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P R E F A Ţ Ă 
 
 

Generat de interacţiunea dintre litosferă şi biosferă, puternic dependent de 
condiţiile climatice şi într-o foarte largă măsură influenţat de  modalităţile utilizării lui în 
economia agricolă, solul este prin excelenţă un sistem dinamic, deschis, cu organizare 
proprie, a cărei funcţionalitate depinde  în întregime de fluxul energetic pe care-l primeşte 
din cosmos, energie prelucrată de covorul vegetal şi stocată în materia organică şi parţial în 
materialul mineral alterat.  

Indiferent de nivelul de dezvoltare a societăţii, solul este şi va rămâne principalul 
furnizor de hrană al omenirii. Datorită faptului că el nu poate fi mutat, schimbat sau înmulţit 
după dorinţă, este necesar a fi protejat, pentru că perpetuarea existenţei sale va asigura 
omenirii baza alimentară necesară supravieţuirii.  

Din cele 51 de miliarde de hectare ale  suprafeţei totale a Terrei, uscatul ocupă 
mai puţin de 15 miliarde de hectare. Din acestea, doar 12,3 miliarde de hectare (82%) sunt 
acoperite cu soluri, iar agricultura utilizează în cultură mai puţin de 1,5 miliarde hectare 
(10%). Deşi mai pot fi aduse în cultură încă pe atât, majoritatea suprafeţelor preconizate 
sunt constituite din terenuri  acoperite cu soluri slab şi foarte slab productive, foarte 
costisitor de pus în valoare. 
           Solul implicat  sau nu în producţia agricolă nu a fost şi nu poate fi acelaşi pe întregul 
glob, pe întreaga suprafaţă a unei ţări sau a unei regiuni oarecare. Între diferitele suprafeţe 
de teren există deosebiri datorate climei, reliefului, apelor, la care se adaugă diferenţierile 
calitative ale solurilor (chimice, fizice).  De altfel şi actualele resurse de soluri ale lumii sunt 
mult limitate de o serie de însuşiri restrictive datorate unor  numeroase  cauze: ariditate 
(28%), permafrost (6%), exces de umiditate (10%), compactare (23%), volum edafic util 
redus (22%). Rămân astfel bune de utilizat doar 11% din terenuri, majoritatea ocupate de 
soluri isohumice, precum şi procente reduse din cambisoluri, argiluvisoluri, eventual 
andosoluri. 

În acest context, problemele referitoare la identificarea, cunoaşterea, utilizarea 
actuală, cât şi posibilitatea de extindere a suprafeţelor cultivate, dar îndeosebi a 
posibilităţilor de sporire a potenţialului productiv a solurilor actuale, constituie o problemă 
majoră a omenirii şi o preocupare de bază a cercetătorilor în domeniu. 
 Geografia solurilor sau pedogeografia, ca ramură a pedologiei şi a geografiei, se 
ocupă cu studiul genezei, evoluţiei şi distribuţiei solurilor în conformitate cu principiile, 
metodele şi legile proprii geografiei. Pedogeografia studiază variaţia spaţială a elementelor 
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mediului înconjurător, elemente ale căror intercondiţionare specifică au generat o 
formaţiune litologică subţire, poziţionată superficial la suprafaţa litosferei, în care pulsează 
viaţa, formaţiune denumită sol. 
 Eforturile făcute de geografi în explicarea legităţilor de formare a solurilor conform 
variaţiilor spaţiale ale componentelor lui legate de mediul natural, au condus la elucidarea 
multor caracteristici particulare în geneză, cât şi la stabilirea unor direcţii juste în 
organizarea, utilizarea şi ameliorarea terenurilor. 
 Recent, metodele de cercetare în pedogeografie se axează pe principiile teoriei 
sistemice, pedosistemul fiind considerat ca un subsistem distinct al geosistemului, 
asamblajul pedogeografic, fiind considerat ca o expresie a organizării în timp şi în spaţiu a 
solurilor dintr-un anumit teritoriu. 
 Dar pentru a cunoaşte condiţiile de geneză, de evoluţie şi de distribuţie a solurilor 
în spaţiul geografic, pentru a elucida numeroasele conexiuni dintre factorii de mediu şi sol, 
trebuie cunoscute mai întâi procesele şi caracteristicile specifice solului însăşi, organizarea 
sa internă şi relaţiile dintre constituenţii lui, dinamica proceselor actuale în raport cu factorii 
de mediu, a proprietăţilor şi funcţiilor lui, domeniu pe care îl abordează pedologia. Din 
aceste considerente, cursul de geografia solurilor va debuta cu probleme  generale de 
pedologie, urmând să fie finalizat cu elemente specifice de Geografie a solurilor, elemente 
de zonare şi răspândire în spaţiu a învelişului  de soluri.  
 Geografia solurilor şi pedologia sunt ştiinţe interdisciplinare, de graniţă, între 
ştiinţele fundamentale (chimie, fizică, biochimie, matematică, informatică) şi ştiinţele naturii 
(geologie, geomorfologie, geodezie, climatologie, hidrogeologie, biologie), pe de o parte şi 
ştiinţele aplicative, agrosilvice (agricultură, agrochimie, silvicultură) sau inginereşti 
(îmbunătăţiri funciare, protecţia mediului, geologie inginerească), pe de altă parte. Toate 
aceste aspecte particulare vin în sprijinul confirmării pedogeografiei ca ştiinţă care 
investighează solul în toată complexitatea entităţii sale de corp natural şi mijloc de 
producţie. 
 Prin poziţia centrală pe care solul o ocupă în cadrul ecosistemelor şi geosistemelor 
terestre, pedogeografia are un caracter complex, fapt ce presupune şi o metodologie 
complexă de cercetare. Pe lângă metodele de cercetare specifice ştiinţelor colaterale cu 
care intră în contact, pedologia şi-a adaptat şi dezvoltat metode de cercetare proprii: 
metoda cercetării profilului de sol şi a unităţilor de teren, metoda morfologică şi 
micromorfologică, metoda analitică, iar geografia solurilor utilizează metodele cartografice, 
cele ale regionării şi zonării etc. 
 
 

 
 

 
 
 



 13  

 
 

Partea I 
 
 

   NOŢIUNI GENERALE  DE  PEDOLOGIE 
 
 
 

Cap. 1   NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
1.1. Importanţă 
 Importanţa ştiinţei solului a sporit mult în ultimele decenii ca urmare a presiunii 

demografice. Folosirea corespunzătoare a resurselor de sol în limitele unei solicitări 
rezonabile, asigură o reproducere naturală a acestora. Dirijarea evoluţiei solurilor şi a 
fertilităţii lor nu se va putea realiza decât pe baza unei bune cunoaşteri a conexiunilor 
solurilor, atât cu factorii de mediu, cât şi cu cei antropici. 
 Pedogeografia înarmează pe geografi cu utile cunoştinţe asupra legităţilor de 
formare, evoluţie şi repartiţie a solurilor, ajutându-i să interpreteze peisajul geografic în 
toată complexitatea sa geosistemică şi în funcţie de variaţia sa spaţială sau de dinamica sa 
temporală, să dea sfaturi şi recomandări practice, autorizate, de valorificare optimă a 
învelişului de sol în profil teritorial. Orice analiză sistemică al oricărui component al mediului 
în trecutul, prezentul  sau devenirea sa, realizată în sinteze monografice asupra 
ansamblului geosistemic la scară generală, regională sau locală, prin zonare sau regionare 
(a agriculturii sau a silviculturii), sau prin organizare sau utilizare (a terenurilor agricole), nu 
poate fi viabilă decât în cazul în care nu se face abstracţie de realitatea prezenţei solurilor, 
a proprietăţilor şi a geografiei acestora. În consecinţă, orice studiu asupra cadrului natural 
şi/sau social de factură fundamentală sau aplicativă, implică cunoştinţe despre sol, această 
entitate distinctă şi totuşi atât de mult integrată mediului geografic. 
 Geografia solurilor îşi vădeşte utilitatea şi în ceea ce priveşte protecţia şi 
combaterea poluării mediului, solul îndeplinind funcţii de epurator. Capacitatea de epurare 
a solului depinde de proprietăţile lui, de modul de folosinţă, de interacţiunea cu agenţii 
poluanţi, aspecte care trebuiesc cercetate în raport cu condiţiile de mediu şi cu cele ale 
diferitelor tipuri de soluri. 
 Dar cea mai importantă sarcină a geografiei solurilor este legată de domeniul 
valorificării fondului pedologic, prin stimularea creşterii capacităţii de producţie a solurilor 
îndeosebi în agricultură, unde extinderea suprafeţelor nu mai poate fi o premisă de viitor, 
ea oprindu-se la limita eficienţei economice şi a echilibrului biologic.  
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1.2. Solul ca rezervă naturală 
 În raport cu omul, solurile  reprezintă o resursă naturală utilizată pentru a obţine 

produse vegetale, devenind astfel mijloc de producţie în agricultură şi silvicultură, precum şi 
suprafaţă fizică terestră pe care sunt aşezate colectivităţile umane, construcţiile de orice fel 
sau suprafaţa pe care omul îşi desfăşoară diferitele activităţi. 
 Rolul esenţial al solului în natură şi societate este  de descompunere a resturilor 
organice încorporate şi de producere de biomasă. Se realizează astfel un flux continuu de 
substanţe şi energie care duce la o reciclare neîntreruptă a elementelor nutritive asigurând 
o bună parte din hrana, combustibilii şi fibrele necesare omului şi unele materii prime 
utilizate în industrie. De asemenea poate reprezenta material de construcţie, fundament 
pentru clădiri şi terasamente, locaş pentru conducte etc. 

În domeniul turismului, geografia solurilor este implicată în evaluarea şi bonitarea 
terenurilor în scopul amplasării complexelor turistice sau sportive, a amenajărilor  turistice 
în funcţie de potenţialul zonelor adiacente (agroturism) etc. 
 Astăzi solul este privit ca o mare avuţie nu numai a diferitelor naţiuni ci şi a întregii 
omeniri, iar folosirea raţională şi protecţia solului sunt considerate ca cerinţe obiective care 
trebuiesc aplicate de fiecare locuitor al Terrei. 
 

1.3. Locul solului în ecosistem şi geosistem  
Solul este un component al ecosistemelor terestre. Împreună cu factorii de mediu 

el formează pedotopul care influenţează fertilitatea terenurilor, iar aceasta împreună cu 
potenţialul biologic al plantelor determină capacitatea de producţie a ecosistemului terestru 
(naturală sau culturală, după caz). 
 Capacitatea de producţie aparţine deci întregului ecosistem şi nu poate fi atribuită 
numai solului şi numai plantei (biocenozei). Capacitatea de producţie a ecosistemului apare 
ca un potenţial. Capacitatea efectivă de producţie (sau productivitatea efectivă) depinde 
mult de tehnologia aplicată, de organizarea activităţii de producţie, ca şi de condiţiile 
meteorologice ale anului.  
 Importanţa solului în geosistem derivă din poziţia pe care o ocupă în zona de 
interferenţă dintre geosfere, mijocind astfel transferul de substanţe şi energie între 
atmosferă, litosferă  şi hidrosferă şi în mod deosebit între biosferă şi celelalte geosfere. 
 Prin caracteristicile sale, solul oglindeşte peisajul geografic şi evoluţia acestuia ca 
urmare a proprietăţilor de receptivitate faţă de factorii externi. Ca atare, solul se adaptează 
continuu la schimbările naturale sau artificiale, oglindind starea sau calitatea mediului. Solul 
este deci un indicator al calităţii şi evoluţiei mediului şi poate fi folosit în această postură 
pentru evaluarea eficienţei lucrărilor de amenajare şi a modului de exploatare. 
 
 1.4. Scurt istoric al dezvoltării pedologiei 
 Primele referiri  despre sol au fost semnalate în scrierile învăţaţilor antici, greci şi 
romani (Aristotel, Theofrast, Cato, Varro, Collumela, Plinius, Virgiliu). Aceştia priveau solul 
ca pe o suprafaţă fermă a uscatului sau ca pe un simplu suport pentru plante. 
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 După o lungă perioadă de obscuritate ştiinţifică interesul pentru studierea solului 
se reia timid la sfârşitul secolului al XVI-lea şi revoluţionează după mijlocul secolului al XIX-
lea. Studiile referitoare la nutriţia plantelor ale lui Liebig (1840) au condus la formarea 
conceptului de sol ca mediu poros, capabil să asigure apa, aerul şi elementele nutritive 
pentru plante. Paralel, s-a dezvoltat şi o şcoală agrogeologică, în viziunea căreia solul 
reprezenta produsul de alterare a rocilor la suprafaţa scoarţei terestre (Sentf, Orth, 
Richtofen). 
 Concepţia modernă despre sol a fost fundamentată de Dokuceaev, întemeietorul 
pedologiei ca ştiinţă, prin definirea solului ca şi corp natural, cu o individualitate de sine 
stătătoare, deosebit de roca pe care s-a format (1883-Cernoziomul rusesc). Dokuceaev 
elaborează o metodică nouă de cercetare, realizează o primă clasificare logică a solurilor, 
stabileşte legile fundamentale ale solificării şi pe cele ale repartiţiei geografice ale solurilor 
(zonalitatea), drept pentru care este considerat creatorul pedologiei genetice şi a şcolii 
naturaliste, idei care s-au extins în întreaga lume. La aceste realizări ştiinţifice au contribuit 
şi cercetători din alte ţări ca Raman (Germania), Hilgard, Coffey, Marbut, Kellogg  (S.U.A.), 
Demolon (Franţa), Robinson (Anglia), Murgoci (România). Un rol important în dezvoltarea 
pedologiei ca ştiinţă l-au avut Conferinţele Internaţionale de Agrogeologie (1909, 1910, 
1924) şi Congresele Societăţile Internaţionale de Ştiinţa Solului (din 1924 şi până în 
prezent). 
 În 1954, în S.U.A. un grup de specialişti americani, sub conducea lui C.D.Smith, 
au elaborat un nou sistem de clasificare bazat pe proprietăţile cuantificabile ale solurilor, 
sistem care a constituit şi baza de plecare în Clasificarea FAO-UNESCO. 
 În România, deşi apar unele informaţii sporadice despre sol în lucrări ale lui Ion 
Ionescu de la Brad, Matei Drăghiceanu şi alţii,  nu se poate vorbi de cercetări pedologice 
coerente decât după anul 1906, când a fost înfiinţată o secţie agrogeologică în cadrul 
Institutului Geologic, condusă de Gheorghe Munteanu Murgoci, fondatorul pedologiei 
moderne româneşti. El a introdus în România concepţia şi metodologia şcolii naturaliste 
ruse. Împreună cu colaboratorii săi, P.Enculescu şi E.M. Protopopescu Pache, Murgoci a 
elaborat prima hartă generală a zonelor de sol din România, hartă pe care a prezentat-o la 
prima Conferinţă Internaţională de Pedologie de la Budapesta (1909).  
 Cercetările au continuat după primul război mondial, realizându-se caracterizări 
ale diferitelor tipuri de sol (T.Saidel, N.Cernescu, M.Popovăţ), cercetări referitoare la 
fertilitatea solurilor agricole (Gh. Ionescu Siseşti, A.Vasiliu, Ir.Staicu) sau forestiere 
(C.D.Chiriţă). 
 După al doilea război mondial, cercetările pedologice se extind şi se diversifică. În 
1961, la Timişoara, a fost înfiinţată Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului 
(SNRSS), societate prin intermediul căreia au fost organizate numeroase conferinţe şi 
consfătuiri de specialitate. 

 După anul 1965, sub influenţa noilor concepţii apărute în pedologia 
americană (aproximaţia a VII-a) şi mondială (clasificarea FAO-UNESCO), în ştiinţa 
pedologică românească se produc modificări esenţiale prin renunţarea la principiile de 
clasificare naturalistice şi adoptarea celor parametrice. Ultima  versiune perfecţionată a 
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“Sistemului Român de Clasificare a Solurilor”, în acord cu datele şi experienţa acumulată în 
plan intern şi cu progresele înregistrate  în acest domeniu pe plan internaţional, s-a 
materializat în lucrarea “Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor”, apărut în anul 2003. 
Perfecţionarea sistemului de clasificare românesc s-a datorat şi observaţiilor şi propunerilor  
primite din partea a numeroşi cercetători  din reţelele Oficiilor de Pedologie, cît şi a 
specialiştilor din învăţământul superior. Noua taxonomie (clasificare) cuprinde o definire a 
orizonturilor pedogenetice, a elementelor diagnostice (orizonturi, proprietăţi şi materiale 
parentale diagnostice), tabelul general cu clasele şi tipurile de sol, tabelul cu tipurile şi 
subtipurile de sol cu definiţiile corespunzătoare, cheile de determinare a acestora, lista cu 
subdiviziunile la nivel de varietate de sol şi ceilalţi parametri pentru subdiviziuni la nivelul 
inferior al taxonomiei. 

