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Tatiana NAGACEVSCHI, Ion NICULIŢĂ, Mihail BĂŢ 

Rezumat
În articol sunt evaluate componentele naturale (în special solul) din 

perimetrul siturilor arheologice Saharna „Ţiglău” şi Saharna Mare / „Dealul 
Mănăstirii” din localitatea Saharna, raionul Rezina. Cercetarea a avut drept 
scop reconstituirea condiţiilor naturale în care au activat comunităţile din aceste 
aşezări în perioada cuprinsă între sfârşitul sec. XII şi sec. III a. Chr. 

Cuvinte-cheie: siturile arheologice Saharna „Ţiglău” şi Saharna Mare, 
parametrii fizici şi chimici ai solului.

Introducere
Aspecte geografice ale arealului cercetat. Din punct de vedere 

administrativ spaţiul investigat intră în componenţa comunei Saharna Nouă 
din raionul Rezina. Sub raport geomorfologic arealul Saharna este situat în 
partea central-estică a Podişului Nistrului, în subunitatea geomorfologică 
Podişul Rezinei (Fig. 1, 2).

Mediul natural reflectat de peisajele (landşafturile) actuale este rezultatul 
unei interacţiuni continue şi îndelungate dintre componentele naturii pe acest 
teritoriu. Peisajul „Saharna” este original prin faptul că pe un teritoriu foarte 
restrâns se concentrează o diversitate mare de condiţii naturale şi ecosisteme: 
albia şi lunca Nistrului; defileul Saharna; interfluviul (Podişul Nistrului).

În funcţie de gradul de înclinaţie a versanţilor, constatăm prezenţa unui 
microrelief de platouri, cu versanţi foarte abrupţi (6 % din suprafaţa totală a 
comunei) şi interfluvii relativ plate (53% din suprafaţa totală a comunei). Astfel, 
constatăm prezenţa unui microrelief de platou, slab înclinat (3º-5º) spre sud-
est. La o distanţă de 100 m spre est se desfăşoară versantul abrupt (45º-90º) al 
văii Nistrului, iar văile de tip defileu, cu versanţi la fel de abrupţi, delimitează 
platoul Saharna „Ţiglău” şi platoul Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” (Fig. 3). 

Prin urmare, teritoriul platourilor este „protejat de ziduri naturale” 
din trei părţi, oferind premise favorabile de apărare pentru om. Procesele de 
modelare pe platou sunt preponderent cele denudaţionale şi au o intensitate 
redusă, ceea ce favorizează activitatea economică, în special cea agricolă, a 
omului.

Cadrul arheologic. Situl Saharna „Ţiglău” este amplasat în partea de 
sud-est a platoului „Dealul Ţiglăului” şi ocupă o suprafaţă de circa 3 ha (Fig. 
4). Situl a fost descoperit de G. D. Smirnov în anul 1946 [16, 17], care, ulterior 
(1950), întreprinde cercetări de suprafaţă în aşezare. 
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Fig. 1. Localizarea 
Podișului Nistrului 

și a microzonei Saharna

Fig. 2. Harta georeferențiată 
a microzonei Saharna 
(după [2])
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Fig. 3. Microzona Saharna: 
1 – Saharna „Țiglău”; 

2 – Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”

Fig. 4. Ortofotoplanul platoului „Dealul 
Țiglăului” cu indicarea conturului 

sitului arheologic și a locului prelevării 
probei de sol (după Google Earth Pro)

În anii 2007-2009 situl a fost 
cercetat prin intermediul săpăturilor 
arheologice de către I. Niculiţă 
şi A. Nicic [4, 5]. Investigaţiile 
arheologice, efectuate pe o suprafaţă 
de 332 m2, au fost concentrate, 
în special, în partea de sud-est a 
aşezării. Studierea materialelor 
recoltate a permis atestarea a trei 
orizonturi cultural-cronologice: 
sfârşitul sec. XII - sec. XI a. Chr., 
finele sec. XI - sec. IX a. Chr. şi sec. 
VIII-VII a. Chr. [5, 9].

Orizontului timpuriu, atribuit 
faciesului cultural Holercani-
Hansca [8], îi aparţin o groapă 
menajeră (groapa nr. 8), în care 
au fost descoperite fragmente de 
ceramică  decorate exclusiv prin 
incizare, precum şi numeroase 
fragmente de vase cu ornament 
specific acestei perioade [5].

