-70 120,16 100 1,33 2,58 3,5 
70-120 25,86 100 1,45 0,356 5 

Tabelul 4. Tipurile de stațiuni luate în studiu şi indicele troficității potențiale 

Ocolul silvic Tp Denumirea tipului staţional 

Lacu Sărat 362,2 
Silvostepă luncă de zăvoi de salcie Bm, aluviosol amfisemigleic, anual prelungit 
inundabil 

Brăila 116,48 
Silvostepă luncă de zăvoi de plop alb Bi, aluviosol profund umezit freatic în 
substrat, rar scurt inundabil 

Feteşti 174,64 
Silvostepă luncă de zăvoi de plopi Bs, aluviosol intens humifer, freatic umed, 
frecvent şi rar scurt inundabil 

Lehliu 137,47 
Silvostepă luncă de şleau Bm, sol zonal, freatic umed gleizat şi semigleic, 
neinundabil sau rar scurt inundabil 

Călăraşi 292,74 Silvostepă luncă depresionată, Bi, aluviosoluri salinizate, slab umezite freatic 

În Tabelul 5 se prezentă un exemplu de bază de date pentru tipul de stațiune din cadrul 
Ocolului Silvic Brăila, cu specia plop alb (Populus alba).  

Având rolul de solubilizare a substanțelor nutritive din sol, prezenţa apei reprezintă un factor 
important în dezvoltarea optimă a plantelor. În Figura 1 se prezintă variația nivelului pânzei de apă 
freatică și a indicelui umidității active în perioada martie - aprilie. Tipul staţional analizat este situat 
în UP III, u.a. 1A din O.S. Feteşti (Figura 1a,b), într-o zonă inundabilă, unde nu s-au înregistrat 
revărsări în anul 2017. Încă de la începutul sezonului de vegetație, umiditatea solului este de la foarte 
greu accesibilă spre mijlociu accesibilă. În luna mai, când procesele fiziologice sunt la capacitate 
maximă, se poate observa un interval restrâns în care umiditatea solului este crescută spre ușor 
accesibilă şi foarte ușor accesibilă. Aceeaşi stare de aprovizionare a solului cu apă se observă şi la 
sfârșitul sezonului de vegetație, însă vizibil mult mai redusă. Din figură se observă că, pe măsură ce 
scade nivelul pânzei freatice de la 2,6 m la 5,2 m, scade şi indicele umidității active a solului. Solul 
cu textură lutoasă are drenaj intern bun astfel că nu reține apa provenită din inundații sau 
precipitații. Tipul de stațiune din O.S. Lehliu, UP V, u.a. 15 C (Figura 1c,d), reprezintă o incintă 
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Tabelul 2. Localizarea suprafețelor experimentale şi descrierea (analiza) solurilor 

Suprafața experimentală 
(unitatea taxonomică de sol) 

Nivel 
(cm) 

Umiditate 
(%) 

pH Humus 
(%) 

Azot 
total 
(%) 

Carbonați 
(g×kg-1) 

SE1 
(Argiluvisol gleic) 

0 - 20 5,311 7,588 11,410 0,585 6,384 
20 - 60 3,619 8,025 0,899 0,046 9,901 

60 - 120 2,224 8,101 0,177 0,009 11,343 

SE2 
 (Aluviosol batigleic salinic) 

0 - 30 3,212 7,910 2,175 0,112 11,240 

30 - 60 2,142 7,980 0,506 0,026 10,704 
60 - 120 2,119 7,882 0,228 0,012 10,911 

SE3 
 (Aluviosol mezogleic) 

0 - 35 4,977 7,908 3,569 0,183 9,491 
35 - 85 4,758 8,119 1,152 0,059 11,301 

85 - 120 3,319 8,253 0,258 0,013 15,922 
SE4 

 (Aluviosol salinic) 
0 - 35 4,767 7,875 3,143 0,161 5,274 

35 - 70 5,323 7,980 2,580 0,132 2,164 
70 - 120 1,721 7,334 0,356 0,018 15,676 

SE5 
 (Aluviosol batigleic) 

0 - 45 2,944 7,846 2,033 0,104 9,519 
45 - 85 1,766 8,069 0,916 0,047 10,874 

85 - 120 1,888 8,166 0,382 0,020 10,887 

Tabelul 2. Localizarea suprafețelor experimentale şi descrierea (analiza) solurilor - continuare 

Suprafața experimentală 
(unitatea taxonomică de sol) 

Nisip 
(%) 

Praf 
(%) 

Argilă 
(%) 

Textura Cloruri, 
CL- 

(me%) 