 

1.5. Concepţia sistemică în definirea, formarea şi evoluţia solului 
1.5.1. Solul, corp şi sistem natural.  Solul este considerat un sistem 

tridimensional, format din material relativ afânat, situat la suprafaţa scoarţei terestre şi 
alcătuit din componenţi minerali şi organici, precum şi din diverse organisme vii, aflaţi în 
interacţiune, cu caracteristici fizice, chimice, biologice şi morfologice diferite de cele ale 
materialelor parentale din care s-a format şi evoluat în timp prin procese specifice sub 
acţiunea climei şi vieţuitoarelor în diferite condiţii de relief, având o organizare proprie, fiind 
capabil de schimb continuu de substanţe şi energie cu mediul, având proprietatea de 
autodezvoltare şi de asigurare a unor condiţii necesare creşterii plantelor (fertilitate) 

1.5.2. Definirea şi caracterizarea solului în concepţia sistemică.  În ultimele 
decenii în definirea solului şi în explicarea formării şi evoluţiei lui s-a utilizat tot mai mult 
concepţia sistemică, concepţie specifică ecologiei şi, în general, lumii vii. 
 Elaborată de Ludwig von Bertalanffy în al VI-lea deceniu al secolului XX, concepţia 
sistemică s-a dezvoltat cu predilecţie în domeniul ştiinţelor biologice,  în disputa cu teoria 
evoluţionistă. Prin teoria sistemică s-au  pus bazele cercetării structurii şi funcţiilor 
obiectului însăşi, în cazul nostru - solul, fără a-i neglija originea şi evoluţia. 
 Abordarea sistemică a concepţiei de pedogeneză, cât şi interacţiunea sistemului 
sol cu sistemele colaterale, se bazează pe faptul că solul are capacitatea de a transforma 
condiţiile de mediu în propriile lui condiţii. Capacitatea de reînnoire reprezintă una din 
premisele dezvoltării şi evoluţiei sale. 
 Pe lângă schimburile de substanţă şi energie,  în cadrul interacţiunii dintre sistemul 
sol (pedosistem) şi sistemele vecine se realizează şi schimburi de entropie. În perioadele 
sale de existenţă, de funcţionalitate, pedosistemul acumulează diverse influenţe, energii, 
din vecinătate, influenţe în general eterogene, dezordonate (precipitaţii şi diferenţieri 
termice din atmosferă, influenţe ale florei şi faunei din biosferă, ale apei din hidrosferă, ale 
rocii din litosferă), pe care le acumulează şi le ordonează, realizând un bilanţ favorabil de 
entropie. Organizarea nivelurilor de entropie este asigurată de diferiţi componenţi ai solului. 
Organismele vii din sol absorb entropie joasă şi energie din mediu şi eliberează în mediu 
entropie înaltă (dezorganizatoare), menţinându-se astfel echilibru energetic  pe seama altor 
sisteme  cu care solul realizează schimburi de substanţă şi energie. Totodată, solul 
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absoarbe necontenit apă cu entropie joasă din precipitaţii, pe care o eliberează apoi în cea 
mai mare parte sub formă de vapori cu entropie înaltă.  Acest caracter “antientropic” al 
solului dezvoltat pe seama surselor de energie exterioară, se opune acţiunii 
dezorganizatoare a factorilor de mediu asigurând un echilibru dinamic pedosistemului, care 
îşi conservă structura şi se dezvoltă, perfecţionându-şi organizarea în decursul evoluţiei în 
timp şi în spaţiu. Caracterul antientropic permite sporirea cantităţii de materie organică şi 
substanţe nutritive în pedosistem, asigurându-i o structurare favorabilă şi un regim 
aerohidric optim care să-i confere caracterul de fertilitate şi să-I asigure evoluţia. 
 Una din ideile de bază în definirea sistemică a solului se referă  la recunoaşterea 
rolului primordial al ansamblului de factori pedogenetici faţă de elementele separate 
(integralitatea), acţiune caracteristică sistemelor deschise (se disting trei tipuri de sisteme: 
sisteme izolate, fără schimburi de substanţă şi energie cu mediul înconjurător; sisteme 
închise, în care au loc schimburi energetice cu mediul fără a se produce şi schimburi 
materiale; sisteme deschise, care se află într-un permanent schimb de substanţă şi energie 
cu mediu).  
 Un sistem, cu toate însuşirile părţilor sale, menţionează Botnariuc (1976), nu se 
reduce la suma însuşirilor părţilor sale componente. El prezintă structuri funcţionale noi, pe 
care nu le au părţile componente ale lui, luate izolat. Cunoaşterea  acestor structuri duce la 
previziunea schimbărilor posibile în sistem. 
 Diversitatea  pedosistemului îi conferă şi o multitudine de funcţionalităţi şi stări 
posibile.  Autoorganizarea şi  autoreglarea acestuia se realizează pe seama unor programe 
proprii, diferenţiate în funcţie de natura intervenţiilor din afară. Această  diversitate 
presupune şi o eterogenitate internă a lui. Un sistem, cu cât este mai complex cu atât 
corelaţiile lui sunt mai multiple, creşte autocontrolul, sporeşte stabilitatea. Extrapolând  
concepţiile sistemice în domeniul relaţiilor existente în sol se observă că acestea presupun 
o serie de funcţionalităţi proprii solului ca: rezervor de apă, de aer, de substanţe nutritive, 
posibilităţi de reciclare a elementelor nutritive etc, toate la un loc intercondiţionându-se, cu 
atât mai bine şi realizând legături tot mai stabile cu cât conexiunile sunt mai multiple. 
 În concluzie, pedosistemele sunt sisteme deschise, informaţionale, care datorită 
modului lor de organizare au capacitatea de autoconservare, autoreproducere, autoreglare, 
autodezvoltare, de la forme simple la forme complexe de organizare; ele au un caracter 
antientropic şi finalizant care le asigură stabilitate în relaţiile lor cu sistemele înconjurătoare. 
În dezvoltarea lor, pedosistemele vor suferi schimbări doar în momentul în care se creează 
condiţii noi prin corelarea funcţiilor lor cu lumea înconjurătoare. Din această cauză 
pedosistemele trebuiesc plasate la tranziţia dintre sistemele nebiologice şi cele biologice. 

1.5.3. Nivelurile  de integrare a materiei din sol. Constituenţii minerali, organici, 
apa şi aerul se regăsesc în sol într-un aranjament organizat, diferenţiat pe verticală în strate 
caracteristice, succesive. Numai această orânduire a particulelor şi succesiune de strate 
defineşte o unitate funcţională denumită sol sau pedon. O multitudine de pedonuri, 
amplasate într-o unitate de suprafaţă, cu aceleaşi caracteristici, generează polipedonuri 
sau unitatea teritorială de sol (US). 
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 Prin prisma teoriei sistemice polipedonurile sunt sisteme deschise, aflate sau nu în 
stare staţionară în raport cu mediul înconjurător, care îndeplinesc funcţia de a regla şi a 
asigura condiţiile necesare dezvoltării vieţii şi care, datorită organizării lor structural - 
funcţionale prezintă caractere de integralitate, istorice, informaţionale şi antientropice, 
precum şi capacitatea de a se autoregla, autoconduce, autodezvolta, de la forme simple la 
forme complexe de organizare. 
 În ideea de evoluţie sistemică, solul prezintă o serie de niveluri de organizare, 
ierarhizate de la forme simple la forme din ce în ce mai complexe. Florea (1994) stabileşte 
două linii de ierarhizare: una individuală, corespunzătoare integrării materiei în individul de 
sol şi alta supraindividuală, corespunzătoare organizării polipedonurilor în spaţiu şi timp. 
 Organizarea individuală, caracteristică sistemelor din interiorul individului de sol 
(pedon) se realizează la rândul ei tot pe două niveluri:  

- primul nivel, întâlnit şi la alte sisteme, se referă la modul de agregare al 
particulelor subatomice, atomilor, moleculelor, ionilor, până la compuşii minerali şi organici 
din sol; 

- al doilea nivel corespunde unor relaţii evolutive, specifice solului, începând cu 
biopedoplasma (ce include o mixtură de materie vie, componenţi minerali fin divizaţi, apă şi 
aer), continuând cu materia de bază, specifică solului (minerală, organică, lichidă, gazoasă, 
rădăcini, particule scheletice, vieţuitoare), materie care apoi se organizează în agregate 
structurale, în orizonturi de sol şi în final în profilul de sol sau pedonul (fig.1). 
  
Particule                                                                      Niveluri de integrare individuală nespecifice       
subatomice                                                                                             solului, dar existente în sol                    
 
             Atomi 
                        Molecule 
 
                                           Compuşi minerali şi                                 Niveluri de integrare 
individuală            
                                           organici (inclusiv coloizi)                                              specifice solului     
                                                                 

Biopedoplasma 
sau materia 

pedostructurală 

Materia de bază, 
specifică solului (meped); 

Asamblaj elementar 

Agregate 
structurale 

(peduri) 

Asamblaj secundar; 
ORIZONTURI 
pedogenetice 

PEDON 
(profilul de 

sol) 
 

Fig. 1   Nivelurile  de integrare a materiei în sol (după Florea, 1994) 
 

Diferitele părţi ale sistemului “sol” (partea minerală, organică vie şi nevie) nu 
acţionează independent sau izolat, pentru ele însele, ci asociat, ordonat si intercorelat, 
întreaga activitate fiind subordonată întregului. 
 Cel mai înalt grad de integrare şi organizare a materie în cadrul solului ca sistem şi 
entitate naturală, este reprezentat prin pedon sau profilul de sol. Acesta este constituit dintr-
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o succesiune bine definită de orizonturi pedogenetice, care se comportă unitar, având 
funcţionalităţi specifice. 
 Profilul de sol sau pedonul reprezintă unitatea naturală elementară de studiu în 
pedologie şi evident în geografia solurilor şi stă la baza caracterizării şi diagnozei solurilor, 
a descifrării genezei şi evoluţiei, a prognozei comportării solurilor în  diferite condiţii de 
utilizare. Diferite combinaţii de orizonturi integrate în pedon sunt caracteristice diferitelor 
tipuri de sol, combinaţiile variind de la un loc la altul pe glob. 
 Profilele pedogenetice, specifice diferitelor soluri, se deosebesc între ele prin 
stadiul lor de evoluţie exprimat în principal prin următoarele caracteristici: numărul şi 
grosimea orizonturilor, intensitatea bioacumulării (apreciată după conţinutul, calitatea, 
gradul de saturaţie în baze şi grosimea orizontului cu humus), gradul de individualitate şi de 
diferenţiere comparativă etc.  

Între sol (pedon) şi mediu  există variate schimburi de substanţă şi energie (fig.2), 
atât cu atmosfera, cât şi cu litosfera, schimburi concretizate în aporturi şi/sau pierderi.  
  

 
Fig. 2  Reprezentarea schematică a unui pedosistem 

 la nivelul pedonului (după  Florea-1985) 
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În fapt, individul de sol este reprezentat prin polipedon, adică printr-o suprafaţă de 
teren cu o multitudine de pedonuri de acelaşi fel, învecinate, denumită şi unitate teritorială 
de sol (US). Pedonul apare deci ca un eşantion reprezentativ al polipedonului, prin 
intermediul căruia se studiază şi se caracterizează individul de sol (polipedonul). 

Spre deosebire de pedon, polipedonul se caracterizează  şi prin o anumită 
suprafaţă, făcând legătura între nivelurile de integrare individuală şi nivelurile de organizare 
spaţio-temporale, fiind component elementar al învelişului de sol. 
         1.5.4. Nivelurile de organizare spaţio-temporale ale solurilor. Nivelurile de 
organizare ale solurilor se referă la ierarhia supraindividuală a acestora plecând de la 
individul de sol (polipedon) şi sfârşind cu învelişul global (pedosfera) (fig. 3). 
 Totalitatea polipedonurilor similare dintr-o anumită regiune formează populaţia de 
polipedonuri (pedosocionul) care reprezintă totalitatea indivizilor de sol de acelaşi fel dintr-o 
anumită regiune; se caracterizează printr-o evoluţie similară, distribuţie şi particularităţi 
funcţionale similare în peisaj. 
 Pedosocionul reprezintă forma cea mai simplă de asociere a polipedonurilor 
(unităţi teritoriale de sol - US - diferite pe un teritoriu dat, la un anumit moment). 
Pedosocionul funcţionează ca un sistem deschis, având relaţii de schimb cu mediu precum 
şi între proprii componenţi.  
 Modul de repetare în teritoriu a pedoasociaţiilor de acelaşi tip sau de tipuri diferite 
determină specificul peisajului pedologic al unui teritoriu, reflectat de modul de distribuţie a 
grupărilor de soluri caracteristice diferitelor regiuni geografice. 
 

 
   PEDOSFERA 
 
                PEDITORIU 
                  (complex de peisaje pedologice integrate) 
 
                                   PEDIOM 
                                       (unitate elementară teritorială de peisaj pedologic integrat) 
 
                                                        PEDOSOCION 
                                                             (unitate elementară teritorială de  
                                                             combinaţii de sol sau de pedosociaţii) 
 
                                                                                 POLIPEDON 
                                                                                           (unitate elementară teritorială de sol) 
 

 
Fig. 3.   Nivelurile de organizare structural ierarhică (spaţio-temporală) a solurilor (după Florea, 1983) 

 
Pediomul reprezintă un ansamblu de pedosocionuri integrate organic într-un 

teritoriu unitar, cu o anumită evoluţie genetico-geografică în care procesele pedogenetice 
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stau la baza originii, a structurii, a funcţionalităţii şi dinamicii lui. Solurile aparţinătoare unui 
pediom vor fi supuse unei evoluţii comune sub anumite aspecte, ca urmare a acţiunii 
factorilor externi, în timp şi în spaţiu (pediomuri de luncă, de câmpie, de deal, de munte 
etc).  

În cadrul pediomurilor, pe lângă asociaţiile de soluri se întâlnesc adesea şi 
nonsoluri (stâncării, mlaştini, cursuri de apă etc), între care pot apărea schimburi de materie 
si energie şi care pot influenţa  apreciabil întregul ansamblu (prăbuşiri, inundaţii). 
 Peditoriul reprezintă o grupare spaţială de pediomuri (fig.4). Grupările de 
pediomuri se pot realiza fie pe zone climatice şi regiuni geografice, caz în care componenţii 
au caractere relativ asemănătoare (homeosecvenţe), fie pe bazine hidrografice, altitudinal 
(câmpii, deal munte),  caz în care componenţii sunt relativ diferiţi (heterosecvenţe). 
Studierea secvenţelor de soluri caracteristice ultimului caz este utilă pentru explicarea 
interrelaţiilor şi caracteristicilor diferitelor pediomuri etajate. 

 
Fig. 4. Schiţă cu asocierea unor pedonuri, polipedonuri, pediomuri şi  peditorii, 

 în cadrul pedosferei (după Florea-1985) 
 

Pedosfera reprezintă nivelul superior de organizare care include totalitatea 
sistemelor organizate la un nivel inferior acesteia. Cu toate că are o grosime redusă (1-2m, 
foarte rar mai mare), pedosfera are totuşi o importanţă covârşitoare, fiind sediul celor mai 
importante procese care au loc pe uscat, participând la circuitul substanţelor şi la fluxul de 
energie de care depinde existenţa vieţii pe Terra. 
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Cap. 2  CONSTITUENŢII SOLULUI ŞI ORIGINEA LOR 
 

Într-un sol se regăsesc patru grupe de constituenţi denumite faze: faza solidă 
minerală, faza solidă organică, faza fluidă lichidă (apa) şi faza fluidă gazoasă (aerul). 
Proporţia lor este variată. Într-un orizont superior al unui sol nederanjat, cu textură mijlocie 
(evoluat sub o fitocenoză ierboasă naturală),  se găsesc  în medie, 50% elemente ale fazei 
solide (39% material mineral şi 11% material organic) şi 50% elemente ale fazei fluide 
(lichidă şi gazoasă), proporţia acestora din urmă  variind fiecare între 15-35% în funcţie de 
starea de umiditate momentană. În realitate proporţiile menţionate ca ideale se modifică de 
la un sol la altul, iar în cadrul aceluiaşi sol, de la un nivel (orizont) la altul. 

Faza  solidă

Faza solidă minerală
39% v/v, 95% g/g

      Faza solidă organică
11% v/v,  5 g/g

Faza fluidă lichidă 
(apa)15-35% v/v

Faza fluidă gazoasă (aerul)35-
15% v/v

Faza fluidă

Fig.  5   Proporţia diferitelor faze  dintr-un orizont superior al solului 

 
 La aceste faze se adaugă şi componenta vie a solului care, deşi apare într-o 
proporţie foarte mică, reprezintă o importanţă covârşitoare pentru toate procesele din sol. 
Fazele mai sus menţionate se află într-o continuă interrelaţie şi intercondiţionare, faza fluidă  
(apa, soluţia de sol şi aerul)  fiind cea mai dinamică. 

 
2.1.  Faza solidă minerală a solului 
Faza solidă minerală  reprezintă cca 40% din volumul solului şi peste 90% din 

masa sa şi este formată din fragmente de rocă (epiclaste).  Acestea provin  în urma 
fenomenelor de alterare fizică sau chimică, prin procese simple de transformare a rocilor 
compacte (alterare) sau prin procese complexe de transformare (alterare şi sinteză) a 
rocilor şi mineralelor primare (compacte sau afânate). Proporţia de minerale nou formate 
depinde de zona bioclimatică (adică de viteza cu care se desfăşoară transformările 
mineralelor  primare), de modalitatea de contact a acestora cu agenţii implicaţi în acţiunea 
de transport, precum şi de timpul scurs de la debutul acestor fenomene. 

 
2.1.1.  Formaţiuni geologice şi depozite de suprafaţă 

 Formaţiunile geologice (sau rocile şi mineralele primare) reprezintă corpuri 
naturale care s-au format în alte condiţii  decât cele existente în sol şi care nu au suferit nici 
o alterare chimică ulterior depunerii lor.  Rocile primare  sau rocile subiacente pentru 
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cuvertura de sol, sunt situate în cea mai mare parte sub pătura de alterare Ele pot fi rigide 
(dure, stâncoase) sau mobile (moi, neconsolidate, afânate, claste).  
 După compoziţia lor chimică formaţiunile geologice sunt împărţite de Florea şi 
Munteanu (2000, 2003) în :  

- roci silicatice hipobazice (>60% SiO2 şi >10% cuarţ liber); 
                   - magmatice (granite, granodiorite, diorite, riolite, piroclastite acide); 
                   - metamorfice (cuarţite, gnaise, paragnaise); 
                   - sedimentare (gresii silicioase, feruginoase şi micacee); 

 - roci silicatice mezobazice (50-60% SiO2);                              
                   - magmatice (sienite, diorite, dacite, andezite, trahite, piroclastite       
                      intermediare);   

                                  - metamorfice (micaşisturi, filite, ardezii); 
                                  - sedimentare (brecii, conglomerate, gresii calcaroase şi argiloase);  
 - roci hiperbazice (eubazice) (<50% SiO2, fără cuarţ liber); 
                   - magmatice (gabrouri, bazalte, diabaze, piroclastite bazice); 
                     - metamorfice (serpentinite, amfibolite); 
                     - sedimentare (şisturi argiloase carbonate, fliş argilos); 

- roci carbonatice consolidate, argilo-calcaroase: metamorfice (şisturi calcaroase) şi  
sedimentare carbonatice (marne), precum şi roci carbonatate compacte, calcaro-
dolomitice: metamorfice (marmora) şi sedimentare carbonatice (alte calcare, 
conglomerate şi brecii calcaroase, tufuri calcaroase, travertin, fliş calcaros); 

 - roci sulfatice compacte (gipsuri şi anhidrite); 
 - roci halogenurice (halite); 
O serie de materiale dezagregate, mai mult sau mai puţin alterate, neconsolidate 

sau slab consolidate, dar foarte vechi, preholocene, se regăsesc astăzi în profilul de sol la 
adâncimi la care acestea sunt definite ca roci subiacente. Procesul lor de alterare nu a fost 
început sau a fost întrerupt, putând fi eventual reluat o dată cu împingerea pachetului de 
roci în sfera de acţiune a factorilor exogeni (eroziune, alunecări, intervenţie antropică).  
Aceste roci fac parte preponderent din clasa rocilor silicatice hipobazice (nisipuri şi pietrişuri 
cuarţitice), mezobazice (argile, luturi şi pietrişuri silicatice), eubazice (marne, loessuri, 
pietrişuri carbonatice), a materialelor salifere sau a rocilor organice (turbele). 

