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ZiuaPim6ntului", Inspeclia pentru Protecfia Mediului Chiqindu,

Vd solicitd respectuos organizarea orei ecologice cu tema ,, Restaureazd'li Pdmdntul",
de cdtre instituliile de inv6!6mint subordonate.
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Ziua Pimfrntului

22 aprilie - Ziua Pdmdntului, eveniment sdrbdtorit pentru a ne reaminti cd
planeta PbmAnt qi ecosistemele sale ne oferd condiliile necesare pentru intrefinerea
vielii. ZiuaPlanetei Pdmdnt a fost declaratd sdrbStoare oficia16 de cdtre Organizalia

Nafiunilor Unite (ONU), in anul 2009.
Anul acesta,.se implinesc 51 de ani de cdnd celebrdm Ziua Pdmdntului, iar
aceastd sdrbdtoare ar trebui extinsd prin acliuni zilnice cu scopul de a ocroti planeta
noastr6.

Ziua Pimflntului are scopul sd atragd atenl\a asupra degraddrii mediului
inconjurdtor, asupra efectelor poludrii gi sd ne inilieze cu privire la acliunile pe care
fiecare dintre noi le poate intreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii.

Ziua Pamdntului este recunoscutd pe scard \argd ca fiind cea mai mare
respectare seculard din lume, marcatd de peste un miliard de oameni in fiecare an
ca zi de acliune pentru a schimba comportamentul uman qi a crea schimbdri de
politici globale, nalionale gi locale. Clar, lupta pentru un mediu curat continuS cu o
urgenld din ce in ce mai mare, pe mdsurd ce ravagiile schimbdrilor climatice devin
din ce in ce mai evidente in frecate zi.
Tema din acest an este ,,Restaureazd4i Pdmdntul" !
Acum este momentul ca noi, cetdlenii, sd congtientlzdm cd Pdmdntul este
unic qi nu avem o variantd de rezerv6. Respectiv, suntem obligali unul fa!6 de
cel[lalt gi toli fa!6 de generaliile viitoare, s5 avem grlj6 de Planeta noastr6, sd ii
gestiondm responsabil resursele naturale lard a le epuiza, sd ii pdstrdm/protejdm
resursele forestiere, resursele acvatice, funciare gi aerul atmosferic, sd combatem
poluarea acolo unde existd deja qi sd nu ne gdndim la toate acestea doar o singurd
zipe an, ci sd purtdm/asigurdm/exercitdm cu noi mereu aceastd responsabilitate.
Inspectoratul pentru Protectia Mediului, cu toate subdiviziunile teritoriale,
este mereu la dipozilia societblii civile/cetdfenilor, iar conform atribiliilor sale, are
ca scop qi sarcind de a preveni/contracara canJrile de poluare a mediului, de a
implica populalia, de a informa elevii despre rolul acestuia, de a ne reaminti sd
ocrotim planeta, fie c6 doar str6ngem gunoiul, incercdm sd s6dim mai mul1i arbori,
aplic6m un sistem corect de reciclare, ori alte acliuni care fac un bine planetei.
Dour impreund putem sd contribuim Ei sd facem o lume mai bund s,
prosperd tn casa noastrd comund - Planeta Pdmfrnt.
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Pe scurt despre starea solurilor ca patrimoniu

(text pentru Ora Ecologici).
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Dumitru Aparatu, inspector principal, Direc{ia
control geologic qi resurse funciare, IpM

Ziua pbm6ntului - 22 aprilie este o zi internalio

nald., consacratd
protec{iei mediului. Pentru prima data aceastd zi a fost celebratd la 22 aprilie,
1970 in'SUA la initiativa senatorului Gaylord Nelson, primul aare a propus
qi otganizat aceastd manifestare de amploare dedicatd Terrei ( 20
-tn'd.
participanti).
Ziua Pdmdntului a revenit in anul IggO in aten[ia opiniei publice
mondiale. in acel dfl, sub conducerea lui Denis Hayes, festivitatea s-a
desfbqurat in plan mondial cu participarea a peste 200 mln de oameni.
Dimensiunile teritoriale considerabile ale statelor nu pot nici intr-u n caz
justifica atitudinea neglijentd a omului, a comunitdlii, a administraliilor,
aqa cum
Terra reprezintd un ecosistem complex qi reaclioneazd dur la ori.. expioatare
semnificativS, nerecunoscdnd hotare qi regimuri.
Republica Moldova cu toate cd are un teritoriu nesemnificativ, in virtutea
amplasdrii geografice poate deveni o sursd activd de dereglare ecologicd cu
consecinte grave qi pentru fdrile vecine in cazul poludrii bazinului Ounerii
si
Mdrii Negre.
Suprafafa totald a fondului funciar al Republicii Moldova constituie 3
384,6 mii ha, inclusiv 2 499,6 mii ha (73,9%) - terenuri agricole. Cotaterenurilor
arabile qi a plantatiilor pomiviticole este foarte mare - eZ,q la sutd din suprafala
totald a fondului funciar sau 84,5 la sutd din suprafala terenurilor agricole,
ceea ce nu permite menlinerea unui echilibru ecologic intre ecosistemele
naturale qi.antropice, provocdnd degradarea inveliqului de so1 qi biodiversitafi.