Cel de-al doilea orizont este 
mai bine documentat în aşezarea 
de la „Ţiglău”, lui fiindu-i atribuite 
vestigiile unei locuinţe de suprafaţă, 
a unui bordei, a patru vetre, a 36 
gropi menajere şi a unui complex 
pentru arderea ceramicii, constituit 
din două gropi (gropile nr. 19 şi 
21), unite printr-un tunel. Atât din 
complexe, cât şi din stratul cultural 
a fost recuperat un bogat şi variat 
material arheologic, reprezentat de: 
unelte de muncă, arme, podoabe, 
piese cu semnificaţie cultică, precum 
şi numeroase fragmente de ceramică. 
În baza materialelor, recuperate în 
urma investigaţiilor arheologice, 
acest nivel de locuire a fost atribuit 
comunităţilor purtătoare ale culturii 
Cozia-Saharna [5].
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Cel de-al treilea orizont este caracteristic faciesului Basarabi-Şoldăneşti 
şi este documentat prin prezenţa, în special, în stratul cultural al ceramicii cu 
decor incizat, imprimat şi în relief, constituit din figuri geometrice, triunghiuri 
şi romburi haşurate şi înscrise [5].

Situl Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii” este amplasat pe un 
promontoriu ce face parte dintr-o terasă superioară a versantului drept al 
Nistrului, format de două defileuri cu pantele abrupte, ce se unesc în partea 
de est într-o singură vale, numită de localnici „Valea Crac”. Promontoriul, de 
formă quasi-trapezoidală, are suprafaţa de cca 15 ha şi altitudinea de cca 130 
m faţă de nivelul fluviului. Soclul promontoriului este constituit din strate 
groase de calcar de vârstă sarmaţiană, peste care sunt aşezate depozite de 
terase fluviale. Laturile de nord, est şi sud ale promontoriului sunt marcate de 
versanţii abrupţi ai defileurilor (Fig. 5), vulnerabil rămânând numai segmentul 
de vest. La baza de nord a promontoriului curge râulețul Saharna, iar la cele de 
est şi de sud sunt cunoscute mai multe izvoare de apă potabilă. Astfel, prezenţa 
unor posibilităţi de apărare naturală, precum şi a surselor de apă în preajmă, 
au facilitat popularea acestui spaţiu încă din perioada preistorică şi, mai ales, 
în epoca fierului.

Primele cercetări arheologice pe promontoriul Saharna Mare au fost 
realizate de către G. D. Smirnov în anii 1946-1947, care identifică aici o 
fortificaţie şi o aşezare deschisă din epoca fierului [15, 16].

În anul 2001 cercetările arheologice au fost reluate de către Laboratorul 
de Cercetări Ştiinţifice „Tracologie” de la Universitatea de Stat din Moldova 
şi se află în continuă derulare*. În urma acestor investigaţii, ale căror rezultate 
au fost publicate exhaustiv în mai multe articole şi studii monografice [6, 7, 
9, ş. a.], s-a stabilit perindarea pe promontoriul Saharna Mare a mai multor 
fortificaţii şi aşezări deschise.

* Săpături arheologice au avut loc în anii 2001-2014, 2017-2018, fiind investigată o 
suprafaţă totală de 2732 m2.

Fig. 5. Promontoriul Saharna Mare: 
a – vedere dinspre est; b – ortofotoplan (după Google Earth Pro)

b)a)
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fortificației și a așezării deschise (după Google Earth Pro)

Astfel, în a doua jumătate a sec. XII – sec. XI a. Chr. în sectorul de sud-vest 
al promontoriului a funcţionat o aşezare deschisă, din a cărei perimetru au fost 
investigate două gropi menajere (gropile nr. 119 şi 177). Atât inventarul lor, cât 
şi numeroasele fragmente descoperite în stratul de cultură, permit atribuirea 
acestui orizont de locuire faciesului cultural Holercani-Hansca [8, 9]. 

În secolele următoare (X-IX a. Chr.), pe acelaşi loc a existat o aşezare 
deschisă, flancată la est de o fortificaţie (Figura 6). Situl fortificat a fost amplasat 
pe marginea de sud-vest a promontoriului, pe malul înalt al defileului „Valea 
Crac” şi consta din două părţi componente: o „citadelă” de formă quasi-rotundă 
în plan, cu dimensiunile de cca 74×76 m (cca 0,5 ha) la care, pe latura de nord, 
a fost acroşată o altă „incintă” de formă semiovală cu dimensiunile de 55×78 m 
(Fig. 7). În urma investigaţiilor arheologice s-a stabilit că sistemul defensiv al 
„citadelei” consta dintr-un zid din lemn şi pământ cu şanţ adiacent cu o lungime 
totală de circa 300 m, care înconjura incinta de jur împrejur. Atât în „citadelă”, 
cât şi în „incinta” adiacentă au fost descoperite: o construcţie de suprafaţă, 
o vatră, 62 gropi menajere şi un complex de cult. Majoritatea complexelor 
conţin materiale arheologice cronoindicatoare, ce permit atribuirea lor culturii 
Cozia-Saharna [9]. 