 
2.1.2.   Materialele parentale pentru sol 
Din rocile parentale dure sau mobile, prin alterare, s-au format materialele 

parentale ale solurilor, materiale exclusiv mobile, care provin sau nu din roca subiacentă, 
respectiv roca dură situată la baza acestora. Materialele parentale sau depozitele de 
cuvertură de suprafaţă sunt mult mai recente (în general holocene). Ele sunt, de regulă, 
formate din minerale primare sau secundare alterate pe loc sau transportate şi redepozitate 
(cu excepţia loessului, depozitelor loessoide, a nisipurilor de dune sau a unor materiale din 
scoarţele vechi de alterare, de regulă din zonele tropicale). Aceste materiale pot fi divizate 
în următoarele categorii:  

- materiale de dezagregare şi/sau alterare pe loc (reziduale, eluviale); 
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- materiale transportate şi redepozitate (proluviale, coluviale, fluviatile, fluvio-
lacustre,  maritime, lagunare, loessuri, nisipuri, depozite morenaice, depozite 
antropice remaniate (materiale spolice, urbice, garbice, mixice, reductice); 
Pentru depozitele de cuvertură pe care s-au format şi evoluat solurile (denumite în 

pedologie „materiale parentale”) se specifică starea lor de carbonatare, clasa 
granulometrică a acestora (grosieră, mijlocie, mijlociu-fină, fină şi foarte fină); în cadrul 
fiecărei clase se specifică şi eventuala  prezenţă a scheletului. De asemenea, în măsura în 
care observaţiile pot confirma,  se specifică relaţia pe care o are materialul parental al 
solului cu roca subiacentă sau formaţiunea geologică (provenienţă, mod de suprapunere, 
raport de structură etc). 
 

2.1.3.   Mineralele primare din soluri 
 Mineralele sunt corpuri anorganice cristalizate sau amorfe, formate din elemente 
sau compuşi cu o compoziţie chimică definită şi cu o stare de agregare solidă şi omogenă.  

În  urma proceselor de alterare din sol, marea majoritate a rocilor şi a mineralelor 
primare suferă o serie de transformări  fizice şi chimice care le modifică esenţial 
proprietăţile  faţă de eşantionul iniţial. Astfel, în pedologie se utilizează termenii de mineral 
primar (care nu a suferit nici o alterare chimică ulterioară depunerii şi cristalizării lui) şi 
mineral secundar (rezultat din  alterarea mineralelor primare sau prin precipitarea produşilor 
de descompunere a mineralelor primare - Conea şi colab., 1977). 
 În funcţie de chimismul lor, mineralele se grupează în elemente native, halogenuri, 
sulfuri şi sulfosăruri, oxizi, hidroxizi şi săruri ale oxiacizilor (silicaţi, carbonaţi, fosfaţi, sulfaţi, 
nitraţi etc).  
 După aranjamentul particulelor care compun mineralele primare, acestea  pot 
exista în stare cristalină (aranjament ordonat al particulelor), cu proprietăţi anizotropice (cu 
proprietăţi fizice variabile în funcţie de direcţia axelor optice sau a celor cristalografice) şi în 
stare amorfă (aranjament dezordonat al particulelor), cu proprietăţi izotropie (cu proprietăţi 
fizice identice în toate direcţiile). În rocile şi mineralele cristalizate, particulele elementare 
ale substanţelor chimice constituente sunt dispuse în spaţiu în reţele (structuri reticulare) 
după anumite legi ale simetriei (reţele cristaline). Teoretic, o astfel de reţea poate avea o 
extindere infinită, realizată prin adăugarea periodică a particulelor de acelaşi fel. Practic, 
reţeaua  este însă limitată  atunci când adaosul de particule se opreşte prin epuizare sau 
alte cauze. 

În funcţie de complexitatea ei, reţeaua cristalină se compune din unul sau mai 
multe şiruri (reticulare), iar acestea pot fi organizate în plane (reticulare). Particulele ionice   
[(SiO4)4-] sau ionii simplii (Al3+, Fe3+, Fe2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+ etc), componenţi a unui şir, 
sunt dispuşi  echivalent (parametru reticular). Neutralizarea reţelelor ionice se realizează 
prin alternanţa de particule [+] şi [ - ], iar o reţea cu particule ionice [(SiO4)4-] se realizează 
prin legături vicinale. 
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Fig. 6       Elementele unei reţele cristaline (după Geanana et al., 1999) 

a. şir reticular; b. plan reticular; c. reţea tridimensională; 
Ta,b,c. parametrii şirului, planului sau reţelei 

 
2.1.3.1.  Elementele native se grupează într-o clasă de minerale care reunesc 

elementele aflate în stare nativă (C, Au, Ag, Hg). Ele sunt întâlnite în soluri într-o proporţie 
foarte redusă. Doar carbonul (sub formă de grafit în şisturile grafitoase) poate apare în 
materialele de cuvertură mai mult sau mai puţin alterate. 

2.1.3.2.  Halogenurile sunt combinaţii ale anionilor de (Cl-), (F-), (B-), cu ionii 
metalelor care au o capacitate slabă de polarizare (Na+, K+), fapt ce le conferă o solubilitate 
ridicată. Cele mai răspândite halogenuri în soluri sunt halitul (NaCl) şi silvina (KCl). 

2.1.3.3.  Sulfurile şi sulfosărurile reprezintă combinaţii naturale ale sulfului cu un 
număr mare de elemente metalice. Cu toate că se regăsesc în numeroase combinaţii 
(pirita, calcopirita, galena, blenda etc), în materialele parentale şi în procesele de solificare 
intră un număr redus de sulfuri, şi acestea doar în arealele cu roci endogenetice (formate în 
condiţii accentuat reducătoare). 

2.1.3.4.  Oxizii şi hidroxizii sunt combinaţii naturale ale metalelor cu oxigenul (O2-

)  ori cu gruparea ionică hidroxilică (OH-). 
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Cel mai răspândit oxid în sol şi, în general, pe întreg Pământul este apa. 
Proprietăţile acesteia sunt bine cunoscute, fără a mai insista asupra lor.  

Oxizii şi hidroxizii de fier şi aluminiu participă cu cca 4% la alcătuirea scoarţei 
terestre. Ei se regăsesc adesea sub formă  hidratată, de tipul Fe2O3 · nH2O şi Al2O3 · nH2O 
alcătuind împreună ceea ce în pedologie  poartă numele de sescvioxizi. Sub această formă 
cei doi oxizi se comportă ca substanţe coloidale care vor migra lent de la locul de formare 
sub formă de sescvihidraţi. Formele oxidice nehidratate sunt hematitul (Fe2O3), piroluzitul 
(MnO2) etc. 

În climatele calde aluminiul se hidratează uşor, reacţie din care rezultă hidrargilitul 
sau  gibbsitul [(Al(OH)3], mineral argilos de culoare albă, component specific al solurilor 
lateritice. Dimensiunile coloidale ale particulelor gibbsitice conferă solurilor  tropical umede 
o textură fină, argiloasă şi o tentă de culoare roşcată generată de impurităţile limonitice 
(oxizi de fier). 

2.1.3.5.  Sărurile oxiacizilor constituie grupa cea mai mare a mineralelor primare, 
iar ponderea cea mai importantă în alcătuirea litosferei, implicit a solului, o au sărurile 
siliciului, subgrupă denumită generic „silicaţi” sau „minerale silicatice”. Alte tipuri de săruri 
din această grupă întâlnite în soluri sunt carbonaţii, fosfaţii, sulfaţii, nitraţii etc. 

A)  Mineralele silicatice reprezintă cca 90% din volumul  total al litosferei 
(Geanana et al., 1999). Totuşi, mineralele primare silicatice rămase din roca dezagregată  
sunt prezente în sol în cantităţi reduse (cu excepţia solurilor puţin evoluate). 

Silicaţii sunt compuşi minerali cu o structură complexă, organizată în reţele ionice. 
Structura generală a mineralelor silicatice [(SiO4)4-] se bazează pe o reţea formată din patru 
atomi de oxigen dispuşi în jurul unui atom de siliciu (Si4+ - rază ionică - 0,39Ĺ), sau de 
aluminiu (Al3+ - rază ionică - 0,57Å) (Onac, 2001), ca şi când atomul de siliciu (sau 
aluminiu) ar fi în centrul unui tetraedru (poliedru cu patru feţe şi patru colţuri), iar atomii de 
oxigen ar fi în vârful tetraedrului (fig.7). Sarcinile acestei grupări ionice pot fi compensate fie 
prin alipire de cationi, fie prin punerea în comun a oxigenului şi gruparea tetraedrelor, fapt 
ce determină divizarea silicaţilor după cum urmează: 

 
 

    
                
 
 
 
                                                                                                         
        
 
  
          Fig. 7  Schema tetraedrului de siliciu            Fig. 8  Structura cristalină a ortosilicaţilor 
                                                                                                   O    oxigen;       •   cation 
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Fig. 9  Alte modalităţi de prezentare 

a structurii silicaţilor (după Onac, 

2001) 
 

a. ortosilicati;      
b. sorosilicati;     
c. ciclosilicati;  
d. inosilicati  in lanturi simple;  
e. inosilicati in lanturi duble;   
f. filosilicati;       
g. tectosilicati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)  Ortosilicaţii  sau nezosilicaţii sunt silicaţi cu grupări anionice izolate [(SiO4)4-] 
(fig.8, 9a) (Anastasiu şi colab., 1998). Pentru a realiza coeziunea mineralului, grupările 
anionice sunt legate între ele prin intermediul unor punţi  de cationi bivalenţi (Ca2+, Mg2+, 
Fe2+) şi mai rar prin punţi realizate de cationi trivalenţi (Al3+, Fe3+). Punţile reprezintă 
punctele de minimă rezistenţă ale reţelei, iar la spargerea acesteia (clivaj) se conturează 
suprafeţe neregulate. În funcţie de tipul de cationi de legătură, din ortosilicaţi fac parte 
următoarele minerale primare: 
 - olivina (punţi  de Fe2+ şi Mg2+); apare în rocile bazice şi ultrabazice şi rar în soluri 
datorită alterării ei rapide în contact cu apa; 

- granatul (punţi de Al3+ şi Fe3+ dar şi de Ca2+, Fe2+, Mg2+); apare în rocile 
metamorfice, dar şi în soluri datorită rezistenţei lor mai mare la alterare; 

- epidotul (grupări de Ca2+, Al3+, Fe3+ şi grupări OH-); apare în şisturile cristaline  
epimetamorfice. 

În funcţie de tipul de cationi care realizează neutralitatea reţelei cristaline sau 
efectuează legături între reţelele anionice (SiO4)4-, mineralele respective primesc proprietăţi 
specifice şi denumiri particulare: forsterit (Mg2+), fayalit (Fe3+), olivină (Fe3+, Mg2+), 
alamandin (Mg2+, Al3+), grosular (Ca2+, Al3+) etc. 
        b)  Sorosilicaţii  (pirosilicaţii) sau silicaţii  cu grupe finite de tetraedrii (oligomeri),  au 
unul sau doi ioni de oxigen în comun ce unesc două, trei sau mai multe grupări ionice 
[(SiO3)2-]       (fig. 9b,10 ). Ca şi în cazul ortosilicaţilor, în funcţie de anionii care realizează 
punţile de legătură dintre tetraedre, sorosilicaţii au proprietăţi chimice specifice şi denumiri 
particulare; dravit (Mg2+), elbait (Mn2+, Li2+), ilvait (Ca2+, Fe3+, etc), turmalina (silicat complex 
care, după Blackburn şi Dennen,-1988, este încadrat într-o subdiviziune aparte denumită 
ciclosilicaţi - fig. 9c). 
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  c)   Inosilicaţii au o structură reticulară  în care tetraedrii de siliciu sunt ordonaţi 
sub formă de lanţuri infinite (tip polimeri) în două moduri. 

 Inosilicaţi în lanţuri multiple simple de tetraedrii, cu doi atomi de oxigen comuni 
pentru fiecare tetraedru şi un complex anionic de tipul   [(SiO3)2-)] (fig. 9d, 11). Fiecare lanţ 
(care practic este un ion gigantic cu sarcină negativă) se leagă cu cel din vecinătatea sa 
prin intermediul aceloraşi punţi realizate de către cationii metalici (Fe2+, Mg2+, Ca2+), punţi 
care, de altfel, reprezintă şi punctele de minimă rezistenţă ale reţelei cristaline. Din această 
cauză piroxenii, (minerale reprezentative pentru inosilicaţii cu lanţuri infinite simple şi care 
se găsesc în rocile magmatice bazice), sunt uşor alterabili în condiţii exogene furnizând 
solului elementele necesare în asigurarea nutriţiei minerale a plantelor. 

 Inosilicaţi în lanţuri multiple duble de tetraedrii (fig. 9e, 12), au doi sau trei atomi de 
oxigen comuni pentru fiecare tetraedru, plus grupări (OH)- plasate în dreptul ochiurilor 
hexagonale ale anionilor. Principalul mineral al acestei subgrupe este hornblenda, inosilicat 
din grupul amfibolilor. Diversificarea amfibolilor se realizează pe acelaşi principiu, al punţilor 
de legătură dintre lanţurile duble de anioni [(SiO3)2-]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fig. 11   Inosilicaţi în lanţuri multiple, simple       Fig. 12   Inosilicaţi  în lanţuri multiple, duble                                                                                                   
                                                                                        •  ioni Si4+;   �  ioni O2-;  �   ioni OH- 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 10  Structuri cristaline           

cu grupe finite de tetraedrii 
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d)  Filosilicaţii  sunt constituiţi din tetraedrii în mijlocul 
cărora se găsesc, de regulă, ioni de siliciu [(SiO4)4-] 
frecvent  înlocuiţi de ioni de aluminiu, caz în care 
reţeaua cristalină primeşte o sarcină negativă în plus 
(AlO4)5-].  Tetraedrii sunt reuniţi prin trei ioni comuni de 
oxigen la trei colţuri ale reţelei cristaline, formând reţele 
plane, infinite, cu ochiuri hexagonale (fig.9f, 14). În 
acest caz, complexul anionic iniţial [(SiO4)4-] pierde trei 
sarcini electrice negative, rămânând încărcat negativ 
doar la un colţ al tetraedrului, sarcina negativă fiind 
situată perpendicular pe planul stratului (foiţei). În 
această situaţie multiplele colţuri purtătoare de sarcini 
 (-) sunt îndreptate în aceiaşi direcţie, iar în secţiune 
transversală doar o faţă a reţelei planare (a foiţei) are 
sarcină electrică negativă (fig.14).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 14 Prezentare schematică a structurii anionilor de filosilicaţi: (n[SiO2O5]2Ż ), cu n = 1 
(adaptat după Geanana et al., 1999) 

 
1.structură reală văzută frontal; 2. secţiune schematică transversală pe planul anionic ce indică faptul 
că ionii de oxigen, purtători de sarcină negativă, sunt îndreptaţi în acelaşi sens; 3. reprezentare 
schematică a unor planuri (foiţe, lamele) de: a)  tetraedrii cu Si şi O; b)  octaedrii cu Al şi OH (grupări 
cationice hidrargilitice); c) octaedrii cu Mg şi OH (grupări cationice brucitice).  

Fig. 13. Reprezentarea 
grafică a unui octaedru 
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Fig.  15   Reprezentarea schematică  a    
mineralelor filosilicatice dimorfice: 
pachet  izolat (a1); pachet  suprapus (a2) 
şi trimorfice:  pachet izolat (b1);        şi 
pachet suprapus (b2) 

 
Tr- tetraedru şi  strat  tetraedric    Oc – 
octaedru şi strat octaedric; k = intervale 
în care, în funcţie de deschidere (10-14-
18Å), pot pătrunde molecule de apă 
sau cationi  schimbabili cu raze ionice 
mari (ex. potasiu)      
 

Neutralizarea sarcinilor negative din cadrul singurului plan de tetraedrii rămas activ 
se realizează fie cu grupe catonice aluminoase [Al(OH)]2+, [Al(OH) e2]1+, denumite grupe 
catonice hidrargilitice, fie  cu grupe cationice magneziene de [Mg(OH)]1+, denumite grupe  
cationice brucitice. Stratul cationic care asigură neutralitatea totală sau parţială a 
filosilicatului are o  structură octaedrică, cu dispunere a şase atomi de oxigen [(O)2-] şi/sau 
de hidroxil  [(OH)-]  în jurul unui atom mai voluminos  de Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Ca2+ etc, ca 
şi când atomul metalic ar fi în centrul octaedrului (poliedru cu şase colţuri şi opt   feţe), iar 
cei şase atomi de oxigen sau hidroxil ar ocupa colţurile octaedrului (fig. 13). Poliedrii din 
stratul tetraedric sunt orientaţi cu vârfurile spre stratul octaedric (fig. 15). 

Planul, foiţa, lamela sau alte denumiri date complexului de tetraedrii şi octaedrii, 
desfăşurat teoretic la infinit, este rezultatul asocierii mai multor strate diferite, după cum 
urmează. 

Mineralele filosilicatice ale căror foiţe (lamele) sunt formate din două strate 
suprapuse, unul tetraedric (Tr) şi altul octaedric (Oc), se numesc minerale dimorfice, 
bistratificate sau cu structură 1:1 (grupa serpentinei) (fig. 15 a1, b1). 

Mineralele filosilicatice în care stratul octaedric se interpune între două strate 
tetraedrice pe care le neutralizează total sau parţial, se numesc minerale trimorfice, 
tristratificate sau cu structură 2:1 (mice, piroxeni, clorite) (fig. 15 a2, b2). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spaţiul interlamelar separă lamelele,  foiţele. El poate fi ocupat de cationi hidrataţi 

sau nu, de molecule de apă, de molecule organice şi/sau de strate octaedrice (Crăciun, 
2000). Prin intermediul cationilor sau a grupărilor cationice, relativ labil fixate, mineralul 
poate creşte, dar poate  fi şi distrus prin procese de alterare. 
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La mineralele dimorfice (1:1), dimensiunea redusă a spaţiului interlamelar şi 
substituţiile  puţine conferă  acestui spaţiu un grad de mobilitate foarte scăzut, fără putinţa 
de a fixa cationi. La mineralele trimorfice, surplusul de sarcină negativă rămas în urma 
acţiunilor de neutralizare dintre ionii din tetraedre şi cei din octaedre este echilibrat de o 
serie de cationi situaţi în exteriorul foiţei sau în spaţiul dintre foiţe. Astfel, tipul şi energia 
legăturilor realizate în spaţiul interlamelar influenţează proprietăţile chimice şi fizice ale 
filosilicaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 16. Reprezentarea schematică a structurii cristaline a tectosilicaţilor 
 

e)  Tectosilicaţii reprezintă mai mult de 50% din volumul scoarţei terestre Se 
caracterizează prin tetraedrii [(SiO4)4-] dispuşi spaţial, legaţi unii de alţii prin toate cele patru 
colţuri, în reţele tridimensionale (fig. 9g, 16). În acest caz formula generală a tectosilicaţilor 
devine SiO2. Astfel, în interiorul unei reţele cristaline compacte sarcinile electrice sunt total 
neutralizate, ele fiind sesizate doar la marginile reţelei, fapt ce duce la realizarea unor reţele 
tridimensionale uşoare şi poroase. 