Inveligul de

so

1 constituie unul din cele mai importante

resurse

naturale, principala bogdtie nafionald a Moldovei. Bundstarei noastr6 depinde
direct de faptul cdt de rafional exploatdm solurile.
Solul este suportul mediului de via!6 pentru plante qi animale, este
depozitat de resurse energetice, care pot fi reinnoite, este-acumulator de substanle
nutritive qi de ap5,. Solul reprezintd un bun nalional, averea inestimab ild a
intregului popor care, indiferent de forma de proprietate trebuie s6 fie folositd
corespunzdtor intereselor dezvoltdrii economiei nafionale in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare. Gospoddrirea rafionald a solului inseamn6
combinarea tehnologiilor gi activitdlilor in aqa mod, in cdt sd se asigure
concomitent: bioproductivitatea, securitatea alimentard,, protec{ia calitalii
solului, viabilitatea economicd ;i sociald. Menlinerea p. termen lung a
capacitdlii de producere a solului, sporirea fertilitdlii lui sunt sarcinile
strategice primordiale ale intregii societdfi. De atitudinea noastrd fa!6 de so1
depinde situalia economi cd a ldrii. Prin urmare, fiecare cetdfean, fiecare
de{indtor de terenuri qi agent economic trebuie sd fie informat despre starea
L

de calitate a solurilor qi si participe activ Ia realizarea mdsurilor necesare
pentru protectia gi sporirea fertilitdtii acestora.
Calitatea inveliqului de sol in Republica Moldova pe majoritatea
terenurilor agricole este nesatisfbcdtoare, iar pe unele terenuri este criticS.

Continud sd se extindd suprafelele terenurilor afectate de eroziune qi
alunecdri, de procesele de dehumificare, de deteriorare a structurii qi de
compactare, de solonizare, de salinizare gi inmlbqtinire. S-au intensificat
secetele. Aceste procese duc 1a dereglarea ciclurilor biologice a bilanlului
elementelor nutritive qi a humusului din sol, la deteriorarea solurilor qi Ia
scdderea fertilitdlii 1or.
Pr'ejudiciul anual direct qi indirect cavzat de degradarea solurilor qi secetd pe
teritoriul republicii constituie 436 mln 479 mii dolari SUA, inclusiv: 79 mln

846 mii dolari SUA - costul solurilor totalmente distruse de alunecdri de
teren, ravene qi in procesul efectudrii lucrdrilor de terasament; 356 mln 633
mii dolari SUA
costul recoltelor pierdute qi a solului fertil spdlat de pe

-

versanli.
Degradarea solurilor este condilionatd atdt de factorii naturali, cdt qi de
cei antropici sau social-economici.
Principalii factori naturali de degradare a solurilor in republicd sunt
relieful accidentat qi clima (artdizarea, ploile abundente). Degradarea antropicd a
inveliqului de sol este conditionatd de gospodSrirea nechibzuttd a omului. In

rezultatul interactiunii factorilor naturali (clima, relieful) qi celor antropici
procesele de degradare a inveliqului de so1 se intensificd.
Factorii antropici principali de degradarc a inveliqului de so1 sunt
antrenarea maxima a teritoriului in ardtrx6; tdierea fdqiilor de pddure qi a fhqiilor
de protecfie, prelucrarea terenurilor de-a lungul versanlilor, amplasarea
incorectS a retelei de drumuri, protejarea insuficientd a solurilor cu covor
vegetal, cota exageratd a culturilor prdqitoare in asolamente, tasarea solurilor cu
mecanisme grele, impactul reformei funciare.

aI

degraddrii inveliqului de so1 este eroziunea.
Suprafala totald a terenurilor erodate constituie circa 877,6 mii ha (35,1Yo din
suprafata terenurilor agricole). Suprafala solurilor erodate s-a majorat pe
parcursul a 35 de ani cu 264,4 mii ha, ceea ce constituie 10,4 1a sutd din