Partea de sud-vest a promontoriului a continuat să fie populată şi în sec. 
VIII-VII a. Chr., de când provin două bordeie, două vetre, precum şi un variat 
inventar arheologic, în a cărui bază a fost posibilă identificarea unui orizont 
de locuire specific culturii Basarabi-Şoldăneşti [9].
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Fig. 7. Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”: 
I – harta magnetometrică a fortificației (a – „citadela”; b – „incinta” adiacentă); 

II – variantă de reconstituire a fortificației

În perioada traco-getică (sec. VI-III a. Chr.) locuirea s-a extins până în 
estul promontoriului, unde pe o suprafaţă de cca 6 ha a funcţionat o fortificaţie, 
apărată într-o primă fază cu o palisadă din bârne din lemn, amplasată în partea 
de vest a promontoriului [6]. În a doua jumătate a sec. IV a. Chr. situl a fost 
refortificat (Fig. 8 a), utilizându-se un ingenios sistem defensiv ce înconjura 
cetatea de jur-împrejur. În partea de vest a fost ridicat un zid din lemn, pământ 
şi piatră, cu lungimea de circa 385 m care, conform rezultatelor cercetărilor 
arheologice, a avut lăţimea de circa 5,6 m. În faţa lui a fost săpat un şanţ a 
cărui lăţime la gură era de circa 15 m, spre fund îngustându-se până la 6 m, iar 
adâncimea fiind de circa 3,2 m. Apărarea de pe latura de vest a fost amplificată 
şi prin intermediul a trei bastioane, amplasate în faţa liniei defensive, în partea 
centrală (Fig. 8 b) şi la flancuri [6]. Laturile de nord, est şi sud au fost întărite, de 
asemenea, cu un zid din lemn, pământ şi piatră, însă de proporţii mai modeste 
– lăţimea lui variind între 1,1 şi 1,6 m. Pe latura de est zidul se ondulează (Fig. 
8 c), formând opt bastioane, grupate câte patru la flancurile de nord şi sud [9]. 

În urma investigaţiilor arheologice în incinta fortificaţiei au fost 
descoperite nouă construcţii, un cuptor, nouă vetre şi peste 100 de gropi 
menajere. Inventarul recuperat din complexe, precum şi din stratul cultural 
este reprezentat de: unelte şi ustensile, arme, piese de harnaşament, piese 
vestimentare şi de podoabă, confecţionate din diferite materii prime (fier, 
bronz, os, piatră, lut ars ş.a.). De asemenea, a fost descoperit şi un impunător 
lot de ceramică getică şi de import – grecească [6, 9].

III
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– prin metoda  I.V. Tiurin, cu modificarea de V.N. Simakov; Ntotal – prin 
metoda Chieldal; P2O5 – prin metoda B.P. Macighin; K2O – prin metoda 
fotometrică [12]; componenţa granulometrică – prin metoda pipetei după 
N.A. Kacinskii; densitatea fazei solide – prin metoda Petinov [3]. Ca rezultat 
al investigaţiei, s-a stabilit că tipul de sol în perimetrul sitului arheologic 
este cernoziom tipic slab humifer antropizat. Acest tip de sol se formează 
sub vegetaţie ierboasă de stepă, preponderent pe luturi loessoide şi este mai 
„tânăr” ca cernoziomul moderat humifer (tipic). Profilul cernoziomului tipic 

Material și metode de 
cercetare

Î n  a n u l  2 0 1 6 , 
cu scopul investigării 
solurilor din perimetrul 
s i t u l u i  a r h e o l o g i c 
S a h a r n a  „ Ţ i g l ă u ” , 
în vederea estimării 
impactului antropic, 
au fost prelevate probe 
dintr-un profil (Figura 
4), săpat în partea de 
nord-es t  a  aşezăr i i 
(coordonate: 47°42’30” 
N, 28°57’59” E).