Tectosilicaţii din grupa silicei sunt cei mai răspândiţi, găsindu-se în mineralele 
primare din rocile magmatice, metamorfice sau sedimentare acide. În condiţii exogene 
cuvertura litologică de suprafaţă se alterează, iar minusculele fragmente marginale ale 
reţelei cristaline tridimensionale, încărcate cu sarcină electrică  negativă în poziţiile de 
„spărtură” devin nuclee de micele coloidale. Acestea se hidratează uşor, purtând numele de 
opal (SiO2 · H2O). În urma pierderii apei (evaporare), opalul se transformă mai întâi în 
calcedonie şi apoi în cuarţ secundar (SiO2). Substituţiile din tetraedre ale Si4+ cu Al3+ 
generează un plus de sarcină negativă care este compensată de cationi bazici, formând 
feldspaţii, feldspatoizii sau zeoliţii. 
 B)  Carbonaţii, a doua subgrupă a sărurilor oxiacizilor (ca pondere în materialele 
de solificare), sunt combinaţii naturale ale metalelor (îndeosebi ale calciului şi magneziului), 
cu anionul carbonat [(CO3)2-]. În sol carbonaţii se formează fie prin precipitare pe traiectele 
porilor sau pe feţele agregatelor structurale şi provin din precipitarea hidrosoluţiilor 
suprasaturate, fie, mai rar, din reacţia dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă sau din apă, 
cu silicaţii care conţin punţi de Ca2+, Mg2+, Fe2+. 
 C)  Fosfaţii sunt combinaţii naturale ale anionului fosforic complex [(PO4)3-] cu 
diferiţi cationi. Cele mai importante minerale fosfatice sunt apatitul şi fosforitul (apatite 
microcristaline de natură organică). 
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 D)  Sulfaţii sunt combinaţii naturale ale anionului sulfat [(SO4)2-] cu diferiţi cationi 
din punţile dintre tetraedrele silicaţilor. Astfel combinaţi (îndeosebi cu calciu = anhidrit), 
sulfaţii prezintă o solubilitate sporită care le permite o rapidă percolare spre profunzime, ei 
fiind detectaţi, de regulă, spre baza profilului de sol. 
 E)  Azotaţii sunt combinaţii naturale ale anionului nitrat [NO3)-]  cu metalele 
alcaline, fiind cunoscuţi sub numele de „salpetru” (salpetru de India – KNO3, salpetru de 
Chile – NaNO3). Se formează în condiţii exogene prin descompunere biochimică. 
 

2.1.4.  Alterarea mineralelor primare; formarea mineralelor secundare 
Diferenţa evidentă dintre rocile dure şi cele friabile (ultimele fiind materiale pe care 

s-au format şi evoluat solurile), este determinată de acţiunea permanentă, cu intensităţi 
variabile a factorilor externi care condiţionează alterarea. Principalii factori externi ai alterării 
sunt: apa, gazele (CO2, NH3, H2S, O2), sărurile (cele uşor solubile favorizează procesul de 
alterare prin  dispersia particulelor, iar cele greu solubile reduc procesul de alterare), acizii 
organici şi rizosferici, microorganismele din sol etc. 

Sub acţiunea variaţiilor de temperatură, a apei, aerului şi vieţuitoarelor, materialele 
primare suferă transformări diferite datorită alterării fizice şi chimice. 
 2.1.4.1.   Alterarea fizică sau dezagregarea este un proces fizico-mecanic prin 
care rocile coezive se fragmentează fără ca natura lor mineralogică să fie afectată. 
Alterarea fizică  se produce sub acţiunea factorilor externi, îndeosebi a temperaturii şi se 
manifestă printr-o fărâmiţare tot mai înaintată a rocilor primare. Diferenţierile survenite în 
procesul de dezagregare se datorează proceselor endocinetice (conductibilitate calorică 
redusă şi diferenţiată, coeficienţi de dilatare diferiţi de la un mineral la altul, culoare diferită) 
sau exocinetice (intervenţia agenţilor din afară: gelivaţie, criotermie, solubilizarea sărurilor 
etc). Prin repetarea proceselor de dilatare şi contracţie, roca se fisurează şi se exfoliază, 
mărunţindu-se, rezultând o cuvertură de materiale claste pe care se instalează procesul 
pedogenetic (depozite primare sau eluvii). În cazul în care agenţii externi deplasează 
produsele dezagregării, se realizează depozite proluviale (pe versanţii cu o înclinare 
redusă), coluviale (în areale depresionare, fire de vale, inflexiuni de pantă) sau aluviale (în 
zonele de luncă). Dezagregarea fizică este amplificată sau diminuată de o serie de alţi 
agenţi naturali ca: forţa gravitaţională, acţiunea de şiroire a apei meteorice, acţiunea de 
dizolvare, transport sau sedimentare a apelor curgătoare, a zăpezilor şi gheţarilor, acţiunea 
de coraziune a vântului sau cea de fărâmiţare mecanică datorită acţiunii plantelor şi 
animalelor.  

În final, dezagregarea duce la formarea litoclastelor şi granuloclastelor 
(cristaloclastelor), corpuri diferit mărunţite, cu o suprafaţă de contact  mult mărită ce 
amplifică viteza de alterare a rocilor şi a componenţilor minerali ai acestora. 

2.1.4.2.  Alterarea chimică a rocilor are loc concomitent cu dezagregarea şi este 
înlesnită de aceasta. Odată cu creşterea suprafeţei de contact sporeşte şi numărul ionilor 
situaţi la suprafaţa particulelor minerale. Aceşti ioni au câmpurile de valenţă satisfăcute 
parţial. Din această cauză dispun de o anumită energie liberă şi ca urmare intră în reacţie 
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Fig. 18  Schema hidratării 

fizice a mineralelor 
Fig. 19 Fragment din reţeaua cristalină a 

unui silicat în curs de alterare 

cu elemente din mediul înconjurător declanşând astfel procesul de alterare. Alterarea are 
loc pe cale chimică, biochimică şi biologică.  
 

 
Alterarea chimică se datorează în principal apei şi aerului (oxigenului şi dioxidului 

de carbon). Picăturile de apă din atmosferă dizolvă dioxidul de carbon, oxigenul, oxizii de 
azot, amoniac, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, clor etc. Ajunsă în scoarţa de alterare, apa 
îşi măreşte conţinutul în CO2, la care se adaugă o serie de alte săruri, minerale sau 
organice, pe care le dizolvă pe traiectele parcurse, intensificându-şi puterea de alterare. 

Procesul complex al alterării chimice se manifestă printr-o serie de procese 
chimice mai simple, dintre care o importanţă mare o prezintă hidratarea, dizolvarea, 
hidroliza, carbonatarea, decarbonatarea şi oxidoreducerea 

A)   Hidratarea este procesul fizico-chimic prin care mineralele rocilor ajung să 
conţină apă în stare moleculară sau sub formă de grupe OH. Hidratarea este de două tipuri: 
hidratare fizică şi hidratare chimică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 17  Prezentare schematică 
a dezagregării fizice (după 
Geanana et al, 1999) 
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a)   Hidratarea fizică este un proces care constă în adsorbţia apei la suprafaţa 
particulelor minerale. Acest fenomen se petrece datorită caracteristicii de dipol al moleculei 
de apă. Procesul este condiţionat şi de prezenţa  valenţelor libere care apar în urma 
dezagregărilor la suprafaţa particulei minerale. În acest context moleculele de apă sunt 
atrase la suprafaţa particulelor minerale  şi formează un strat subţire de apă cunoscut sub 
denumirea de peliculă sau film de apă (fig.18).   

Toate mineralele fărâmiţate la dimensiuni mai mici de 0,02 mm (praf) absorb apa 
mărindu-şi volumul. Cantitatea de apă astfel fixată este cu atât mai mare cu cât materialul 
mineral este mai fin mărunţit. Alteori apa poate fi reţinută în canalele  din reţeaua cristalină 
a silicaţilor, formând aşa numita apă zeolitică (apă de cristalizare întâlnită la anumiţi 
alumosilicaţi de calciu, sodiu, potasiu, bariu, stronţiu, magneziu, mangan etc). Prin hidratare  
fizică volumul sferei de coordinare a ionilor hidrataţi devine mai mare decât volumul ionilor 
nehidrataţi (fig.20), determinând tensiuni în reţeaua cristalină a mineralelor care provoacă 
apariţia de noi fisuri şi, în final,  destrămarea mineralului (ig.19). Hidratarea fizică nu 
modifică compoziţia chimică a reţelelor cristaline, dar accelerează alterarea mineralelor prin 
alte procese. 

                                                               
                                                                 H2O  
                                                        H2O              H2O  

                            Fe3+ + 6 H2O      →←              Fe3+ 

                                                        H2O              H2O 
                                                                   H2O 
   Fig.  20    Creşterea volumului sferei de coordinare a unui ion hidratat 
 
b) Hidratarea chimică este procesul de pătrundere a apei în reţeaua cristalină, fie 

ca apă de cristalizare, sub formă moleculară (H2O), fie ca apă de  constituţie, sub formă de 
grupări hidroxil (OH-). De exemplu, anhidritul poate trece prin hidratare în gips; această 
transformare este însoţită de o mărire de volum care poate duce la o cutare a stratelor de 
gips şi a celor de deasupra. 

 [(CaSO4 (anhidrit) + 2H2O = CaSO4 ⋅⋅⋅⋅ 2H2O(gips)];       (1) 
 [AlO(OH) (böhmit) + H2O =  Al(OH)3 (gibbsit)].             (2) 
Datorită hidratării chimice parametrii reţelelor cristaline şi chiar sistemul de 

cristalizare se schimbă. 
B) Deshidratarea, proces invers al hidratării, constă în pierderea apei. Apa de 

hidratare fizică, mai slab reţinută, este  pierdută mai repede, chiar la temperaturi obişnuite. 
Apa de hidratare chimică se pierde mult mai greu, doar la temperaturi ridicate; mai întâi cea 
sub formă moleculară (apa de cristalizare) şi apoi apa sub formă de grupări hidroxilice (apa 
de constituţie). Procesul de deshidratare determină micşorarea volumului şi contribuie la 
dezagregarea rocilor. Deshidratarea este mult amplificată în regiunile calde şi uscate unde, 
de exemplu, se poate forma semihidratul gipsului, sulfatul anhidru de sodiu etc. 
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C) Dizolvarea sau solubilizarea este procesul de dispersie a unei substanţe în 
soluţie până la nivel molecular sau ionic. Această acţiune, însoţită de fenomene de levigare 
a substanţelor dispersate şi dizolvate, reprezintă procesele esenţiale de formare şi evoluţie 
a solurilor. În soluri dizolvarea are loc numai în cazul rocilor ce conţin minerale solubile; în 
astfel de cazuri, ionii componenţi, datorită sarcinilor electrice pozitive sau negative, îşi 
creează sfere de aquocoordinare, ceea ce duce la  ecranarea forţelor de reţinere în reţea şi 
deci la trecerea lor în  soluţie. Dizolvarea contribuie şi la alterarea mineralelor primare care 
nu sunt solubile. Ionii aflaţi la suprafaţa particulelor  minerale se hidratează, forţa de 
legatură cu ionii vecini din reţea se slăbeşte şi în cele din urmă trec în soluţie. 

O dată cu evaporarea apei (solventului), substanţa minerală precipită (proces opus 
dizolvării). În cazul în care substanţa precipitată este identică cu substanţa iniţială (situaţie 
în care între solvent şi substanţă nu are loc o reacţie chimică), procesul poartă numele de 
dizolvare congruentă). Dacă substanţa dizolvată nu mai revine la starea chimică iniţială, 
procesul poartă numele de dizolvare incongruentă. 

Dizolvarea (solubilizarea) este mai intensă în cazul mineralelor cu reţele ionice 
(cloruri, sulfaţi, carbonaţi) şi se diminuează în cazul mineralelor cu legături covalenţe (cuarţ, 
felspat, sulfuri). De asemenea, dizolvarea mai depinde de temperatură. Marea majoritate  a 
mineralelor se solubilizează la temperaturi  ridicate. Alte minerale (carbonaţii îndeosebi) îşi 
măresc solubilitatea la temperaturi scăzute. La aceleaşi cantităţi de precipitaţii, în zonele 
reci, carbonaţii de calciu sunt complet înlăturaţi (zone temperat reci, zonele polare), iar în 
zonele calde aceştia sunt prezenţi în profilul de sol sau chiar la suprafaţa terenului. 

O altă condiţie a derulării procesului de dizolvare este prezenţa în solvent (în apă) 
a dioxidului de carbon şi implicit a acidului carbonic. Transformarea carbonaţilor (de calciu, 
magneziu, fier) în bicarbonaţi [(CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2]   (3)  măreşte de 
aproape 10 ori solubilitatea carbonaţilor respectivi. O dată cu reducerea conţinutului de 
dioxid de carbon (spre profunzimea solului), reacţia se poate produce şi în sens invers 
[Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O]    (4),    carbonaţii precipitând sub formă de variate 
neoformaţiuni.  

 Importanţă deosebită în accelerarea sau reducerea vitezei de dizolvare a sărurilor 
(ale acidului silicic în special) o are şi reacţia solventului. Intervalul pH-ului care asigură 
condiţii minime de solubilizare este cuprins între 5 şi 8. La valori de pH  sub 5 şi peste 8 se 
realizează o creştere proporţională a ratei de dizolvare. 
 Prin procesele de dizolvare şi de spălare,  diferiţii compuşi chimici migrează în 
profunzime, sărăcind sau îmbogăţind unele orizonturi. Alteori unele roci, cum sunt gresiile 
calcaroase, prin hidratare şi apoi prin dizolvarea liantului (calcarul), trec în nisipuri. 

D. Hidroliza este o reacţie chimică de descompunere în apă a unei sări (în cazul 
solurilor, săruri ale acidului silicic). În acest caz, în soluţia de alterare vor apărea  ioni din 
reţeaua cristalină a silicaţilor alteraţi precum şi ioni de H+ şi OH- din mediul apos. (ionii H+ şi 
OH- pot proveni şi din disocierea parţială a moleculelor de apă - o moleculă de apă 
disociată la 556 milioane de molecule de apă nedisociate, după Popescu, 2000). Ionii de 
H+, cu masă mică şi viteze de deplasare mari, pătrund cu uşurinţă în reţelele cristaline ale 
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silicaţilor înlocuind aici îndeosebi ionii metalici şi contribuind la reorganizarea chimică a 
substanţei minerale respective. 
 Prezenţa dioxidului de carbon (CO2), respectiv a acidului carbonic (H2CO3) în 
soluţiile de alterare care circulă în roci şi soluri determină accelerarea reacţiilor de hidroliză 
(vezi reacţia 3). 
 La orto şi inosilicaţi procesul de hidroliză este relativ simplu, prin descompunerea 
silicaţilor în acidul şi baza respectivă, ca apoi în final să poată trece în silice, apă şi baze 
(reacţia 5).  
Al2(SiO3)3 + 6[(H)+ + (OH)-] → 3H2SiO3 + 2Al(OH)3 → 3SiO2 + 2Al(OH)3+ 3H2O        (5) 

      inosilicat            apă        acid metasilicic     bază          silice       bază       apă 
 

 La silicaţii cu reţele cristaline complexe (planare sau spaţiale, filosilicaţi, respectiv 
tectosilicaţi), hidroliza este mai complicată, putând fi parţială sau totală, în funcţie de 
proprietăţile complexului de alterare, adică în funcţie de gradul de instabilitate, de 
dimensiunile particulelor mineralului, de pH-ul soluţiei (procesul de intensifică o dată cu 
creşterea concentraţiei ionilor de H+), de temperatura apei  (viteza hidrolizei creşte 
exponenţial cu temperatura apei), de concentraţia apei în dioxid de carbon şi de debitul şi 
viteza de deplasare a apei descendente (eliminarea produşilor de hidroliză favorizează 
continuarea procesului). 

2K(AlSi3O8)  +  2[(H)+  +  (OH)-]   →   2H(AlSi3O8)  +  2KOH       (6) 
                    tectosilicat-ortoză         apă               acid alumosilicic    bază 
 

         2H(AlSi3O8) + H2O → Al2Si2O5(OH)4 + 4SiO2                      (7) 
              acid alumosilicic instabil  apă       argilă-caolinit    oxid-silice  
 

Deci rolul principal în hidroliză îl joacă ionii de hidrogen, din care cauză Crăciun 
(2000) împarte procesul în două: în hidroliza propriu-zisă (alterare în condiţii de pH neutru 
şi alcalin) şi în acidoliză (hidroliză în condiţii de pH acid). În acest din urmă caz ionii de 
hidrogen înlocuiesc gradat cationii periferici din reţelele cristaline ale mineralelor 
determinând o diferenţiere chimică între partea exterioară a mineralului şi cea interioară. 
Treptat partea exterioară se desprinde de mineral şi dispersează (se dizolvă) în soluţie, fie 
ca baze solubile, fie ca fragmente mai mici, insolubile. Acest tip de dizolvare este însă 
incongruentă, starea iniţială a mineralului nemaiputând fi realizată niciodată. 

Datorită solubilităţii foarte reduse, hidroliza silicaţilor decurge în mai multe etape: 
1. Debazificarea. Debazificarea este o reacţie de schimb prin care ionii de H+ şi 

(OH)− „smulg” şi înlocuiesc cationii din silicaţi. Aceasta este prima etapă a hidrolizei şi cea 
mai reprezentativă. Cationii smulşi pot deveni baze [NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2], 
putând fi astfel uşor asimilaţi de către plante (vezi reacţia 6). 
 Ordinea de eliminare a bazelor depinde de natura silicaţilor. Dacă aceştia conţin 
cationi de Al3+ şi Fe3+, ei se elimină mult mai greu şi alcătuiesc deseori micele coloidale 



 37  

care prin acumulare formează mase amorfe coloidale dispuse în jurul reţelelor cristaline, 
fenomen care frânează continuarea procesului. 

2.  Desilicifierea. Desilicifierea constă în distrugerea acizilor silicici din care rezultă  
hidroxizi de aluminiu şi silice hidratată Ulterior, prin evaporarea apei, silicea se depune sub 
forma unui praf albicios, denumit silice secundară. 