Sulfați, 
SO4²ˉ 

(me%) 

SE1 
(Argiluvisol gleic) 

1,147 53,178 50,986 Argilă prăfoasă  -  - 
3,966 64,180 35,473 Lut argilo - prăfos  -  - 

6,008 76,629 19,587 Lut prăfos  -  - 

SE2 
 (Aluviosol batigleic salinic) 

6,002 64,850 32,360 Lut argilo - prăfos x  - 

5,197 63,175 33,770 Lu argilo - prăfos  -  - 
33,468 50,126 18,525 Lut prăfos xx xx 

SE3 
 (Aluviosol mezogleic) 

1,400 50,594 52,983 Argilă prăfoasă  -  - 
8,987 47,949 47,822 Argilă prăfoasă  -  - 
23,948 45,124 34,247 Lut argilos  -  - 

SE4 
 (Aluviosol salinic) 

3,456 51,651 49,661 Argilă prăfoasă  -  - 
4,219 37,053 64,051 Argilă  -  - 
52,096 34,722 14,902 Lut spre lut nisipos x  - 

SE5 
 (Aluviosol batigleic) 

27,585 47,756 27,602 Lut spre lut argilos  -  - 
39,780 46,251 15,735 Lut  -  - 
47,525 39,458 14,905 Lut  -  - 

Notă: 
— x xx Xxx 

[%] Cl - : <0,015 - 0,020 0,020 - 0,050 0,05 - 0,120 0,120 - 0,200 
[%] SO4²ˉ : <0,040 - 0,060 0,05 - 0,100 0,100 - 0,300 0,300 - 0,500 
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silvică îndiguită, unde nu sunt semnalate revărsări ale apelor Dunării. Se observă cum umiditatea 
este preponderent mijlociu accesibilă. La începutul sezonului de vegetație, în luna martie, 
umiditatea se încadrează treptat de la inaccesibilă la foarte greu accesibilă, într-un interval restrâns. 
Spre sfârșitul sezonului de vegetație, nivelul umidității scade spre foarte greu accesibil. Nivelul 
pânzei freatice variază între 5,8 m şi 6,7 m în adâncime; astfel, nu influențează umiditatea profilului 
de sol. Sursa de apă în acest caz este asigurată de precipitații. Datorită texturii argiloase la peste 10 
cm adâncime, se constată exces de umiditate. 

Tabelul 5. Umiditatea momentană a solului din SE2, O.S. Brăila, UP XI, u.a. 2H 

Adâncimea 
Umiditatea momentană (w%) 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 
0-10 23,1 21 17,1 11 20,8 19,3 16,2 41 
10-20 22,9 22,6 24,3 10 21,2 14,1 12,8 46,5 
20-30 24,1 24,1 23,3 11,1 16,9 13,2 10,5 24,2 
30-40 28,4 41,2 50 15,7 15,7 10,3 9,2 22,1 
40-50 50 50 50 16 17,1 16,6 16 21,7 
50-60 50 50 50 25 16 15,1 16 21,3 
60-70 50 50 50 50 50 50 50 23 
70-80 50 50 50 46,5 50 32,1 23,9 24 
80-90 50 50 50 48,5 50 29,8 22,5 19,3 

90-100 50 50 50 50 50 50 50 14 
100-110 50 50 50 50 50 50 50 50 
110-120 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tipul de stațiune din U.P. IV, u.a. 16 B, din O.S. Lacul Sărat (Figura 1e,f) prezintă o rezervă de 
apă în sol caracterizată a fi foarte ușor accesibilă respectiv exces de umiditate, pe toată adâncimea 
profilului, în prima jumătate a sezonului de vegetație. Treptat, odată cu apropierea de sezonului de 
repaus vegetativ, aprovizionarea solului cu apă devine mijlociu accesibilă spre foarte greu accesibilă. 
Aprovizionarea solului cu apă se realizează predominant din pânza de apă freatică care variază de 
la 0,50 m (în luna martie) până la 3,1 m (în luna octombrie) în adâncime. Arboretul din această 
stațiune este alcătuit din salcie albă căreia i s-a aplicat tratamentul crângului, cu tăieri în scaun. 