Analizele probelor 
de sol, colectate din 
situl arheologic, au fost 
realizate în Laboratoarele 
„ F i z i c a  s o l u l u i ”  ş i 
„Chimia solului” din 
cadrul Departamentului 
„ Ş t i i n ţ e l e  S o l u l u i , 
Geografie, Geologie, 
Silvicultură şi Design” al 
USM şi în laboratoarele 
Institutului de Pedologie, 
Agrochimie şi Protecţie a 
Solului „Nicolae Dimo” 
din Chişinău. Au fost 
u t i l i z a t e  m e t o d e l e 
clasice de determinare a 
parametrilor chimici şi 
fizici ai solului: humusul 

Fig. 8. Saharna Mare: a – model tridimensional 
al fortificației; b – bastionul central de pe latura 

de vest; c – bastioanele de pe latura de est

b)

a)

c)
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se formează în regim hidric periodic 
percolativ, nivelul carbonaţilor 
se află în profil, orizontul B fiind 
preponderent carbonatic (AmBmca) 
[11]. Particularităţile morfologice 
constituie o exprimare morfogenetică 
a profilului:

• Aţ (0-20 cm), humificat, 
structurat, grăunţos, luto-argilos; 

• A1 (20-40 cm), humificat, 
structurat, grăunţos-prăfos, luto-
argilos; 

• B1ca (40-60 cm), cenuşiu 
cafeniu, slab structurat, cu incluziuni 
de ceramică, pete negre şi maronii, 
luto-argilos; 

• B2ca (60-90 cm), neomogen, 
brun-gălbui cu pete şi concreţiuni de 
carbonaţi; 

• C (90-130 cm), brun-gălbui 
cu pete şi concreţiuni de carbonaţi, 
luto-argilos (Fig. 9).

Rezultatele obținute și discuții
Solul se formează, în decurs de milenii, în dependenţă de particularităţile 

reliefului, ale condiţiilor climatice, geologice și hidrologice, ale vegetaţiei şi lumii 
animale. Formarea solului (pedogeneza) se produce concomitent cu evoluţia 
naturală a asociaţilor vegetale şi animale, şi se găseşte într-un permanent 
echilibru cu biocenozele respective. Fiecare biocenoză, landşaft natural sau 
ecosistem şi-a creat, cu timpul, un anumit tip sau anumită varietate de sol. 
Solul este o bază şi totodată o oglindă obiectivă a biocenozei, landşaftului, 
ecosistemului. 

Solul are un caracter conservativ, relativ rezistent, care îşi poate păstra 
timp îndelungat multe particularităţi, chiar şi în cazul când biocenoza respectivă 
este distrusă şi înlocuită cu culturi agricole sau altceva. După calităţile păstrate 
în solurile valorificate există posibilitatea de a „restabili” fitocenozele iniţiale, 
în  funcție de specificul proceselor pedogenetice care se divizează în trei grupe:

- microprocese (procese biogeopedogenetice);
- mezoprocese (procese pedogenetice elementare);
- macroprocese (procese pedogenetice complexe).
Există calcule, conform cărora un strat de sol cu grosimea de 2,5 cm se 

poate forma sub un înveliş ierbos compact în decurs de 250-400 ani. De exemplu, 

Fig. 9. Saharna „Ţiglău”: profilul de sol.
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pe unele spații de origine antropică din țara noastră (Valul lui Traian, Movila 
Măgurii), cu vârsta estimată la circa 1800-2000 ani, s-au format doar nişte profile 
de sol primitiv, care tinde spre cernoziom carbonatic [14]. Această remarcă 
este cvasi-valabilă şi pentru teritoriul din limitele siturilor arheologice Saharna.

Rezultatele analizelor de laborator, prezentate în tabelul 1, reflectă faptul 
că densitatea fazei solide a solului (care reprezintă raportul dintre greutatea sa şi 
volumul particulelor solide luate în aşezare compactă fără pori), se încadrează, 
în ansamblu, în limite acceptabile. Însă, legitatea generală de creştere a valorii 
spre adâncime este perturbată în straturile 30-100 cm, unde putem presupune 
că valorile mai mici se datorează ponderii sporite a părţii organice, care este 
mai uşoară. 

Din punct de vedere textural, cernoziomul tipic slab humifer se 
caracterizează ca luto-argilos. În ceea ce priveşte componenţa granulometrică, 
rezultatele analizelor demonstrează că pe profil nu se observă modificări 
nefireşti, cu excepţia conţinutului sporit de praf (diametrul 0,001-0,05 mm), 
care corespunzător evidenţiază stratul de 30-100 cm.  