H(AlSi3O8) + 7[(H+) + (OH-)] → Al(OH)3 + 3Si(OH)4           (8) 
                  acid alumosilicic            apă             hidroxid    acid silicic 
 

 În climatele calde şi umede cele două etape se contopesc şi se desfăşoară cu 
repeziciune, rezultând baze, silice, oxizi şi hidroxizi, ultimele produse fiind foarte  greu 
solubile. 

3.   Argilizarea. În condiţii de mediu echilibrate termic şi pluviometric (temperate cu  
patru sezoane sau calde cu două sezoane) are loc un proces de refacere (sinteză) a 
reţelelor cristaline distruse prin debazificare şi desilicifiere, proces denumit argilizare. 
Silicaţii secundari astfel formaţi se numesc minerale argiloase. 

2Al(OH)3   +   2Si(OH)4   →   Al2Si2O5(OH)4   +   5H2O           (9) 
                                     hidroxizi                     argilă-caolinit       apă 
 

În funcţie de reactivitatea mediului (umiditate şi temperatură) şi de caracteristicile 
particulare ale silicaţilor, procesele de argilizare se desfăşoară în direcţii diferite, faze care 
se denumesc în concordanţă cu produsele argiloase finale (caolinitizare, illitizare-
sericitizare, cloritizare etc). 
 Într-un mediu acid (concentraţie ridicată a protonilor [H+] în soluţia de alterare) sau 
în cazul  existenţei unor condiţii care permit circulaţia continuă a soluţiilor de alterare, 
hidroliza are o agresivitate mult sporită şi poartă numele de acidoliză. În aceste condiţii 
cationii compensatori (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Mn2+) dar şi cei structurali (Fe3+, Al3+) sunt 
eliminaţi din construcţiile cristaline rămânând scheletul anionic al reţelelor [(SiO4)4-]. Astfel 
de condiţii se realizează în cazul unui climat umed în care procesul decurge în sensul 
spodosolizării. 
 În funcţie de intensitatea de acţiune a factorilor de alterare, cele trei faze ale 
hidrolizei  pot fi parcurse în totalitate sau parţial. În cazul climatului echilibrat, alterarea lentă 
determină procese  de neoformare de minerale argiloase. În cazul climatelor calde şi 
umede alterarea conduce la distrucţia definitivă a silicaţilor. 
 E. Carbonatarea. Carbonatarea reprezintă reacţia chimică dintre dioxidul de 
carbon (CO2) din soluţia solului (sau a acidului carbonic prezent aici – H2CO3) şi mineralele 
din sol sau rocă. Noile combinaţii, fie că rămân în suspensie (disociate) şi apoi sunt 
îndepărtate treptat spre profunzime, fie că se depun, prin precipitare, în porii rocilor  sau ai 
solurilor. Dioxidul de carbon din soluţia solului (care provine din aerul atmosferic, din 
procesele de descompunere sau din procesele vitale ale plantelor şi animalelor), se 
combină cu apa obţinându-se acidul carbonic [CO2 + H2O → H2CO3], situaţie în care 
soluţia solului devine mult mai agresivă asupra rocilor şi mineralelor.  
[2KOH + H2CO3 →  K2CO3 + 2H2O]   sau   [Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O]          (10) 
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 Un caz particular este solubilizarea carbonatului de calciu (CaCO3). Această sare, 
foarte greu solubilă, va reacţiona cu acidul carbonic (format în apă prin reacţia dintre 
moleculele de apă şi cele de dioxid de carbon) şi se va transforma în bicarbonat de calciu 
sau carbonatul acid de calciu [Ca(HCO3)2], sare foarte solubilă. [CaCO3 + H2O + CO2  →  
Ca(HCO3)2]. Prin intermediul acestei reacţii carbonaţii pot fi mişcaţi în toate direcţiile, dar 
îndeosebi spre profunzime, o dată cu mişcarea descendentă a apei în sol. O dată cu 
diminuarea pătrunderii aerului în sol, implicit a dioxidului de carbon, sau o dată cu 
reducerea umidităţii în spre profunzimea solului, bicarbonaţii de calciu vor trece din nou în 
carbonaţi care se redepun în locurile în care condiţiile care i-au mobilizat au dispărut 
[Ca(HCO3)2 → CaCO3+H2O + CO2]. În aceste condiţii are loc formarea orizonturilor 
îmbogăţite în calciu: Ck (cu CaCO3 între 0,1% şi 12%) sau Cca (cu CaCO3  de peste 
12,1%). În cazul  solurilor cu regim hidric exudativ, în care apa freatică, încărcată cu  
carbonaţi sau bicarbonaţi circulă capilar ascendent, aceştia pot ajunge la adâncimi mai 
reduse în sol sau chiar la  suprafaţa acestuia formând orizonturi recarbonatate, cruste de 
carbonaţi de calciu (calcisoluri) sau de sodiu (soluri halomorfe), fenomen denumit 
recarbonatare. 
 F. Decarbonatarea, procesul invers al carbonatării este condiţionată de aportul de 
apă meteorică în cantităţi mai mari decât cele vehiculate de evapotranspiraţie şi de 
conţinutul sporit de dioxid de carbon dizolvat. Sensul general de circulaţie al carbonaţilor 
este cel descendent, printr-o decarbonatare lentă a pedonurilor, acţiune direct proporţională 
cu cantitatea de precipitaţii şi conţinutul de CO2 din apă sau din aerul care circulă prin sol. 

G. Oxidoreducerea.  Fenomenele de oxidoreducere din sol se produc datorită unui 
permanent transfer de electroni între substanţe. Substanţele care donează electroni se 
numesc agenţi de reducere. Ele sunt întotdeauna oxidate. Substanţele  care acceptă 
electroni se numesc agenţi de oxidare.  Ele sunt întotdeauna reduse. Acceptul de electroni 
se realizează cu un consum  de energie, iar cedarea de electroni se realizează cu eliberare 
de energie. 

Majoritatea proceselor oxido-reducătoare din sol se datorează condiţiilor de 
aeraţie şi de intensitatea de acţiune a microorganismelor care, în procesul de 
descompunere a materiei organice realizează transfer de oxigen de la o substanţă la alta. 
În condiţii oxice, electronii eliberaţi în procesele de oxidare sunt direcţionaţi spre atmosferă. 
În condiţii anoxice (exces de apă, tasare accentuată, porozitate deficitară), transferul de 
electroni se realizează către compuşii organici ai fierului, manganului, sulfului, azotului sau 
fosforului):   Fe3+ ± 1e−   �  Fe2+ ;     Mn4+ ± e2−  �  Mn2+ ;     S2− ± 2e−   �  S4−.      (11) 
 Ca oricare schimb de electroni între două substanţe sau între două medii, el se 
exprimă printr-un potenţial electric (în cazul nostru – potenţial redox  (Eh). El se măsoară pe 
cale potenţiometrică  şi este exprimat în volţi (V) sau în submultiplii ai acestora (mV). Cu cât 
procesele de oxidare sunt mai intense cu atât diferenţa de potenţial este mai mare. 
Valoarea potenţialului redox variază de la un sol la altul, în funcţie de condiţiile de mediu 
(umiditate, temperatură) sau de proprietăţile solului (porozitate, conţinut în materie 
organică), între 0 şi 750 milivolţi (mV). Condiţii favorabile dezvoltării plantelor se întrunesc 
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în solurile cu potenţial redox cuprins între 400 şi 650 mV. La valori Eh de peste 650 mV 
gradul de accesibilitate al azotului, fierului sau manganului se reduce prin mineralizarea 
excesivă a materie organice. La valori Eh sub 300 mV soluţia solului se încarcă cu compuşi 
toxici, creşte concentraţia de fier şi mangan bivalent şi se reduce cantitatea de nitraţi (NO3) 
şi nitriţi (NO2). 
 Întrucât în reacţiile de oxidare sau de reducere participă şi ionii de hidrogen se 
consideră că mărimea potenţialului oxido-reducător este influenţată şi de pH-ul soluţiei de 
sol, drept pentru care s-a introdus termenul de rH, asemănător noţiunii de pH. Indicele rH 
se defineşte prin logaritmul negativ al presiunii fictive a hidrogenului molecular din sol 
apreciat la suprafaţa electrodului indiferent. 
 Valoarea  minimă a rH-ului (0) se realizează într-o soluţie saturată cu H2 la pH = 0 
şi la o presiune de 1 atm.  Valoarea maximă  a rH-ului (40) se înregistrează într-o soluţie 
saturată în oxigen la aceiaşi presiune. Valoarea rH optimă  se realizează în intervalul de 
valori cuprinse între 21 şi 35. 
 Importanţa proceselor oxido-reducătoare sunt multiple. Astfel se pot aprecia 
intensităţile proceselor de denitrificare care se produc la valori rH  de 10 şi 30. Pe de altă 
parte, procesele de dizolvare, migrare şi depunere a combinaţiilor fierului şi manganului 
sunt legate de variaţia potenţialului redox şi a reacţiei soluţiei. Astfel, trecerea Fe3+ la Fe2+ şi 
a Mn 4+ la Mn 2+ este însoţită de o importantă creştere a solubilităţii şi capacităţii de 
deplasare a combinaţiilor chimice în care sunt prezente aceste elemente. Situaţia inversă 
favorizează precipitarea. 
 

2.1.4.3. Alterarea biomecanică şi biochimică este determinată de organismele 
vegetale şi animale. Acţiunea biomecanică este specifică vegetaţiei arboricole care se 
dezvoltă pe rocile în curs de alterare. Rădăcinile acestora exercită presiuni laterale 
considerabile, mărind fisurile sau dislocând particulele. 
 Acţiunea mecanică a faunei în dezagregarea rocilor este mai redusă, 
manifestându-se cu predilecţie prin acţiuni de afânare şi amestecare. Acţiunea chimică este 
exercitată în special de organismele inferioare (licheni, muşchi, alge). Secretând diferite 
substanţe acide organice, aceste organisme contribuie la transformarea substratului 
mineral. 

x                                      x 
x 
 

Viteza de alterare fizică, chimică sau biochimică depinde de gradul de mărunţire a 
rocilor şi mineralelor primare, de structura cristalografică a silicaţilor (crescând de la forme 
simple de cristalizare-ortosilicaţi, la forme complexe-tectosilicaţi), de caracteristicile chimice 
ale  reţelelor cristaline (creşte cu gradul de bazicitate, depinde de prezenţa fierului în 
reţeaua cristalină, de concentraţia ionilor de hidrogen), de umiditate, de temperatură etc. În 
funcţie de intensitatea de alterare a mineralelor în soluri, Jackson (citat de Lăcătuşu, 2000) 
precizează 13 stadii de alterare, pe care le corelează cu stadiile generale de evoluţie ale 
solurilor (tabel 1) 
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Tabelul 1     Stadiile şi etapele de alterare ale mineralelor din soluri (după Lăcătuşu, 2000) 
Stadii şi 
etape de 
alterare 

Minerale reprezentative Soluri reprezentative 

Etapa incipientă de alterare 
1 Gips, halit, nitrat de sodiu Soluri tinere, indiferent de regiunea în care apar 
2 Calcit, dolomit, apatit  
3 Olivină hornblendă, piroxeni  
4 Biotit, glauconit, nontronit  
5 Albit, anortit, microclin, ortoclaz  

Etapa mijlocie de alterare 
6 Cuarţ Soluri din regiuni temperate formate sub 

vegetaţie forestieră sau ierboasă 
7 Muscovit, illit  
8 Vermiculit, hidromice expandabile  
9 Smectit  

Etapa avansată de alterare 
19 Caolinit Soluri intens alterate din regiuni ecuatoriale şi 

tropicale 
11 Gibbsit  
12 Hematit, goethit, limonit  
13 Rutil, zircon  

 
 Produsele minerale rezultate în urma alterării (minerale secundare, acizi, baze, 
săruri) au grade diferite de solubilitate sau se dispersează în apă sub formă coloidală, 
translocarea lor pe profil contribuind la conturarea orizonturilor de sol. 
 

2.1.5.  Mineralele secundare 
 Principalii rezultanţi ai procesului de alterare, cunoscuţi sub denumirea de 
minerale secundare sau silicaţi secundari, se regăsesc în fracţiunea fină a solului (argilă), 
de unde au primit numele de minerale argiloase. Mineralele secundare pot fi cristalizate 
(silicaţi secundari cristalizaţi, minerale argiloase cristalizate) sau amorfe. Termenul de argilă 
sau mineral argilos este diferit acceptat de specialiştii din domeniu. Geologii desemnează 
roca „argilă” ca un material natural alcătuit în principal din minerale fin granulate, plastic, cu 
un conţinut potrivit de apă, care se indurează la uscare. Mineralogii asociază mineralele 
argiloase cu cele filosilicatice hidratate, cu dimensiuni de sub 0,002 mm. Pedologii definesc 
argila ca un material parental fin divizat, cu dimensiuni de sub 0,002 mm.  

2.1.5.1. Silicaţii secundari cristalizaţi. Întrucât mineralele din clasa filosilicaţilor 
se regăsesc într-o proporţie foarte mare în sol sub formă de minerale secundare argiloase, 
iar prin proprietăţile acestora este condiţionată în mare parte  fertilitatea solului, vom trece 
în revistă câteva dintre aceste minerale şi caracteristicile lor divizate pe cele două clase 
dominante de filosilicaţi: dimorfici şi trimorfici. 
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 Filosilicaţii dimorfici (1:1) aparţin grupei de minerale caolin-haloisit-serpentină.  
Structura acestor minerale este formată din  două strate  suprapuse: unul tetraedric şi altul 
octaedric (fig.21). 
 
 
                                                                                                        Strat de tetraedrii  
 
 
 
                                                                                                        Strat de octaedrii 
 
 
                                                                                                        
                                                                                                          Strat de tetraedrii 
 
 

Fig. 21   Configuraţia cristalografică a caolinitului 
 

Combinarea celor două strate se realizează între anionii apicali ai oxigenului (din 
vârfurile tetraedrului) cu grupările cationice hidrargilitice [Al(OH)2]1+ în cazul caolinitului şi 
haloisitului (ultimul cu un grad de hidratare mai mare) şi cu grupările cationice brucitice 
[Mg(OH)]1+ împreună cu grupările brucitice neutre [Mg(OH)2] în cazul serpentinei. Distanţa 
dintre foiţe sau planurile cristalografice este în jur de 7,15 Ĺ (1 Ĺ = 1x10-10m, distanţă care 
se numeşte  parametru reticular – fig. 6). Legătura dintre foiţe este puternică, fiind asigurată 
de punţi de hidrogen. Rigiditatea spaţiului interlamelar are un efect retardant asupra 
pătrunderii aici a moleculelor de apă, a celor organice sau a altor cationi compensatori. Ca 
atare, caolinitul are o capacitate mică de adsorbţie. Grupul de minerale argiloase dimorfice 
care au o capacitate de adsorbţie scăzută poartă denumirea genetică de candite şi se 
formează prin alterarea  exogenă a feldspaţilor alcalini şi a micelor. 
 Filosilicaţii trimorfici sau mineralele cu structură tristratificată (2:1) includ mineralele  
din grupa porfirit, smectit, vermiculit, illit, clorit şi mineralele cu reţele mixte. Ele sunt 
constituite din două strate de tetraedrii aşezate cu colţurile  posesoare de sarcină negativă 
faţă în faţă şi un strat de octaedrii între acestea (fig.22). 

Grupa illitului (illit, sericit, hidromica) desemnează un întreg grup pe minerale  
argiloase care au o structură similară cu cea a micelor (muscovit, biotit), adică  două strate 
tetraedrice normal aşezate şi un strat  octaedric alcătuit din grupări  hidrargilitice  
reprezentate prin cationi bivalenţi [Al(OH)2+] (fig.23). În stratele octaedrice se realizează 
substituţii izolate ale Al3+ de către Mg2+sau Fe2+, iar în  stratele tetraedrice se pot, de 
asemenea, realiza rare substituţii ale Si4+ cu Al3+. Substituţiile determină un deficit de 
sarcină pozitivă fapt ce favorizează adsorbţia unor cantităţi echivalente de cationi.  
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Fig. 22    Elementele structurale de bază ale mineralelor argiloase (după Crăciun, 2000) 
  

Distanţa dintre planele cristalografice (foiţe) este de 10Ĺ, fapt ce permite intrarea 
între foiţe a unor cationi cu rază ionică mai mare (K+) sau chiar a unui  număr redus de 
molecule de apă fapt ce determină umflarea slabă a reţelei şi plasticizarea redusă a 
cristalului (de unde se trage şi numele grupei, de hidromică sau mică hidratată). 
                                                                                                                    
Strat de tetraedrii                                                                                  Strat de tetraedrii 
                                                                                                               
 
                                                                                                                   Strat de tetraedrii 
 
 
                                                                                                                   Strat de octaedrii 
 
 
                                                                                                       Strat de tetraedrii 
 
                                        

Fig. 23  Configuraţia cristalografică a illitului 
 
 Mineralele din grupa vermiculitului provin din alterarea biotitului, piroxenilor sau a 
cloritelor. Stratul lor octaedric este de tip brucitic [Mg(OH)1+], iar parţialele substituţii ale  
Mg2+ de către Al3+ şi Fe3+ conduce la o uşoară diminuare a sarcinilor negative (sarcini 
alimentate permanent de substituţiile Si4+ cu Al3+ în tetraedre. Spaţiile  interlamelare, de 12-
14Ĺ, permit pătrunderea unui număr redus de  molecule de apă şi gonflarea slabă a reţelei 
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cristaline. În condiţii de aciditate, ionii hidrataţi de Al3+ şi Fe3+ pătrund în spaţiul interlamelar 
blocându-l parţial şi reducând valorile capacităţii de schimb cationic, ori a capacităţii de 
gonflare-contracţie. 
 Grupa smectitelor (montmorillonit, beidelit, saponit) este cea mai răspândită grupă 
de silicaţi trimorfici din soluri. Structura acestor minerale se bazează pe un tip de foiţă 
alcătuită  dintr-o succesiune de strate: strat tetraedric, strat octaedric hidrargilitic  
reprezentat prin cationi bivalenţi [Al(OH)2+] şi din nou un strat tetraedric (fig.24). Între 
spaţiile interlamelare, mai distanţate (14-20 Ĺ) se pot plasa unul sau două straturi de 
molecule de  apă  (hidratarea mineralului) sau chiar molecule organice mari, fapt ce 
conduce la slăbirea coeziunii dintre foiţe şi la gonflare (umflare). La pierderea apei (prin 
evaporare îndeosebi) reţeaua cristalografică se comprimă ca urmare a forţelor electrice 
existente în spaţiile interlamelare (între sarcinile negative ale oxigenului din tetraedrii şi 
cationii de legătură dintre foiţe). 