Situat într-o incintă silvică îndiguită însă cu nivelul pânzei freatice aproape de suprafață, tipul 
de stațiune prezentat în Figura 1g,h ilustrează o stare de aprovizionare cu apă preponderent ușor 
accesibilă, foarte ușor accesibilă, respectiv exces de umiditate. În sezonul estival timpuriu, se poate 
observa un exces de umiditate iar începând cu sezonul estival târziu, umiditatea prezentă în sol, în 
partea superioară a profilului solului, devine inaccesibilă. Deși tipul staţional în cauză ar fi indicat 
pentru specii higrofite sau ultrahigrofite, s-au constituit, în fapt, plantații de frasin şi ulm de câmp 
care sunt specii mezohigrofite - higrofite [10] raportat la cerințele față de umiditatea din sol.  

În Figura 1i,j s-a exprimat regimul de umiditate într-o stațiune forestieră de plop alb (Populus 
alba) în regim inundabil (UP XI, u.a. 2H, O.S. Brăila). Sezonul vernal târziu debutează cu o stare de 
umezire a solului, mijlociu accesibilă spre exces de umiditate şi continuă cu variații, de la umiditate 
inaccesibilă până la exces de umiditate pe adâncimea de 0-120 cm a profilului de sol. Începând cu 
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sezonul estival târziu, se observă un deficit mai proeminent de umiditate în partea superioară a 
profilului de sol. Spre sfârșitul sezonului de vegetație, aprovizionarea cu apă a solului devine 
deficitară. Nivelul pânzei freatice variază între 3,3 m în luna martie şi 4,1 m în luna octombrie. 

a b 

c d 
Figura 1. Cronoizoplete şi adâncimea apei freatice în zona de studiu. Legendă: a şi b – O.S. Feteşti, c şi d – 
O.S. Lehliu. 
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silvică îndiguită, unde nu sunt semnalate revărsări ale apelor Dunării. Se observă cum umiditatea 
este preponderent mijlociu accesibilă. La începutul sezonului de vegetație, în luna martie, 
umiditatea se încadrează treptat de la inaccesibilă la foarte greu accesibilă, într-un interval restrâns. 
Spre sfârșitul sezonului de vegetație, nivelul umidității scade spre foarte greu accesibil. Nivelul 
pânzei freatice variază între 5,8 m şi 6,7 m în adâncime; astfel, nu influențează umiditatea profilului 
de sol. Sursa de apă în acest caz este asigurată de precipitații. Datorită texturii argiloase la peste 10 
cm adâncime, se constată exces de umiditate. 

Tabelul 5. Umiditatea momentană a solului din SE2, O.S. Brăila, UP XI, u.a. 2H 

Adâncimea 
Umiditatea momentană (w%) 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 
0-10 23,1 21 17,1 11 20,8 19,3 16,2 41 
10-20 22,9 22,6 24,3 10 21,2 14,1 12,8 46,5 
20-30 24,1 24,1 23,3 11,1 16,9 13,2 10,5 24,2 
30-40 28,4 41,2 50 15,7 15,7 10,3 9,2 22,1 
40-50 50 50 50 16 17,1 16,6 16 21,7 
50-60 50 50 50 25 16 15,1 16 21,3 
60-70 50 50 50 50 50 50 50 23 
70-80 50 50 50 46,5 50 32,1 23,9 24 
80-90 50 50 50 48,5 50 29,8 22,5 19,3 

90-100 50 50 50 50 50 50 50 14 
100-110 50 50 50 50 50 50 50 50 
110-120 50 50 50 50 50 50 50 50 

Tipul de stațiune din U.P. IV, u.a. 16 B, din O.S. Lacul Sărat (Figura 1e,f) prezintă o rezervă de 
apă în sol caracterizată a fi foarte ușor accesibilă respectiv exces de umiditate, pe toată adâncimea 
profilului, în prima jumătate a sezonului de vegetație. Treptat, odată cu apropierea de sezonului de 
repaus vegetativ, aprovizionarea solului cu apă devine mijlociu accesibilă spre foarte greu accesibilă. 
Aprovizionarea solului cu apă se realizează predominant din pânza de apă freatică care variază de 
la 0,50 m (în luna martie) până la 3,1 m (în luna octombrie) în adâncime. Arboretul din această 
stațiune este alcătuit din salcie albă căreia i s-a aplicat tratamentul crângului, cu tăieri în scaun. 

Situat într-o incintă silvică îndiguită însă cu nivelul pânzei freatice aproape de suprafață, tipul 
de stațiune prezentat în Figura 1g,h ilustrează o stare de aprovizionare cu apă preponderent ușor 
accesibilă, foarte ușor accesibilă, respectiv exces de umiditate. În sezonul estival timpuriu, se poate 
observa un exces de umiditate iar începând cu sezonul estival târziu, umiditatea prezentă în sol, în 
partea superioară a profilului solului, devine inaccesibilă. Deși tipul staţional în cauză ar fi indicat 
pentru specii higrofite sau ultrahigrofite, s-au constituit, în fapt, plantații de frasin şi ulm de câmp 
care sunt specii mezohigrofite - higrofite [10] raportat la cerințele față de umiditatea din sol.  