Solul analizat are un conţinut relativ ridicat de humus – de peste 4% 
la adâncimea de până la 30 cm a profilului de sol, cu o tendinţă firească de 
micşorare odată cu adâncimea. Prezintă  interes deosebit conţinutul de humus 
la adâncimea de 110-130 cm (orizontul C – roca de solificare), care depăşeşte 
1%, ceea ce nu este caracteristic unui profil natural. Determinarea humusului 
se bazează pe identificarea conţinutului de carbon organic, care într-un profil 
natural nu este prezent în roca de solificare, pe când aici are un conţinut de 

Tabelul 1. Parametrii fizici și chimici ai solului din perimetrul sitului 
arheologic Saharna „Țiglău”
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g/cm3 Componența granulometrică,% %

0-10 2,60 34,79 51,71 13,50 2,83 4,88 0,18 0,83 0,031

20-30 2,60 35,16 51,93 12,91 2,60 4,49 0,17 0,80 0,020

30-40 2,57 34,49 53,23 12,28 2,09 3,61 0,13 0,91 0,026

50-60 2,57 33,27 53,75 11,33 1,67 2,89 0,13 12,62 0,93 0,027

70-80 2,57 33,32 53,73 11,95 1,34 2,31 0,11 12,62 0,84 0,028

90-100 2,57 34,81 53,96 11,23 1,38 2,38 0,11 15,21 0,80 0,020

110-120 2,60 35,22 54,42 10,36 0,59 1,01 0,07 25,55 0,73 0,021

120-130 2,63 35,61 54,26 10,13 0,66 1,15 0,07 26,65 0,70 0,023
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0,59-0,66%. Aceasta demonstrează că prezenţa materiei organice la adâncimea  
de 110-130 cm poate fi explicată prin influenţa unei activităţi antropice într-o 
perioadă îndepărtată de timp.

Conţinutul de Ntotal este în corelaţie cu conţinutul de humus şi alcătuieşte 
0,18-0,17% în partea superioară a profilului şi corespunzător 0,13-0,11% în 
orizonturile subiacente şi corespunzător 0,07% în roca parentală. Prezenţa 
azotului are, de asemenea, o corelaţie cu materia organică, îndeosebi la adâncimi 
mari în roca parentală.

O frecvenţă mare în profilul solului şi în materialul parental loessoid 
au carbonaţii (CaCO3), care apar de la adâncimea de 50-60 cm, iar în roca 
parentală ajung la un conţinut de 26,65%. Această concentraţie sporită este 
firească, întrucât soclul terasei este constituit din calcare de vârstă sarmaţiană, 
care aflorează în arealul Saharna practic peste tot. 

Conţinutul sporit de fosfor (P2O5) – 0,026-0,028% şi de potasiu (K2O) 
– 0,80-0,93% la adâncimea de 30-80 cm şi prezenţa fosforului mobil şi a 
potasiului într-o concentraţie sporită la adâncimea de 110-130 cm, care nu este 
caracteristică unui profil genetic integru, indică, de asemenea, impactul antropic 
al unor teritorii populate, deoarece fosforul mobil reprezintă fosforul acceptabil 
– de origine primară organică şi poate fi rezultat al deşeurilor culturale şi cenuşii 
de origine vegetală. În acelaşi timp, frecvenţa mai mare a potasiului (K2O), 
în comparaţie cu orizonturile superioare şi cele subiacente, poate fi legată de 
prezenţa cenuşii rămase de la arderea resturilor vegetale. Cenuşa sau scrumul 
rămân ca reziduuri sub formă de praf depozitat în locul combustiei. În analiza 
alimentelor, partea mineralelor 
care nu ard şi nu se evaporă este 
numită de asemenea cenuşă. După 
calcinare este mai uşor de analizat 
fiecare mineral în parte. Cenuşa de 
plante (lemn, vreascuri etc.) are un 
înalt conţinut de potasiu, calciu, 
magneziu şi alte minerale esenţiale. 
Cenuşa de origine animală conţine 
mai mult sodiu şi în special fosfat 
calcic din oase. 

Conţinutul de microelemen-
te în probele de sol se încadrează 
în limitele caracteristice pentru 
cernoziomul tipic slab humifer, 
însă cu o creştere evidentă a conţi-
nutului în stratul de 40-80 cm, care 
coincide cu stratul cultural atribuit 
epocii fierului (Tabelul 2).