Alături de moleculele de apă, în spaţiile interlamelare intră (din soluţia solului) o 
serie de cationi (K+, Na+, Ca2+), ioni ce pot fi uşor trecuţi din nou în soluţie (cationi 
schimbabili). Paralel, pot avea loc înlocuiri parţiale (substituţii) ale Si4+ din tetraedrii cu Al3+    
( în cazul beidelitului), ale Al3+ din octaedrii cu cu Fe3+ (în cazul nontronitului) sau  ale Fe2+ 
cu Mg2+ (în cazul saponitului), substituţii ale Si4+ cu Al3+ în tetraedrii şi ale Fe3+ cu Mg2+ în 
octaedrii (în cazul montmorillonitului). Aceste substituţii au ca rezultat modificări ale sarcinii 
foiţei prin crearea unui plus de sarcină negativă. Sarcinile negative vor fi neutralizate de 
către cationii compensatori situaţi în spaţiile interlamelare, permiţând astfel moleculelor de 
apă sau a unor resturi de tip fenolic provenite din degradarea acizilor humici, să penetreze 
acest spaţiu. Suprafaţa foiţei devine astfel accesibilă hidratării. 
 
                                                                                                     
               N                                                                                       Strat de tetraedrii 
                                                                                                           
 
 
 
                                                                                                          Strat de tetraedrii               
 
 
                                                                                                          Strat de octaedrii 
 
 
                                                                                                           
                                                                                                         Strat de tetraedrii 
 

Fig. 24   Configuraţia cristalografică a montmorillonitului 
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Grupa cloritului. Datorită multiplelor posibilităţi de substituţie, cloritele reprezintă şi 
ele o grupă de minerale argiloase cu numeroase varietăţi, fiind prezente în majoritatea 
rocilor magmatice şi metamorfice.  Structural, mineralele din grupa cloritului prezintă 
asemănări cu celelalte minerale trimorfice, cu deosebirea că în spaţiile interlamelare locul 
cationilor compensatori (de potasiu îndeosebi) este luat de un strat de octaedrii neutral, 
compact, de tip brucitic [Mg(OH)2] sau gibbsitic [Al(OH)3], [Fe(OH)3]. Aceste minerale au 
deci o  structură de tip (2:1:1). Acest mod de neutralizare duce la blocarea spaţiului 
interlamelar cu hidroxizi (unde nu mai pot pătrunde moleculele de apă, iar reţeaua devine 
rigidă), dar şi la posibilitatea realizării unor numeroase şi variate substituţii. În situaţia 
pătrunderii stratelor brucitice şi gibbsitice neutre în spaţiul interlamelar, legăturile dintre foiţe 
sunt realizate de ionii de H+. Substituţiile din tetraedrii [(AlO4)5- în locul (SiO4)4-] creează 
sarcini negative suplimentare. Substituţiile din octaedrii stratului interlamelar conduc  la 
eliberări de sarcini pozitive, compensatorii prin înlocuirea magneziului din stratul brucitic, 
neutru, cu aluminiu, apărând astfel un ion hidrargilitic [Al(OH)2]1+. 

2.1.5.2.  Silicaţii amorfi sunt caracterizaţi prin lipsa unei structuri reticulare 
interne. Elementele chimice din structura mineralelor amorfe au o structură dezordonată şi 
provin fie din consolidarea unor geluri (opalul), fie prin răcirea bruscă a rocilor magmatice 
(efusive). Starea amorfă este însă instabilă, de tranziţie, ea putând trece treptat în stare 
cristalizată. 

În funcţie de condiţiile de formare, silicaţii amorfi se grupează în două categorii: 
Silicaţii amorfi cu structură vitroasă sau sticlele vulcanice. Sticlele vulcanice sunt 

produse de consolidare rapidă ale topiturilor silicatice vulcanice (lave) în contact cu apa sau 
cu aerul. Grupările anionice de siliciu [SiO4)4-], componenţii principali ai sticlelor vulcanice, 
au poziţii relative şi sunt dispuse dezordonat ca şi cationii (Si3+, Al3+, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Ca2+, 
Mg2+, K+, Na+), ultimii realizând punţile de legătură dintre grupările anionice (tetraedre). 
Aceste minerale sunt deci mai aproape  de starea lichidă subrăcită (apă îngheţată), cu 
toate că ele sunt, macroscopic, solide. Datorită poziţiilor instabile a elementelor cationice, 
acestea pot fi uşor „atacate” în condiţii exogene, prin hidratare ori hidroliză, iar silicatul se 
poate dispersa uşor. Astfel solurile care se formează şi evoluează pe sticle vulcanice 
alterate  sunt fertile, cu toate că rezerva lor de apă este mai redusă datorită caracterului 
grosier al depozitului mineral şi al procentului sporit de minerale nealterate. 

Silicaţii amorfi cu structură coloidală rezultă din procesul de alterare îndelungată a 
rocilor metamorfice efusive (amorfe), de tipul andezitelor, dacitelor etc din care sunt 
eliberate elemente chimice sub formă de ioni singulari (H+, Al3+, Fe3+ etc), sau sub formă de 
reţele ionice (SiO4

4-). Fragmente de reţele ionice [(SiO4)4-]  se organizează ca nuclee  cu 
sarcină negativă ale micelelor coloidale, care atrag moleculele polare de apă. Când apa se 
evaporă tetraedrele se unesc temporar prin intermediul punţilor de cationi, iar substanţa se 
solidifică (hidrogel). 

În situaţia în care reţeaua tetraedrică din centrul micelei este asemănătoare cu cea 
a unui filosilicat, atunci mineralul amorf rezultat poartă numele de mineral argilos 
necristalizat sau allofan. Acesta este un  aluminosilicat hidratat (cu formula Al2O3 · SiO2 · 
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H2O), în jurul grupării ionice gravitând diverşi ioni de Mg2+, Ca2+, K+, Cu2+, Zn2+, PO4
3-  sau 

molecule de apă. 
Timpul şi condiţiile de mediu favorizează ordonarea reţelelor ionice dispersate în 

reţele reticulare, precum şi creşterea acestora. Stadiul pe care allofanul îl parcurge  spre 
realizarea de reţele cristaline intersectează  caracteristicile care definesc imogolitul, mineral 
care are deja o slabă structură reticulară fibroasă (Lăcătuşu, 2000). Datorită capacităţii 
sporite de reţinere a moleculelor de apă, allofanele au proprietăţi tixotropice, adică 
posibilităţi de trecere, prin agitare, în stare lichidă şi de a reveni la starea iniţială o dată cu 
încetarea mişcării. 

În cazul în care reţeaua ionică [tetraedrică – (SiO4)4-] din centrul micelei coloidale 
este asemănătoare cu cea a  unui tectosilicat (opal – SiO2 · H2O), aceasta se va înconjura 
cu un înveliş de apă (peliculă, film). O dată cu evaporarea apei, opalul se va transforma în 
cuarţ (SiO2). 
 

2.1.6.   Scoarţa de  alterare 
Scoarţa de alterare este o secvenţă a stratului litosferic de grosimi diferite (de la 

câţiva metrii sau zeci de metrii-în zona ecuatorială, la câţiva centimetrii în zona arctică sau 
montană), în funcţie de condiţia climatică, de panta terenului sau de caracteristicile fizico-
chimice ale rocilor. Caracteristicile climatice condiţionează viteza şi intensitatea alterării, iar 
condiţiile de pantă creează condiţii de sortare a materialului alterat. Influenţa rocilor primare 
în formarea şi stabilirea caracteristicilor fizico-chimice ale materialelor parentale ale solurilor 
se exercită nu prin origine şi structură, ci prin particularităţile şi compoziţia lor mineralogică. 
Astfel, rocile bogate în minerale tectosilicatice (reţea cristalină tridimensională în care 
sarcinile electrice libere se găsesc doar pe marginile de ruptură ale rocii sau mineralului), 
formează scoarţe de alterare ale căror proprietăţi depind de compoziţia chimică a 
mineralelor, după cum urmează:  

- din rocile bogate în feldspaţi ortoclazi sau potasici (granite, sienite, riolite, sticle 
vulcanice acide etc) rezultă minerale argiloase de tipul illitului şi caolinitului (în climatul 
temperat) sau produse lateritice (în climatul tropical umed). Produsele reziduale (silicea) 
rămân în loc ca minerale reziduale (în climate temperate) sau sunt  îndepărtate total, prin 
solubilizare (în climate tropicale umede). Uşor alterabile, rocile bogate în feldspaţi potasici 
formează o scoarţă de alterare groasă, cu puţine elemente scheletice, cu  minerale 
secundare tristratificate în care predomină potasiu, caracteristici pe care le transmite şi 
solului. 

- din rocile bogate în feldspaţi plagioclazi (diorite, gabrouri, andezite, unele dacite, 
amfibolite etc) rezultă minerale secundare de tipul argilelor tristratificate (illit), carbonaţi de 
calciu (în zonele temperate) şi hidroxizi de aluminiu (în zonele tropicale umede); 

- din rocile bogate în silicaţi fero-magnezieni şi sărace în aluminiu (peridotite, 
bazalte, gabrouri cu minerale mafice etc) rezultă, prin alterare, foarte puţine minerale 
argiloase, dar o cantitate sporită de silice coloidală; solurile formate pe astfel de scoarţe de 
alterare sunt grosier texturate, au o aciditate sporită şi, în general, au o fertilitate scăzută; 
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- alterarea rocilor bogate în mice (micaşisturi, filite, unele gresii) depinde de tipul 
de mică şi de climat; rocile cu biotit formează scoarţe de alterare groase, iar micele cu 
feldspat urmează calea alterării rocilor feldspatice. Doar in climatele calde şi umede se  
egalizează modalitatea de alterare a micaşisturilor şi a filitelor prin acţiuni energice din care 
rezultă cantităţi apreciabile de hidroxizi de aluminiu; 

- datorită rezistenţei lor mari la alterare, din rocile primare bogate în cuarţ (cuarţite 
metamorfice şi gresii cuarţitice) rezultă o scoarţa de alterare  redusă ca grosime, de tip 
litogen (formată aproape exclusiv din epiclaste); 

- alterarea rocilor bogate în carbonaţi este condiţionată de cantitatea de impurităţi 
sau de alte substanţe pe care le pot conţine (argilă, praf, nisip etc). Sub acţiunea apelor 
meteorice şi a dioxidului de carbon, calciu (sub formă de bicarbonat) este îndepărtat de la 
locul alterării, rămânând în loc o formaţiune reziduală argiloasă sau argilo nisipoasă intens 
feruginoasă, cu atât mai groasă cu cât procentul de impurităţi care intră în constituţia rocii 
este mai ridicat (Chiriţă, 1955); 

- întrucât majoritatea rocilor sunt constituite din  mai multe minerale, (loessul, de 
exemplu),  alterarea acestora se produce etapizat, în funcţie de gradul de instabilitate 
chimică  a mineralelor componente; în prima etapă sunt eliminaţi componenţii minerali 
solubili, iar în etapa a doua se produc procesele de hidroliză. 

Tipul de mineral, timpul sau intensitatea alterării  determină reducerea sau 
dispariţia totală a formaţiunilor de epiclaste din scoarţa de alterare (situaţie caracteristică 
zonei tropicale umede). Ca atare, procentul de schelet (componenţii reziduali) reprezintă şi 
o caracteristică a stării de maturitate a scoarţei de alterare sau a solului format pe aceasta. 

Constituenţii secundari (rezultaţi în urma alterării) se regăsesc într-o primă fază 
intens hidrataţi (hidrocoloizi, care după natura nucleului din micela coloidală pot fi: silicioşi, 
montmorillonitici, caolinitici, aluminoşi, ferici, manganici etc). Sub această formă pot migra 
spre profunzime o dată cu apa de precipitaţii. În sezonul uscat aceşti hidrocoloizi, acolo 
unde se găsesc la un moment dat,  tind  să formeze, ireversibil, faze cristaline, precipitând 
în pori, pe fisuri, în locuri goale, cu formarea de neoformaţiuni specifice (concreţiuni, 
bobovine, pelicule de argilă etc).  Mineralele secundare cristalizate,  insolubile (mineralele 
argiloase, cuarţul secundar, oxizii şi hidroxizii cristalini de aluminiu, fier şi mangan), vor 
alcătui fondul mineral stabil al scoarţei de alterare. O altă categorie de minerale secundare 
(carbonaţi, cloruri, sulfaţi) se vor afla într-o continuă reorganizare sau transformare. 
 În situaţia în care produsele dezagregate şi/sau alterate ale scoarţei de alterare 
suferă deplasări doar pe verticală, ea este considerată ca scoarţă autohtonă, primară  sau 
eluviu. În situaţia în care produsele alterării se deplasează gravitaţional (fie prin eroziune, 
fie prin procese glisante), acestea se resedimentează după alte criterii (solubilitate, mărime, 
formă etc) şi formează depozite deluviale, proluviale, coluviale, aluviale etc. Deoarece roca 
subiacentă a acestor depozite nu mai constituie roca iniţială, depozitele  astfel formate  (pe 
seama cărora se vor produce noi alterări) vor alcătui scoarţele de alterare  alohtone sau 
secundare. 

Deoarece materialul primar al majorităţii scoarţelor de alterare este de natură 
alumo-silicatică, acesta va evolua în funcţie de specificul alterării  tipurilor de roci (fig.25) şi 
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de caracteristicile climatului, atât  la nivel de glob (fig.26), cât şi la nivelul ţării noastre 
(fig.27a), ori a provinciei Banat (fig.27b). 

În cazul unui climat rece (arctic şi subarctic) sau arid (cu o activitate microbiologică 
redusă), precum şi pe versanţi accentuat înclinaţi, formaţi pe roci compacte (indiferent de 
climă), în care produsele de alterare sunt permanent îndepărtate, nu se poate vorbi de o 
alterare chimică, aici predominând doar dezagregarea, cu prezenţa fragmentelor scheletice 
din rocile şi mineralele primare. Scoarţa de alterare  formată exclusiv din fragmente ale rocii 
iniţiale (litoclaste) este de tip litogen, subdivizându-se în funcţie de tipul de rocă 
dezagregată în  subtipul silicato-litogen (pe roci silicatice) şi carbonato-litogen (pe masive 
calcaroase şi dolomitice). 

 

 
 

Fig.  25 Schema formării scoarţei de alterare pe suprafeţe tectonic inactive (după Ianovici şi 
Florea, 1963) 

 
În climatele temperate răcoroase (zona bioclimatică a pădurilor de conifere) 

predomină tipul de scoarţă de alterare alumino-siallitică, caracterizată prin prezenţa 
mineralelor argiloase cloritice, a unor cantităţi sporite de silice (SiO2 - care în mediu răcoros 
este imobil), a unui conţinut sporit de aluminiu, pe un fond general de reacţie acidă. 
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Fig. 26   Tipurile zonale de scoarţă de alterare pe glob (după Ianovici şi Florea, 1963) 
1. tipul litogen; 2. tipul alumo şi argilosiallitic; 3. tipul carbonato-siallitic; tipul halo-siallitic; 5. 

tipul siallito-allitic; 6. tipul allitic (ferallitic); 7.  zăpezi veşnice şi gheţari. 
 
În climatele temperate cu o umiditate moderată (zona bioclimatică a pădurilor de 

foioase), alterarea silicaţilor are loc secvenţial, cu eliberarea şi îndepărtarea  produşilor 
solubili şi menţinerea pe loc a unor minerale argiloase (bi sau tristratificate). Tipul de 
scoarţă de alterare astfel formată este argilo-siallitică. 

În climatele temperat uscate (zona bioclimatică a antestepelor şi a stepelor)  
alterarea este încetinită datorită cantităţilor reduse de apă, iar produsele rezultate rămân în 
mare parte pe loc. Este scoarţa de tip carbonato-siallitic specifică depozitelor loessoide, 
marnelor sau a argilelor carbonatate, roci în care apar carbonaţii, îndeosebi carbonatul de 
calciu. 

Absenţa sau cantităţile foarte mici de apă meteorică din climatele aride (tropicale 
sau temperate) reduc procesele de alterare chimică şi îndeosebi pe cele de translocare a 
produşilor solubili. Nu se formează minerale argiloase. Rămân pe loc carbonaţii şi cea mai 
mare parte a sărurilor solubile (cloruri, sulfaţi, nitraţi, sodă, ghips). Este tipul de scoarţă de 
alterare halo-siallitică, specifică deşerturilor tropicale sau temperate. 
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În zonele calde cu două sezoane (zona climatică subecuatorială sau musonică, 
zona biogeografică a savanelor), scoarţa de alterare  include  compuşi silicatici neoformaţi 
(argile), dar şi oxizi şi hidroxizi de fier şi aluminiu. Scoarţa de alterare este de tip siallito-
allitic sau siallitic-feritic, în funcţie de tipul de rocă supusă alterării. 

 
 

Fig.27a    Principalele tipuri de scoarţă de alterare din România (după Ianovici şi Florea, 
1963) 

1.  litogen; 2. alumo-silicato- litogen; 3. carbonato-feritic- litogen; 4. carbonato-siallitic- litogen; 
5. argilo-siallitic; 6. argilo-carbonato-siallitic; 7. carbonato-siallitic; 8. halosiallitic (areale cu 

soluri halomorfe). 
 

Cea mai groasă scoarţă de alterare este cea din zona ecuatorială, unde alterarea 
este foarte rapidă şi accentuată. Silicaţii primari sunt complet descompuşi în oxizi şi 
hidroxizi de fier şi aluminiu, alături de care pot să apară cantităţi reduse de minerale 
argiloase caolinitice. Este scoarţa de alterare de tip allitic sau feralitic, care are culori 
predominant roşcate, este foarte acidă, intens debazificată şi are un procent de alterare 
avansat. În situaţia în care  în scoarţa de alterare primară  există minerale de tipul 
feldspaţilor, feldspatoizilor sau a micelor  în combinaţii obligatorii cu minerale mafice 
(piroxeni, amfiboli, olivine),  produsele neoformate  se pot întări ireversibil prin deshidratare. 
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Fig. 27b   Principalele tipuri de scoarţe de alterare din Banat 

1. tipul litogen; 1a. silicato-litogen; 1b. carbonato-litogen;     2.  tipul siallitic;  
2a. argilo-siallitic; 2b. alumo-sialitic; 2c. carbonato-siallitic; 2d. carbonato şi halo-siallitic. 