În Figura 1i,j s-a exprimat regimul de umiditate într-o stațiune forestieră de plop alb (Populus 
alba) în regim inundabil (UP XI, u.a. 2H, O.S. Brăila). Sezonul vernal târziu debutează cu o stare de 
umezire a solului, mijlociu accesibilă spre exces de umiditate şi continuă cu variații, de la umiditate 
inaccesibilă până la exces de umiditate pe adâncimea de 0-120 cm a profilului de sol. Începând cu 
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e f 

g h 

i j 
Figura 1. Cronoizoplete şi adâncimea apei freatice în zona de studiu. Legendă: e şi f - O.S. Lacul Sărat, g şi 
h - O.S. Călăraşi, i şi j - O.S. Brăila. 
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În Lunca Dunării, specificul ecologic, aptitudinea biocenotică şi potențialul productiv al 
stațiunilor forestiere sunt condiționate de regimul de umiditate al solului care depinde de adâncimea 
pânzei freatice şi inundabilitate (numărul de zile în care terenul este inundat). În stațiunile forestiere 
studiate, adâncimea pânzei freatice a variat în decursul sezonului de vegetație între 0,5 şi 3,3 m în 
luna martie şi între 3,1 şi 5,2 m în luna octombrie în cazul incintelor neîndiguite. În incinta îndiguită 
din u.a. 15C, UPV, O.S. Lehliu, adâncimea apei freatice s-a situat la 5,8 m în luna martie şi 6,7 m în 
luna octombrie. În u.a. 35E UPV, O.S. Călăraşi, care este o incintă îndiguită de cotă relativ joasă, 
adâncimea apei freatice a variat între 1,6 m în luna martie şi 3,5 m în luna octombrie. 

4. CONCLUZII
1. Inundabilitatea şi adâncimea pânzei freatice influențează direct umiditatea activă a solului.

Astfel, în incintele neîndiguite, umiditatea activă a solului se găsește la nivel greu accesibil
doar în perioada septembrie - octombrie. În cazul incintelor îndiguite umiditatea activă este
la nivel greu accesibil în primii 80 cm ai solului pe perioada întregului sezon de vegetație.

2. În funcție de valoarea indicelui de troficitate potențială, solurile din stațiunile forestiere
cercetate sunt eutrofice şi megatrofice. Nivelul ridicat al troficității, în cazul incintelor
îndiguite, unde se manifestă fenomenul de secetă, sau în cazul celor inundabile, unde există
exces de umiditate, nu poate fi valorificat la nivel optim de către speciile forestiere. Este
deci, o ,,troficitate potențială” care poate deveni efectivă dacă regimul de umiditate al
solului este favorabil.
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Figura 1. Cronoizoplete şi adâncimea apei freatice în zona de studiu. Legendă: e şi f - O.S. Lacul Sărat, g şi 
h - O.S. Călăraşi, i şi j - O.S. Brăila. 
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REZUMAT EXTINS - EXTENDED ABSTRACT 

Title in English: A Study of Forest Site Characteristics in the Danube Meadow 
Introduction: Forests, as ecosystems, are characterized by the presence of an inorganic component, with both, 

production and productivity of forests being affected by the characteristics of local sites. The aim of this study was to 
characterize the conditions of sites located in the Danube Meadow by the means of soil characteristics and water regime. 

Materials and Methods: Five research plots were selected from the representative forest sites in the area, and the 
chemical and physical characteristics of the soils were determined by field sampling and laboratory analysis. In addition, 
the water level in the soil was measured during a year (from March to October), and the soil moisture was estimated, by 
measurement carried out each 10 days.  

Results and discussions: Water level during the growing season varied in between 0,5 and 3,3 m in March and 
between 3,1 and 5,2 m in October in case of sites that were unprotected against floods. In protected sites, water level was 
found to vary between 5,8 m in March and 6,7 m in October. For low-altitude protected sites, the water level was found 
in between 1,6 m in March and 3,5 m in October.  

Conclusions: Floods and the soil water level depth directly affected the soil moisture. The water was found to be 
hardly accessible to trees in case of unprotected sites only in the September-October interval. For protected sites, the water 
availability was hardly accessible in the first 80 cm of the soil during all the growing season. Water availability has 
implications also on the fertility available for plants in the local soils. 
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