Factorul principal

suprafala terenurilor agricole, crescdnd anual cu
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554 ha. Pierderile anuale de so

1

aI eroziunii constituie 26 mln tone, ceea ce echivaleazl,

cu
distrugerea a 2 000 ha de cernoziom cu bonitatea de 100 puncte. Aceastd
cantitate de so1 fertil confine: humus -700 mii tone; azol- 50 mii tone; fosfor
34 mii tone; potasiu -"393 mii tone. Cele mai erodate soluri sunt depistate in
judetele Cahul (44,4 Yo),Ilinceqti (43,7 o/o), Ungheni (43,4 %), Nisporeni (43,4

ca rezultat

-

olo),

Eroziunea solurilor conduce Ia agravarea situaliei ecologice generale intard,
are loc inndmolirea qi poluarea bazinelor acvatice qi terenurilor din depresiuni,
se distrug drumurile, instalaliile qi construcliile hidroameliorative.
Suprafafa terenurilor rcvenizate constituie 12 049 ha, Ravenizarea scoate
anual din circuitul agricol aproximativ 100 ha terenuri,iar volumul de sol scos din
circuitul agricol e de 10 15 mln m3, prejudiciul cauzat economiei nalionale,

-

3

/

conform datelor, constituie 83 mln. lei. Degradarea resurselor funciare este cauzatd
qi de alunecdrile de teren. Suprafala 1or, conform cadastrului funciar constituie 24
184 ha. Cele mai mari suprafele cu aluneciri suntinraioanele CdlSragi - 3588 ha,
Ungheni - 1863 ha, Hincegti - 1055 ha, Strdqeni - 629 ha, Teleneqti - 516 ha.
Alunecdrile de teren prezintd, o primejdie permanent6 qi pentru multe obiecte
sociale: case de locuit, drumuri, construclii hidrotehnice.
Un mare pericol pentru fertilitatea solului il constituie dehumificarea.
Anual, in urma acestui proces natural se pierd circa 2,0 mln tone de humus,
pentru compensarea cdrora e nevoie de circa 20 mln tone de ingrdqiminte
minerale.
Odatd cu recoltele de pe terenurile agricole anual se extrag circa 400 mii
tone de azot, fosfor, potasiu. Volumul ingrdqdmintelor locale incorporate in so1
in ultimul deceniu a scdzut de 10 - 12 ori al celor chimice de 18 - 20 ori.
Bilanlul humusului qi al elementelor nutritive este profund negativ. Cnca 40
1a sutd din suprafala totald a terenurilor agricole se caracterizeazd printrun conlinut redus de humus ( < 2 0/G), 800 mii ha - cu un conlinut foarte scdzut

de fosfor. In ultimii ani ingrbqdmintele naturale mai mult se aruncd pe
malurile rdurilor gi r6pilor, in fAqii forestiere qi pe margini de drum, poluAnd
astfel apele de suprafatd. Ralional ar fi incorporarea 1or pe scard largd in so1,
insd datele statistice pentru anul 2018 ne demonstreazl, cd ingrbqdmintele
naturale s-au introdus intr-un volum de 2I2 mii tone, pe cdnd in anii 1990 - 9I
se incorporau circa 7

- m1n tone.

In ultimii ani se intensificd cazurile de nimicire a microorganismelor qi
microflorei din soluri prin arderea miriqtii. tn anul curent miriqtile au ars pe o
suprafali de circa 1 10 ha, distrugdnd rdm6qilele de vegetalie , care contribuie
1a creqterea fertilitdlii qi imbundtSlirea protecliei solurilor.
Din mai multe cauze se sddesc foarte puline f6qii forestiere de
protecfie, sau chiar dimpotrivd, se distrug qi cele existente,
O Iargd rdspAndire, practic pe toatd suprafala terenurilor agricole
cultivate, il are procesul de compactare secundard a stratului arabil in
rezultatul dehumificirii Ei deteriorSrii structurii solului in procesul de
folosire a tehnicii agricole. Compactarea excesivd conduce la agravarea
condiliilor ecologice in so1, micqorarea recoltei cu 10 - 50oA, scdderea eficienlei
ingrdqdmintelor, infectarea solurilor cu bacterii nocive qi diunitori,
imburuenirea 1or. Creqte considerabil pericolul salinizdrii qi solonelizdrii
solurilor, apariliei eroziunii qi altor procese nefavorabile.
Excesul periodic de umiditate a solurilor qi aparilia proceselor de
innmldqtinire, salinizare qi solonetizare sunt foarte rdspAndite in luncile
Prutului, a r6urilor mici qi pe pante. In rezultatul manifestdrii acestor procese are
loc micqorarea recoltelor de la 20 pilnd Ia I00%.
Premisa folosirii ralionale, ameliordrii qi protecliei inveliqului de soluri
ale Moldovei este respectarea pe teritoriul ei a principiilor de agriculturd durabild,
care preconizeazl:

. organizarea antierozional6 a teritoriului gospoddriilor,
impleme ntarea mdsurilor or ganizatorice, agrotehnice,
fitoameliorative qi hidrotehnice, avdnd ca scop proteclia solurilor
4

de

eroziune;

structurizarea
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qi

reconstruclia landqafturilor, extinderea teritoriilor
?mpddurite qi a luncilor in scopul menlinerii echilibrului ecologic
dintre sistemele naturale gi antropogene, pdstririi diversitalii
biologice qi a ocrotirii resurselor pedologice qi acvatice;
implementarea asolamentelor in care corelalia dintre culturile
prdqitoare, pdioase, ierburile perene qi culturile legumicole ar
contribui 1a protejarea fertilitdlii solurilor, 1a combaterea buruienilor,
bolilor qi a ddundtorilor, sporirea productivitdlii 1or;
aplicarea ingrdqdmintelor organice din toate sursele posibile (resturi
vegetale mirunfite, bdligar, siderate, culturi intermediare, deqeurile
organice animaliere qi deqeurile de menaj dupd prelucrarea 1or speciald,

'

composturi);

aplicarea ingrdqimintelor chimice in cantitdli moderate, doar aa
supliment 1a celelalte mdsuri;
implementarea unui sistem minim de prelucrare a solului, care asigurd
pdstrarea structurii gi durabilitdlii agricole;
introducerea managementului integrat de proteclie a plantelor pentru
a micqora folosirea pesticidelor qi aplicarea preponderent a metodelor
agrotehnice qi biologice, pesticide biologice, folosirea soiurilor
rezistente din punct de vedere genetic a hibrizilor qi a altor mdsuri de
combatere a diundtorilor qi buruienilor.

folosirea resurselor locale (energiei solare gi terestre, bacteriilor, care
fixeazd, azotul qi vieluiesc liber in so1, soiurilor qi hibrizilor rezistenli 1a
secetd, aplicarea metodei utilizdrii rafionale a apelor de irigare) qi
micqorarea volumelor resurselor procurate (ingrdqdminte, pesticide);
integrarea sectorului culturi de cdmp cu sectoarele zootehnic qi horticol
in scopul credrii unui sistem agricol complex qi arabil, avfind o
diversitate biologicd mai mare, in care resursele interne se folosesc
mai eficient, schimbul de substanle este mai complet, costul producfiei
se micqoreazd, forfa de munc6 se folosegte mai rafional, creqte
stabilitatea populaliei rurale;

organizatea teritoriului astfel incdt componentele naturale

qi

antropice ale landqaftului agricol sE formeze un complex organizalional
echilibrat qi utilizat armonios, care ar asigura condilii pentru sporirea
productivitalii agriculturii, conservarea qi reinnoirea resurselor
pedologice qi a altor resurse, atmonizarea factorilor naturali qi
economici, crearea unui mediu favorabil, stabilitatea ?ntregului sistem.
La baza strategiei de combatere a degraddrii inveliqului de soluri

trebuie sd fie pusd noliunea ,,limita ecologicd a teritoriului,',

care

catacterizeazd limita de regenerare a mediului natural. Repararea prejudiciilor
pentru degradarea solurilor este o cerinli obligatorie fald de utilizatori. Pentru
a determina starea iniliald a inveligului de soluri a loturilor privatizate statul
trebuie sd ofere proprietarilor funciari documentele obiective de evaluare
certificatele de calitate a solurilor, suplimentar 1a certificatele deja

eliberate' care,confirml.dreptul pr-oprietarului
asupra pdmantului. Aceste
documente cadastrale db asemenea sunt
necesare pentru determinarea
corectd a mdrimii impozitului flunciar,
.i"olrJr ea ,tyanzacliilor de vdnzarc cumpdrareo arend6, galare4 moqtenire,
efectuarea masuiilor de protectie,
ameliorareqiutilizareraJion,a|d'asoluriloi,-..--::
t:..,:,1,',:
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