 
 

2.2. Faza solidă organică a solului 
 
 Solificarea este în esenţă un proces de natură biologică, decurgând din 
descompunerea resturilor vegetale sub acţiunea microorganismelor. Sinteza substanţelor 
organice se realizează prin fotosinteză, de către plantele verzi, iar distrugerea substanţelor 
organice o realizează  microorganismele heterotrofe (plante fără clorofilă), aerobe sau 
anaerobe. 
 Materia organică a solului este singura sursă de azot în sol; conţine de asemenea 
şi alţi nutrienţi, îndeosebi sulf şi fosfor. Are rol important în formarea structurii solului, în 
reţinerea şi cedarea nutrienţilor, în procesele termice şi de aeraţie şi implicit în  fertilitatea 
solului. 

2.2.1. Sursele de materie organică. Materia organică a solului provine din plante, 
microorganisme şi animale. Cantitatea variază de la 1-2 t/ha în zonele reci, până la 100-
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200 t/ha în zonele ecuatoriale. Cele mai importante aporturi de materie organică le aduce 
vegetaţia ierboasă, prin partea aeriană şi subterană (10-20 t/ha). Vegetaţia arboricolă 
aportează periodic cantităţi mai reduse de materie organică (3-4 t/ha), alcătuită în special 
din resturi de frunze. Microflora aduce până la 1/3 din cantitatea totală de resturi organice, 
iar fauna şi microfauna contribuie cu cantităţi neînsemnate (100-200 kg/ha). 
  2.2.2. Compoziţia resturilor organice. În afară de apă (20-90%), toate sursele de 
materie organică conţin  hidraţi de carbon (peste 50%), lignină (10-40%), compuşi cu azot 
(3-20%), apoi mici cantităţi de substanţe tanante, uleiuri şi diferite elemente minerale (K, 
Na, Ca, Mg, Fe, Al, P, S) ce compun cenuşa rezultată din  incinerare. Diferiţii compuşi 
organici variază în funcţie de tipul de vegetaţie. De exemplu, vegetaţia ierboasă lasă în loc, 
prin descompunere, cantităţi sporite de substanţe proteice (sursa azotului în sol) şi de 
elemente minerale, componenţi prin care se apreciază calitatea humusului şi a fertilităţii 
solului. 
 2.2.3. Procesele de transformare a materiei organice. Resturile organice 
aportate la suprafaţa solului sunt supuse acţiunii microorganismelor, fiind mineralizate sau 
transformate în humus. Dintre microorganisme, cea mai mare importanţă pentru sol o au 
bacteriile, ciupercile şi actinomicetele. 
 Bacteriile sunt microorganisme de dimensiuni foarte mici (0,1-100 microni), 
numărul lor într-un gram ajungând la mai multe miliarde. În sol, bacteriile autotrofe îşi 
procură bioxidul de carbon din aer şi energia din procesele oxidative (acţionează asupra 
compuşilor minerali). Cele heterotrofe îşi procură bioxidul de carbon şi energia din oxidarea 
substanţelor organice. Bacteriile pot fi aerobe sau anaerobe. Acţionează în condiţii de 
reacţie slab acidă-slab alcalină, asupra unei vegetaţii, de regulă, ierboasă. 
 Ciupercile sunt microorganisme heterotrofe, aerobe şi suportă un conţinut mare de 
umiditate. Se dezvoltă şi acţionează într-un mediu acid, într-o fitocenoză forestieră, 
descompunând prin enzimele pe  care le posedă, celuloza, lignina, substanţele tanante. 
 Actinomicetele sunt microorganisme heterotrofe ce acţionează în medii slab acide-
slab alcaline, de regulă asupra proteinelor şi aminoacizilor. Se dezvoltă în condiţii de deficit 
de umiditate. 
 Descompunerea resturilor organice se desfăşoară în mai multe etape, procese 
care se pot derula în unul sau două sensuri: mineralizarea totală (în zonele calde şi umede) 
şi mineralizarea incompletă sau humificarea, în zonele cu temperatură şi umiditate 
moderată. 

Mineralizarea are loc sub acţiunea organismelor heterotrofe, ca urmare a unor 
procese de hidroliză şi oxidoreducere ce  finalizează cu obţinerea de săruri minerale în 
medii aerobe sau de compuşi de tipul  CH4, N2, H2S, H3PO4 în medii anaerobe. Procesul de 
mineralizare este însoţit de eliberare de energie, energie utilizată fie de microorganisme, fie 
este  utilizată în desfăşurarea unor reacţii chimice sau în derularea unor  procese 
pedogenetice (fig. 28). 

Viteza de mineralizare a materiei organice depinde mult de condiţiile de mediu, 
fiind mai rapidă la stări de umiditate optimă, temperatură ridicată, reacţie neutră-slab 
alcalină, aeraţie bună (unele soluri din zona tropicală umedă). În primele etape ale 



 52  

mineralizării rezultă din degradarea resturilor organice  o serie de compuşi intermediari pe 
seama cărora, tot sub acţiunea microorganismelor,  se formează humusul, substanţă 
organică specifică solului. Procesele de degradare încep cu transformarea litierei sub  
acţiunea mezofaunei şi se continuă cu biodegradarea resturilor organice, proces care  are 
particularităţi specifice pentru fiecare component al acestora.  

Principalii componenţi constitutivi ai materiei organice derivă  din componenta ei 
glucidică (celuloza, hemiceluloza, substanţele pectice). 
 

   
 

Fig. 28   Mineralizarea şi humificarea substanţelor organice încorporate în sol 
 (după Schroeder-1984) 

 
Datorită structurii lor compacte, degradarea celulozei şi hemicelulozei de către 

microorganismele celulozolitice aerobe (Spirochaeta cytophaga) sau anaerobe (Baccillus 
cellulosae hydroggenicus şi B.c.mathenicus) se realizează lent, procesul fiind condiţionat 
de temperatură, umiditate, grad de aeraţie, starea de reacţie, procent de participare a 
substanţelor ligninice etc. 

Lignina este o substanţă ternară, polimerizată, care se găseşte în majoritatea 
ţesuturilor minerale şi cimentează fibrele de celuloză. Spre deosebire de alte substanţe 
organice, lignina este greu solubilă, iar prin intervenţia microorganismelor lignitolitice 
(bacterii – Pseudomonas; actinomicete – Streptomices; fungii – Basidiomycetes), aceasta 
nu poate fi degradată complet. Datorită recalcitranţei mari la degradare se apreciază că 
lignina reprezintă un factor limitativ al mineralizării şi unul condiţionant al humificării. 
Procesele degradative se realizează doar în medii oxidate din care cauză rezultă produşi 
intermediari alcătuiţi din nuclee aromatice ai căror atomi de carbon se unesc în grupări 
fenolice care apoi polimerizează (polifenoli), formând nucleul ligninic al humusului (fig. 29 şi 
30).  Ulterior, pe scheletul acestui nucleu se condensează derivaţi intermediari ai 
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substanţelor proteice (peptide, aminoacizi, amine), formând nucleul proteic al humusului 
(fig. 31). 

În afara ligninei, care procură procesului de humificare ponderea principală a 
unităţilor structurale fenolice, în sol există şi alte substanţe care pot da naştere acestor 
compuşi precum taninurile, flavonidele, chitina sau alţi produşi de sinteză ai 
microorganismelor. 

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Fig. 29    Monomeri din constituţia ligninei           Fig. 30 Oxidarea biochimică a ligninei 
       şi modele de condensare a acestora                        
          

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 31  Realizarea de condensate macromoleculare  

prin interacţiunea polifenolilor cu aminoacizii  
  

Degradarea rapidă a pectinelor, substanţe care saturează ţesuturile celulozice, 
favorizează  acţiunea enzimatică în interiorul organismelor vegetale şi facilitează eliberarea 
unor produse intermediare: alcooli, dioxid de carbon, apă, etc. 

Componentul lipidic al materiei organice (grăsimile) este, de regulă, atacat agresiv 
de microorganimele lipolitice (Pseudomonas), degradându-le până la o mineralizare 
aproape completă (glicerină, acizi graşi  →  CO2, H2O). Din această cauză acest 
component nu contribuie la formarea humusului (Lupaşcu et al., 1998).   

În concluzie, viteza şi proporţia de transformare a diferitelor componente şi 
subcomponente ale materiei organice în humus variază în limite largi şi în sensuri diferite. 
Waksman (citat de Lupaşcu, 1998, pag. 109) precizează o serie de limite de variaţie pentru 
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principalele componente comune, atât pentru materia organică, cât şi pentru humus (tabel 
2). 

Tabelul 2      
 Limite de variaţie ale componentelor materiei organice înainte  

şi după desfăşurarea proceselor de humificare 
Nr.crt Substanţa organică Înainte de humificare După o humificare parţială 
  %    substanţă uscată 

1 Celuloză 20-50 2-10 
2 Hemiceluloză 10-28 2-28 
3 Lignină 10-30 35-50 
4 Proteină 1-15 15-45 
5 Grăsimi, tananţi, ceruri 1-8 1-8 

 
Humificarea este un proces complex prin care resturile organice sunt transformate   

în substanţe humice sau humus, substanţe care au un grad înalt de polimerizare.  
Procesul de humificare se desfăşoară în două etape (Eliade et al., 1983).  Într-o 

primă fază materialul vegetal este descompus de microflora solului în compuşi cu greutate 
moleculară mică cum sunt fenolii şi aminoacizii. În faza a doua a humificării predomină 
procesele fizico chimice, în cursul cărora au loc reacţii de condensare între unităţile 
fenolice, aromatice şi compuşii cu azot. Conform acestei concepţii, humificarea este 
produsul autolizei (dezintegrării) celulelor şi a ţesuturilor plantelor şi microorganismelor 
după moartea acestora,  sub acţiunea enzimelor proprii. 

Humificarea resturilor vegetale depinde de foarte mulţi factori, dintre care 
compoziţia chimică a plantelor, îndeosebi calitativă, dar şi cantitativă, joacă un rol 
primordial influenţând viteza de descompunere a proteinelor şi cea de polimerizare a 
compuşilor organici ciclici. 

 Prin humus se înţelege deci materia organică înaintat transformată, având drept 
componenţi principali acizii humici şi huminele. Acizii humici, componenţi esenţiali şi 
specifici humusului se formează pe seama produselor macromoleculare de descompunere 
a resturilor organice ca urmare a oxidării biochimice lente, în prezenţa fermenţilor, prin 
reacţii de condensare şi polimerizare. Reacţiile de oxidare sunt catalizate de către 
componenţii minerali. În funcţie de tipul de vegetaţie, sub acţiunea actinomicetelor, în 
mediu neutru-slab alcalin sau a ciupercilor în mediu acid, ciclurile benzoice ale ligninei se 
descompun treptat în diverşi compuşi de degradare, care prin oxidare biochimică duc la 
formarea fenolilor sau a chinonelor (fig.30). În sinteza substanţelor humice reacţiile 
principale se referă la interacţiunea dintre polifenoli şi aminoacizi, în prezenţa fermenţilor 
oxidativi. Chinonele formate  pot primi hidrogenul aminoacizilor formând condensate (fig. 
31) care conduc apoi la formarea  de compuşi macromoleculari cu un număr mare de 
nuclee aromatice, îmbogăţiţi în carbon şi azot, care au fost denumiţi acizi humici. Fiind 
legată de condensarea unor substanţe variate, sinteza acizilor humici mai poartă numele de  
heteropolicondensare. 
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2.2.4. Caracteristicile substanţelor humice. Substanţele humice au culori închise 
(brun până la negru), un conţinut ridicat de azot, însuşiri de acidoid şi proprietăţi de coloid, 
capabile să reţină reversibil molecule de apă şi ioni. Datorită gradului înalt de polimerizare 
au greutăţi moleculare foarte mari (200 – 10.000). În părţile periferice ale moleculelor 
complexe de substanţe humice, ramificate sau spiralate, există diferite grupări funcţionale 
(provenite de la substanţele care au luat parte la procesul de heteropolicondensare, de 
tipul: carboxil  
(-COOH), hidroxil-fenolic (-OH), metoxil (-OCH3), carbonil (=C=O) şi aminic (-NH2). Pentru 
exemplificare, se prezintă în fig. 32 schema generală a structurii moleculare a acizilor 
humici propusă de Dragunov. 

 

   
Fig.  32  Schema generală a structurii unui acid humic  

 
 Substanţele humice se separă în mod curent în trei grupe:  
 - acizii huminici sunt formaţi în condiţii de umiditate redusă, fapt care favorizează 
eliminarea moleculelor de apă şi a altor produşi secundari. Aceasta determină o 
polimerizare sporită, cu o creştere semnificativă a lanţului molecular. Se prezintă sub formă 
de coloizi sferici, insolubili în apă în combinaţie cu Ca şi Mg şi solubili, în combinaţii cu Na 
şi K (humaţi). Au culoare neagră sau brună şi sunt moderat agresivi; 
 - acizii fulvici se formează în condiţii de umiditate mai mare fapt ce favorizează 
acumularea moleculelor de apă care obstrucţionează creşterea lanţurilor moleculare. Au 
culoare gălbui brună, sunt uşor solubili în apă, cu bazele formează săruri (humaţi) solubile. 
Sunt acizi agresivi, cu o proporţie mai mare de ioni de oxigen şi hidrogen şi mai mică de 
carbon şi azot, producând o intensă alterare a mineralelor, cu obturarea procesului de 
formare a mineralelor argiloase; 
               - huminele sunt substanţe cu un grad ridicat de polimerizare, de culoare închisă, 
slab acide si rezultă din îmbătrânirea compuşilor din humus (fig.33). 
 Acizii fulvici, mai săraci în carbon decât acizii humici, se deosebesc de aceştia din 
punct de  vedere chimic nu atât prin raportul C:N, care pare sensibil egal, ci prin proporţia 
mai mare de oxigen şi hidrogen asociat cu conţinutul mai redus de carbon. Întradevăr, 
raporturile H/C şi O/C calculate pe bază de atomi gram sunt, în medie, la acizii humici de 
0,95 şi respectiv de 0,50, iar la acizii fulvici de 1,25 şi respectiv 0,86. 
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Fig. 33  Tipuri de substanţe humice; schema policondensărilor 
 în cazul acizilor humici (după Soltner-1991) 

 
  În compoziţia acizilor humici se regăseşte, în medie, 50-60% carbon, 30-
40% oxigen, 3-6% hidrogen, 2-5% azot. În structura lor se regăsesc de asemenea aproape 
toate elementele chimice care intră în alcătuirea micro şi macrosistemelor: C, H, O, N, Si, 
Al, Fe, Ca, Mg, K,  Na,  Mn, S, P etc. Pentru caracterizarea humusului şi în special a 
materiei organice, un rol deosebit îl are raportul dintre conţinutul în azot şi cel în carbon 
(C:N). Valorile acestui raport sunt ridicate pentru materia organică proaspătă (60-90%), dar 
pe măsură ce are loc procesul de humificare valorile raportului C:N scade progresiv, 
tinzând spre valori tipice zonei bioclimatice. 
 Una dintre proprietăţile de bază ale acizilor humici este capacitatea lor de 
adsorbţie şi de schimb cationic. Această proprietate se bazează pe faptul că acizii humici 
au la extremităţi grupări funcţionale de tip carboxilic (COOH) sau hidroxil-fenolic (OH). 
Protonii  din aceste grupări pot fi schimbaţi cu alţi cationi din sol (Ca, Mg, K, Na), saturează 
combinaţiile, pe care le transformă în săruri (humaţi). Proprietatea acizilor humici de a avea 
cationi adsorbiţi şi de a-i schimba cu alţii din soluţia solului poartă denumirea de adsorbţie 
cu schimb. Această proprietate, întâlnită şi la mineralele argiloase împreună cu care acizii 
humici formează complexul coloidal argilo-humic sau adsorbtiv, reprezintă una din însuşirile 
esenţiale ale solului. 
 2.2.5. Tipurile de humus. În funcţie de tipurile bioclimatice în care mineralizarea 
materiei organice se realizează diferit, se deosebesc mai multe tipuri şi subtipuri de humus 
 Mullul este reprezentat prin materie organică complet humificată şi amestecată 
intim cu partea minerală a solului. Este de două feluri: mullul calcic este un humus saturat 
în calciu, cu o reacţie de la neutru la slab alcalină. Este stabil şi greu solubil. Are un 
conţinut ridicat de azot. Este forma de humus cea mai favorabilă dezvoltării plantelor, fiind 
alcătuit din acizi huminici. Are un raport C:N scăzut, sub 10; mullul forestier se formează în 
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solurile lipsite sau sărace în calciu, sub o vegetaţie de pădure, sub acţiunea ciupercilor. 
Predomină acizii fulvici, are reacţie slab acidă, raport C:N mare (12-15), culoare deschisă. 
 Moderul este reprezentat prin materie organică mai slab humificată şi parţial legată 
de partea minerală a solului. Se formează în condiţii de mediu mai slab aerat, cu 
temperaturi mai scăzute şi umiditate mai mare, sub acţiunea unei microflore mai sărace şi 
mai puţin active, condiţii care nu permit humificarea completă a resturilor organice. În 
funcţie de anumite condiţii locale, humusul de tip moder se poate diviza în: moder forestier, 
caracteristic pentru solurile formate sub pădurea de răşinoase sau cea în amestec; moderul 
de pajişti, caracteristic pentru solurile de sub pajiştile alpine, acide; moderul calcic, specific 
solurilor formate pe calcare, în condiţii de climă rece şi umedă; moderul hidromorf, 
caracteristic solurilor formate şi evoluate în mediu hidromorf (exces de umiditate). 
 Moorul sau humusul brut este format predominant din resturi organice slab 
humificate, practic nelegat de partea minerală a solului, cu un procent scăzut de acizi 
humici (predominant fulvici). Este caracteristic etajului pădurilor de răşinoase din zona 
montană sau cea a pajiştilor alpine. 
 Turba se formează într-un mediu saturat în apă, din resturi de plante hidrofile, 
turbificate. Se deosebesc două tipuri de turbă: turbă eutrofă (calcică), formată pe seama 
vegetaţiei de rogozuri, stuf, muşchi verzi etc. Este neutră sau slab alcalină şi bogată în 
substanţe minerale; turba oligotrofă se formează predominant pe seama vegetaţiei de  
muşchi de genul Sphagnum, în regiunile montane. Este foarte acidă şi săracă în substanţe 
minerale. 
 Humusul alcalin este un humus saturat în sodiu, caracteristic soloneţurilor şi are o 
reacţie puternic alcalină. Este foarte solubil în apă. Contribuie la dispersarea masei 
minerale a solului înrăutăţind însuşirile acestuia. Este foarte puţin dezvoltat, practic ca o 
pojghiţă, care acoperă orizonturile superioare ale solurilor alcalice. 