Fig. 10. Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”: 
harta magnetometrică a promontoriului cu 

indicarea locului prelevării probei de sol.
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În urma locuirii îndelungate (cca 900 ani), mai ales în partea de sud-vest 
a promontoriului Saharna Mare, s-a format un strat cultural (sol antropizat) 
cu grosimea de circa 0,8-1,2 m. Pentru a studia solul stratului cultural de pe 
acest sector al promontoriului (Figura 10)*, din secţiunea 29/2017, trasată cu 
scopul cercetării unei anomalii ce prezenta indici ai existenţei unor complexe 
arheologice, au fost prelevate probe de sol (coordonate: 47°42’30” N, 28°57’59” E) 
– profilul „a” (numit în continuare din secţiune) (Figura 11 a). Pentru comparaţie, 
în afara sitului arheologic, la o distanţă de circa 100 metri nord-vest, pe un teren 
arabil a fost realizat un alt profil – „b” (numit în continuare arabil) (Figura 11 b).

Ca rezultat al investigaţiei, s-a stabilit că subtipul de sol din ambele 
profiluri de sol este cernoziomul carbonatic, cu deosebirea că cel din perimetrul 
sitului arheologic este înţelenit, iar cel situat în afara sitului – arabil. Cernoziomul 
carbonatic se formează în condiţii naturale de stepe xerofite, cu păiuş, negară 
şi pelin. Acest subtip de sol contactează teritorial cu cernoziomurile tipice slab 
humifere, fiind mai slab humificate, cu o structură mai puţin stabilă, conţin 
carbonaţi de la suprafaţă. În arealul Saharna, cernoziomul carbonatic este 
prezent, de regulă, pe promontoriile formate la confluenţa Nistrului cu afluenţii 
săi, sau cele formate doar de afluenţii Nistrului. Prezenţa carbonaţilor în stratul 
superior indică regimul hidric xerofit. Carbonaţii interacţionează cu elementele 
nutritive, trecându-le în stare insolubilă, iar reacţia solului este bazică [11].

Rezultatele cercetărilor de laborator ale celor două profiluri de sol sunt 
prezentate în tabelul 3, fiind investigaţi comparativ câţiva parametri fizici şi 
chimici ai solului. Straturile cu urme evidente de modificări antropice din 
şantier, la adâncimea de 50-130 cm, se deosebesc atât morfologic, cât şi analitic 
după toţi parametrii fizici şi chimici.

* În urma scanărilor magnetometrice [1] pe suprafaţa promontoriului au fost atestate 
mai multe anomalii pozitive (de interes arheologic).

Tabelul 2. Conţinutul de microelemente

Adânci-
mea, cm

Mn Cu Zn Co Fe Pb Cr Ni

Mg/kg

0-20 191,06 14,80 35,10 9,83 15,65 12,289 102,494 2,312

20-30 213,57 14,93 37,73 9,82 16,38 12,090 106,736 0,488

40-50 214,62 18,28 43,54 12,07 20,52 14,015 120,654 1,789

50-60 225,46 18,04 43,16 12,11 20,52 15,588 124,069 1,447

70-80 225,12 17,69 42,96 13,48 22,78 16,853 132,240 1,968

90-100 207,93 16,52 39,44 11,79 19,89 13,299 118,526 1,369

110-120 198,13 14,94 35,27 12,89 17,87 16,668 97,135 1,142

130-140 194,52 14,77 34,87 12,48 18,54 14,305 98,628 1,380
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Fig. 11. 
Profiluri de 
sol: 
a – din incinta 
fortificaţiei 
Saharna 
Mare/„Dealul 
Mănăstirii” 
(din secțiune); 
b – din 
afara sitului 
(arabil).

b)a)

Tabelul 3. Parametrii fizici şi chimici ai solului 
din situl Saharna Mare / „Dealul Mănăstirii”
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g/cm3 Componenţa granulometrică, % %
Profilul de sol din secțiune (a) 

0-10 2,50 20,15 49,89 30,26 4,84 8,34 6,55
0,96 0,0111

10-20 2,51 21,27 48,06 30,67 4,06 6,70 12,38
20-30 2,51 18,21 51,04 30,75 3,40 5,86 12,55

0,70 0,0141
30-40 2,51 18,34 51,28 30,38 3,00 5,17 12,98
40-50 2,51 18,15 51,63 30,22 2,87 4,95 17,30

0,60 0,0304
50-60 2,52 13,31 57,18 29,51 2,63 4,53 20,19
60-70 2,52 12,41 74,85 12,74 2,26 3,90 24,80

0,68 0,0396
70-80 2,55 12,47 61,06 26,47 1,70 2,93 27,65
80-90 2,55 12,35 60,23 27,42 1,70 2,93 32,76

0,63 0,037390-100 2,46 13,24 60,76 26,00 2,18 3,77 32,34
110-120 2,49 13,83 61,82 24,35 2,16 3,73 32,76
110-120 2,51 12,83 61,87 25,30 1,85 3,20 31,76

0,67 0,0356
120-130 2,52 11,25 62,91 25,84 1,60 2,76 30,28

Profilul de sol arabil (b)
0-20 2,55 26,93 53,11 19,96 2,81 4,84 13,99 0,56 0,0072
20-40 2,57 26,11 56,71 17,18 2,34 4,03 14,00 0,50 0,0046
40-60 2,61 26,53 56,49 16,98 1,39 2,40 12,26 0,48 0,0085
60-80 2,63 25,81 56,74 17,45 0,66 1,15 18,03 0,44 0.0168
80-100 2,63 25,62 57,75 16,63 0,51 0,89 15,14 0,43 0,0131

81V. SOCHIRCĂ, A. ZANOCI, T. NAGACEVSCHI, I. NICULIŢĂ, M. BĂŢ – Considerații privind studiul pedologic...



NORMAL MODE
1_ODD PAGES
2_EVEN PAGE

REVERSE MODE
1_EVEN PAGE
2_ODD PAGES

Densitatea fazei solide a solului variază puţin de la un sol la altul, în 
limitele de variaţie cuprinse între 2,60-2,70 g/cm3, adică apropiate de cele 
ale cuarţului, feldspaţilor şi caolinului. Creşterea conţinutului de humus 
(componenta organică) determină diminuarea densităţii fazei solide, în timp 
ce oxizii şi hidroxizii de fier determină creşterea acesteia. De aceea, în orizontul 
A humifer (de la suprafaţa solului), la solurile bogate în humus, densitatea 
fazei solide are valori mai mici (între 2,40-2,55 g/cm3), pe când în orizonturile 
bogate în compuşi ai fierului sau în minerale grele, aceşti parametri au valori 
de peste 2,72 g/cm3. Densitatea fazei solide a solului din profilul „b” (arabil), 
se încadrează în legitatea generală de creştere a valorii odată cu adâncimea, 
ajungând până la 2,63 g/cm3. Pe când în profilul „a” (din secţiune) această 
legitate se manifestă doar la suprafaţa solului, iar spre adâncime este perturbată, 
în special în stratul 90-120 cm (vezi cifrele subliniate din tabelul 3). Putem 
presupune, că valorile mai mici anume la această adâncime se datorează 
ponderii sporite a părţii organice, care este mai uşoară, generată de activitatea 
omului în trecutul îndepărtat.

Constatăm şi o deosebire evidentă dintre cele două profiluri de sol la 
conţinutul de humus (componenta organică). În profilul „b” (arabil) conţinutul 
de humus este conform normativelor cunoscute. Pe când în profilul „a” (din 
secţiune) se înregistrează un conţinut majorat de humus (8,34-4,95 %) în prima 
jumătate de metru, ce poate fi explicat prin faptul că este un sol înţelenit (deja de 
o perioadă îndelungată de timp). Oare prezenţa unui conţinut înalt de humus 
(4,53-2,76 %) în orizonturile subiacente, nu se încadrează în caracteristicile 
genezei cernoziomului. Astfel, conţinutul de humus la adâncimea de 80-100 
cm este de circa 3,5 ori mai mare în profilul din secțiune, comparativ cu profilul 
genetic. Cu totul nefiresc este conţinutul de humus de 3,20-2,76 % la adâncimea 
de 110-130 cm, adică în orizontul C – roca de solificare. Aceasta demonstrează 
că prezenţa materiei organice la adâncimi mari, de 90-130 cm, poate fi explicată 
prin influenţa unei activităţi antropice consistente într-o perioadă îndepărtată 
de timp, fapt atestat şi la situl din vecinătate Saharna „Ţiglău” [10].

O trăsătură a cernoziomului carbonatic este frecvenţă mare a carbonaţilor 
(CaCO3), în profilul solului şi în materialul parental. În profilul „b” (arabil) 
constatăm un conţinut de carbonaţi de 12,26-18,03 %, care este conform 
normativelor, iar în profilul „a” (din secţiune) conţinutul ajunge la valori 
de peste 30 %. Această concentraţie sporită este firească, întrucât soclul 
promontoriului este constituit din calcare de vârstă sarmaţiană, care aflorează 
la câţiva metri de secţiune.

Componenţa granulometrică a solului din cele două profiluri diferă 
semnificativ. În cazul profilului „b” (arabil) ea este uniformă şi tipică pentru un 
profil de sol genetic nemodificat şi dovedeşte o aşezare normală a orizonturilor 
genetice neantropizate (Figura 11 b). Pe când profilul „a” (din secţiune) se 
delimitează prin conţinutul mai înalt de praf (diametrul 0,001-0,05 mm), 
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îndeosebi la adâncimea de 60-70 cm, precum şi în orizonturile subiacente 
(Figura 11 a). Textura prăfoasă în orizonturile de la adâncime poate fi legată de 
prezenţa cenuşii rămase de la arderea resturilor vegetale şi a altor materii, cenuşa 
fiind vizibilă atât la preluarea probelor din profil, cât şi în cilindre în timpul 
analizelor de laborator. Prezintă interes conţinutul sporit de fosfor (P2O5) şi de 
potasiu (K2O) la solul din secțiune faţă de cel arabil, în orizonturile  subiacente, 
care reflectă impactul antropic al unor teritorii populate în trecut. În acelaşi 
timp, frecvenţa mai mare a potasiului (K2O), în comparaţie cu orizonturile 
superioare şi cele subiacente, poate fi legată de prezenţa cenuşii rămase de la 
arderea resturilor vegetale.

Concluzii
1. Ca urmare a investigaţiilor, s-a stabilit că în perimetrul sitului 

arheologic Saharna „Ţiglău” tipul de sol prezent este cernoziomul tipic slab 
humifer antropizat.

2. Rezultatele testelor de laborator demonstrează, că la adâncimea de 40-
100 cm în orizonturile solului şi în roca parentală (la adâncimea de 110-140 
cm) se constată anumite abateri texturale, precum şi proprietăţi chimice care 
nu sunt caracteristice unui profil natural de sol: prezenţa carbonului organic, 
a humusului şi a azotului (Ntotal) în roca de solificare la adâncimea de 110-130 
cm; un conţinut sporit de fosfor (P2O5), de potasiu (K2O), de microelemente 
(Mn, Cu, Zn, Fe, Co, Pb şi Cr) în stratul de 40-80 cm. Aceste abateri pot fi 
explicate doar ca rezultat al intervenţiei antropice, într-o perioadă îndepărtată 
de timp, ceea ce se observă vizual şi pe profilul solului.

3. Putem afirma că profilul de sol cercetat prezintă urme de impact 
antropic asupra genezei solului la aceste adâncimi, exercitat de comunitatea 
care a locuit pe „Dealul Ţiglăului” în intervalul de timp de la sfârşitul sec. XII 
şi până în prima jumătate a sec. VII a. Chr.

4. Subtipul de sol din ambele profiluri de sol de la Saharna Mare / „Dealul 
Mănăstirii” este cernoziomul carbonatic, cu deosebirea că cel din perimetrul 
sitului arheologic este înţelenit, iar cel situat în afara sitului – arabil. 

5. Rezultatele testelor de laborator demonstrează că profilul „b” (din afara 
sitului) are trăsături tipice pentru un profil de sol genetic nemodificat, cu o 
aşezare normală a orizonturilor genetice neantropizate, cu parametri fizici şi 
chimici conformi normativelor cunoscute. Pe când profilul „a” (din secţiune) 
are urme evidente de modificări antropice, de la adâncimea de 50 cm în jos, 
atât morfologice, cât şi analitice după parametrii fizici şi chimici: o densitate a 
fazei solide a solului perturbată, în special în straturile 90-110 cm; un conţinut 
înalt de humus (4,53-2,76 %) la adâncimea mai joasă de 50 cm şi în roca de 
solificare; un conţinut mult mai înalt de praf, îndeosebi la adâncimea de 60-
70 cm, precum şi în orizonturile subiacente. Aceste abateri reflectă prezenţa 
materiei organice la adâncimi mari, de 90-130 cm, precum şi a cenuşii rămase 
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de la arderea resturilor vegetale şi a altor materii, ceea ce se observă vizual şi 
pe profilul solului. Prin urmare, putem afirma că profilul de sol din secţiune 
prezintă urme ale activităţii antropice consistente într-o perioadă îndepărtată 
de timp –  de la sfârşitul sec. XII şi până în sec. III a. Chr. 
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Abstract
Considerations on the paedological research of archaeological sites in 

the Saharna area, Rezina District The article reviews the natural components 
(especially the soil) within the limits of the Saharna “Ţiglău” and Saharna Mare / 
“Dealul Mănăstirii” archaeological sites in the village of Saharna, Rezina District. 
The purpose of the research was to reconstruct the natural conditions in which 
the communities in these settlements existed during the period between the end 
of the 12th century and the 3rd century BC.

Key words: archaeological sites Saharna “Tiglau” and Saharna Mare, 
physical and chemical parameters of the soil.
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