2.2.6.Conţinutul de materie organică în soluri. Conţinutul de materie organică 
intens mineralizată (humus) variază în soluri în limite largi. Cele mai multe soluri conţin între 
3 şi 8 % humus; cele cu peste 8 % sunt considerate bogate, iar cele sub 3 %, sărace în 
humus (sub 1% - foarte sărace). Materialele cu peste 25-30% materie organică sunt 
considerate materiale organice. 
 Solurile luate în cultură au un conţinut mai redus de humus datorită diminuării 
fluxului (aportului) de materie organică în sol (ca urmare a îndepărtării prin recoltă) şi a 
accelerării descompunerii materiei organice prin cultivare. 
 Acumulările apreciabile de materie organică în solurile negre (cernoziomuri, 
phaeoziomuri) se explică prin dezvoltarea abundentă a vegetaţiei ierboase, dar şi 
întreruperii periodice a activităţii microbiologice în anotimpul secetos, când este favorizată 
polimerizarea compuşilor organici. 
 Cantităţi mari de materie organică se acumulează în solurile cu exces de umiditate 
(soluri hidromorfe şi turboase) deoarece condiţiile anaerobe ale acestora reduc mult 
descompunerea şi mineralizarea materiei organice, favorizând acumularea, de regulă,  sub 
formă de stări slab transformate. 
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2.3.  Faza lichidă a solului 
 Solul conţine întotdeauna o anumită cantitate de apă în care sunt dizolvate diferite 
substanţe, formând soluţia solului sau faza lichidă a acestuia.  
 Sursa de apă este constituită din precipitaţiile atmosferice, uneori apa subterană şi 
rareori apa de condensare sau cea de irigaţie. Apa participă la procesele de dezagregare, 
alterare, migrare a substanţelor, cât şi la dezvoltarea plantelor. În perioadele de aport optim 
apa este răspândită în jurul particulelor de sol, acestea fiind străbătute de numeroase 
capilare de diferite dimensiuni. Una din cauzele reţinerii apei în sol este  considerată ca 
fiind reprezentată de forţele de tensiune născute la curbura suprafeţelor de ape capilare. 
 Fenomenele hidrice din sol se datoresc deosebirilor care există între puterea de 
atracţie a solului pentru apă în diverse puncte care au umidităţi diferite. Iniţial fenomenul a 
fost exprimat cantitativ prin aşa numitul potenţial capilar şi măsurat în ergi/gram, ce 
reprezintă lucrul mecanic necesar de efectuat pentru a extrage unitatea de masă de apă 
din unitatea de masă din sol. 
 În ultima perioadă a fost introdusă noţiunea de sucţiune care reprezintă forţa 
specifică cu care apa este reţinută în sol (măsurată în atmosfere). Sucţiunea este definită 
prin indicele pF, care este logaritmul înălţimii (în cm), a unei coloane de apă care 
echivalează cu presiunea cu care este reţinută apa din sol. Sucţiunea şi respectiv pF-ul 
variază de la valori ale presiunii atmosferice 1 sau pF = 0 (la solul saturat cu apă) la 10 000  
atmosfere sau pF = 7 (în cazul solului uscat în etuvă).   
 Accesibilitatea pentru plante şi circulaţia apei în sol depinde de mărimea sucţiunii 
sau de pF-ul apei din sol (fig.34), conţinutul de apă corespunzător diferitelor forme variind 
de la sol la sol, îndeosebi în funcţie de textură. 

2.3.1. Forţele care acţionează asupra apei din sol. Apa se găseşte în sol la 
suprafaţa particulelor şi în porii acestuia, fiind supusă unor forţe de diferite naturi: 

a)  Forţa gravitaţională acţionează asupra apei aflată în porii necapilari când solul 
are un grad de saturaţie înaintat. Sub influenţa gravitaţiei apa se deplasează uşor de sus în 
jos prin porii necapilari, determinând umectarea solului pe adâncimi mari. În cazul 
terenurilor înclinate, forţa gravitaţiei determină şi deplasarea apei din locurile mai înalte 
spre cele mai joase, prin scurgere la suprafaţă sau prin sol. 

b) Forţele capilare acţionează asupra apei aflate în porii capilari, la baza cărora stă 
deficitul de presiune ce se creată în tuburile capilare - invers proporţional cu raza 
capilarului. Forţa cu care este reţinută apa în porii capilari este cu atât mai mare cu cât 
aceştia sunt mai mici, adică cu cât textura solului este mai fină.  Apa se mişcă lent în 
capilare, de la cele mai mari spre cele mai mici, în toate direcţiile. 

c) Forţele de adsorbţie (sorbţie) acţionează asupra apei aflate la suprafaţa 
particulelor de sol după ce este îndepărtată apa capilară şi cea necapilară. Sunt de natură 
electrostatică şi se datoresc faptului că moleculele  de apă un caracter dipolar, iar la 
suprafaţa particulelor de sol se găsesc sarcini electrice libere (fig 16). Datorită puterii lor 
mari de reţinere (până la cca 10 000 atm.), apa aflată sub influenţa lor este reţinută puternic 
şi se mişcă foarte lent.   
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Fig.34  Diagrama pF – umiditate 
 

 d) Forţele datorate tensiunii vaporilor de apă se datorează presiunii şi tensiunii sub 
care circulă uneori apa în stare gazoasă. Mărimea acestor forţe depinde mult de umiditatea 
şi temperatura momentană. 
 e) Forţele de sugere a rădăcinilor plantelor se manifestă în zona rizosferei şi pot 
atinge valori de 15-20 atm. 
 f) Forţele osmotice acţionează numai în cazul solurilor bogate în săruri solubile. 
Prin dizolvare, în sol se formează o soluţie care prezintă o presiune cu atât mai mare cu cât 
cantitatea de  săruri dizolvate este mai mare. În acest caz apa circulă de la presiuni 
osmotice scăzute la presiuni osmotice ridicate, astfel că în solurile cu soluţii concentrate 
apa este reţinută foarte puternic. Aşa se explică faptul că, chiar la stări de umiditate 
superioare, poate apare fenomenul de secetă (fiziologică), apa fiind extrasă din plante 
pentru a dilua concentraţia soluţiei. 
 g) Forţele hidrostatice  (de submersie) sunt datorate greutăţii stratului de apă şi 
amplifică forţele gravitaţionale sau capilare 
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2.3.2. Formele de apa din sol 

a) Apa legată chimic intră în compoziţia mineralelor fie sub formă de grupe OH 
(apa de constituţie - la polihidraţii oxizilor de fier şi aluminiu), fie sub formă moleculară - 
H2O (apa de cristalizare - SO4Ca ⋅⋅⋅⋅ 2H2O = gips). Apa de constituţie şi cea de cristalizare 
este cedată doar la temperaturi ridicate (sute de grade), concomitent cu schimbarea 
ireversibilă a reţelei cristaline, respectiv transformarea mineralului. Această formă de apă 
este complet inaccesibilă plantelor. 
 b) Apa legată fizic este reţinută prin forţe electrice la suprafaţa particulelor solide 
sau în jurul ionilor adsorbiţi. Mărimea forţelor depinde de conţinutul de argilă şi de humus, 
de natura argilei şi a cationilor adsorbiţi pe coloizi. Apa legată fizic se subîmparte în: 

-  apă stabil legată (sau  apa higroscopică). Este reţinută în jurul particulelor de sol 
sub formă de pelicule (film de apă), sub formă de molecule (dipoli), sau de apă polarizată. 
Nu îngheaţă decât la temperaturi de -78OC şi nu se deplasează decât dacă trece în stare 
de vapori. Este inaccesibilă plantelor fiind reţinută la presiuni de până la 10 000 atmosfere;  

- apa labil legată (sau apa peliculară).   Este reprezentată prin molecule de apă 
polarizate secundar, în jurul apei puternic legate. Este formată din dipoli de apa orientaţi şi 
tot mai labil legaţi pe măsura depărtării lor de suprafaţa particulei. Apa higroscopică stabil 
legată, la temperaturi de 105OC se vaporizează parţial, iar apa labil legată, integral. În 
general, apa legată fizic nu este o sursă de apă pentru plante. Apa legată fizic poate 
proveni prin aderarea  la solul complet uscat, prin adsorbţie a vaporilor de apă din 
atmosferă, proprietate care poartă numele de  higroscopicitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35 Umplerea tuburilor capilare cu apă;      Fig. 36  Reţinerea apei pelicular-suspendate; 
apă capilar suspendată (după Rode-1955)      capilar gâtuit cu un dop pelicular (Rode-1995)  
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Fig.37   Apa unghiulară (sau pendulară) din jurul punctelor de contact dintre  particule 

 
c) Apa liberă se poate găsi în sol sub formă solidă sau lichidă. Se prezintă sub 

formă de apă capilară şi gravitaţională şi reprezintă principala sursă de apă pentru plante.  
Apa capilară este reţinută în capilarele subţiri şi de diferite forme ale solului. Apa 

reţinută în sol şi aflată în legătură permanentă cu stratul acvifer poartă numele de apă 
capilar sprijinită. Apa provenită din precipitaţii şi reţinută de capilarele din partea superioară 
a solului poartă numele de apă capilar suspendată (fig. 35).  În cazul în care capilarele sunt 
foarte înguste, pelicula de apă obturează canalele capilare şi reţine captivă o parte din apa 
capilară, generând apa pelicular suspendată fig.36). În cazul solurilor nisipoase sau 
pietroase, fără capilare, apa se scurge uşor, fiind reţinute doar cantităţi mici, la punctele de 
contact dintre fragmente. Această apă poartă numele de apă pendulară sau apă unghiulară 
(fig.37). Apa din interiorul agregatelor structurale poartă denumirea de apă capilar 
suspendată din interiorul agregatelor structurale. 

Apa gravitaţională se deplasează liber, sub forţa gravitaţiei. Se poate împărţi în  
apă gravitaţională de infiltraţie, care se deplasează predominant pe verticală şi  apă 
freatică, care reprezintă în fond tot apă gravitaţională meteorică însă acumulată în 
profunzime Această apă urcă spre suprafaţa solului prin capilaritate (apa capilar sprijinită), 
pe o secţiune variată care poartă numele de franjă freatică.   În acest caz umiditatea scade 
treptat de jos în sus.  

Capacitatea apei de a se ridica poartă numele de  ascensiune capilară. Viteza de 
ascensiune capilară scade o dată cu micşorarea diametrului capilarelor. În strânsă corelaţie 
cu influenţa nivelului freatic se definesc următoarele situaţii: 
 - limita superioară până la care se poate ridica, capilar ascendent, apa freatică 
contribuind la supraumezirea părţii superioare a profilului de sol şi la apariţia fenomenelor 
de hidromorfism accentuat poartă numele de adâncime critică. În cazul în care apele 
pătrunse, capilar ascendent, sunt mineralizate, adâncimea critică este de sărăturare. Ea 
variază în funcţie de climă, gradul de mineralizare, textură etc; 
 - adâncimea până  la care se poate ridica, capilar ascendent, apa freatică fără a 
supraumecta sau sărătura partea superioară sau mediană a profilului de sol, poartă numele 
de adâncime subcritică. 
 - în cazul în care apa freatică nu atinge partea inferioară a profilului de sol, poartă 
numele de adâncime acritică. 
 Apa în stare de vapori. se găseşte în cantităţi foarte reduse (0,001%) în toţi porii 
liberi ai solului. Apa sub formă de vapori se deplasează dinspre zonele cu tensiuni elastice 
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ridicate spre cele cu tensiuni elastice reduse, dinspre stratele cu temperaturi ridicate spre 
cele cu temperaturi mai scăzute.  
 Cu toate că apa sub formă de vapori nu este accesibilă plantelor, totuşi, are o 
influenţă deosebită, ea putând trece în oricare formă de apă; procesul poate fi şi reversibil. 
 

2.3.3. Pierderea apei din sol. Pierderile de apă din sol se realizează prin 
evaporare, transpiraţie şi infiltraţii (drenaj).  
 a) Evaporaţia constă în fenomenul de trecere a apei sub formă de vapori la 
suprafaţa solului şi răspândirea ei în natură sub acţiunea căldurii solare. Pe măsură ce se 
micşorează conţinutul de apă din partea superioara a solului, scade şi viteza de mişcare a 
apei din adâncime. În cazul în care solul este aprovizionat cu apă din pânza freatică, 
cantitatea de apă evaporată este compensată de apa care se ridică prin capilaritate, astfel 
că solul rămâne în permanenţă cu o umiditate constantă. 
 b) Transpiraţia se realizează  prin intermediul plantelor care elimină din sol cantităţi 
mari de apă, determinând scăderea rezervelor pe intervale mari de adâncime. Din totalul de 
apă absorbită, plantele elimină în atmosferă 99,8%, caz în care se realizează o permanentă 
vehiculare a substanţelor nutritive. Întrucât este dificil a se delimita precis cantităţile de apă 
pierdute prin evaporare sau prin transpiraţie, a fost introdus termenul de evapotranspiraţie. 
Tornthwaite a introdus noţiunea de evapotranspiraţie potenţială prin care se înţelege 
cantitatea de apă pierdută prin evaporaţie şi transpiraţie de un sol permanent aprovizionat 
în optim cu apă şi acoperit cu un covor vegetal încheiat. 
 c) Infiltraţiile sunt condiţionate de o serie de particularităţi proprii fiecărui tip de sol, 
cât şi de configuraţia reliefului. Marea diversitate a acestor factori a impus divizarea 
proceselor:  

- drenajul intern reprezintă modalitatea de infiltrare a apei înspre spaţiul subteran; 
depinde pe porozitatea şi permeabilitatea solurilor;  

- drenajul extern este determinat de modalitatea de scurgere a apei la suprafaţa 
terenului şi depinde de formele de mezo şi microrelief;  

- combinarea celor două tipuri de drenaj conduce la aprecierea drenajului global.  
 

2.3.4. Bilanţul apei în sol. Suma algebrică a cantităţilor de apă intrate şi ieşite  
constituie bilanţul apei în sol. Acesta poate fi redat sub formă simplificată prin relaţia:  P + I 
+ Ri = ET + (D - C) + Rf   în care: P = precipitaţiile; I = irigaţia; ET = evapotranspiraţia; D = 
apa drenată în subteran; C = afluxul de apă capilară; Ri şi Rf = rezerva de apă iniţială, 
respectiv finală, din sol. Toate mărimile se exprimă în aceeaşi unitate de măsură (mm 
coloană de apă sau l/m2). 

Dacă bilanţul anual în condiţii naturale se realizează astfel ca rezerva finală să 
rămână aceeaşi iar apa freatică este adâncă, atunci relaţia de mai sus devine:     P - (ET + 
D) = 0. 

2.3.5. Regimul hidric al solului. Ansamblul fenomenelor privind alimentarea, 
circulaţia, reţinerea şi consumul apei din sol pe o anumită perioadă de timp constituie 
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Fig. 38  Reprezentarea schematică 
a bilanţului apei la regimul hidric 
nepercolativ (după Rode-1955) 

1 - reţinere în coroană (15%);  
2 - evapotranspiraţia învelişului ierbos (25%); 
3 -  transpiraţia vegetaţiei lemnoase (60%). 

 

regimul de apă sau regimul hidric al solului. Se deosebesc următoarele tipuri principale de 
regim hidric:  

- regim hidric nepercolativ: P<ET; Iar < 26; C sub 10m adâncime; este caracteristic 
pentru soluri din regiuni relativ aride (în care D = 0); solurile evoluate prezintă stări de 
levigare redusă (kastanoziomuri, cernoziomuri) (fig. 38); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
- regim hidric periodic percolativ: P = ET; Iar = 26-35; este caracteristic regiunilor 

semiumede în care P>ET;  se constată numai în anii foarte ploioşi; se creează un curent de 
apă descendent care ajunge foarte rar la pânza freatică;  

 regim hidric percolativ: P>ET; Iar = 35-45; diferenţa D se infiltrează în adâncime; 
apare în solurile drenate din regiunile umede; solurile sunt puternic debazificate, acide, 
diferenţiate textural, slab permeabile, frecvent cu exces de umiditate de suprafaţă; 

- regim hidric percolativ repetat: P>ET; Iar>45; apare în climate foarte umede; 
percolarea se repetă de mai multe ori pe an; solurile sunt intens debazificate şi foarte acide; 
 - regim hidric exudativ: P<ET, diferenţa fiind acoperită prin aflux de apă freatică 
(C>0) situată la adâncime mică; poate să apară în regiuni aride şi conduce la acumularea 
de săruri în sol (fig.39). 
 - regim hidric freatic stagnant (mlăştinos): apare în condiţii de nivel freatic 
superficial;  
 - regim hidric stagnant: este caracteristic solurilor greu permeabile, situate pe 
suprafeţe plane sau depresionare;  apa meteorică stagnează perioade îndelungate de timp; 

Fig. 39 Reprezentarea schematică a 
 bilanţului apei la regimul hidric exudativ 

 (după Rode-1955) 
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 - regim hidric de irigaţie: apare în cazul în care se produc umectări repetate prin 
intervenţii antropice fără a modifica regimul hidric natural; în cazul în care irigarea este 
neraţională se poate ajunge la regimuri hidrice exudative; 
 - regim hidric cu permafrost: caracterizează ţinuturile de tundră şi pe cele montane 
foarte înalte, unde solul se dezvoltă pe un substrat permanent îngheţat; solul este 
supraumectat; pe pante se observă solifluxiuni. 
 

2.3.6.  Indicii hidrofizici ai solului.  Starea de umiditate a solului include intervale, 
puncte sau trepte la care apa îşi modifică mobilitatea. Aceste relaţii ale solului cu apa sunt 
definite printr-o serie de indici hidrofizici si anume: 

- coeficientul de higroscopicitate (CH) reprezintă cantitatea de apă adsorbită de un 
sol complet uscat într-o atmosferă saturată cu apă, sau umiditatea solului în echilibru cu o 
atmosferă saturată cu vapori de apă. În această stare  solul va conţine numai apă fixată 
molecular. Coeficientul de higroscopicitate depinde de mărimea suprafeţelor de contact 
dintre sol şi apă, adică de textură; corespunde unei valori pF de 4,7. În solurile mijlociu 
texturate are valori de 5 până la 8 %; 
 - coeficientul de ofilire (CO) reprezintă umiditatea cea mai redusă a solului la care 
plantele se ofilesc ireversibil. Corespunde limitei inferioare a umidităţii accesibile plantelor. 
Obişnuit se determină multiplicând coeficientul de higroscopicitate cu 1,5. Are  valori  pF în 
jur 4,2 (15 atmosfere). Coeficientul de ofilire este cu atât mai mare cu cât alcătuirea 
granulometrică va fi mai fină. În solurile mijlociu texturate  ea are valori cuprinse între 8-
12%; 
 - capacitatea de câmp pentru apă (CC) este cantitatea maximă de apă pe care 
solul o poate reţine durabil după ce excesul de apă gravitaţională, din solul umezit în 
prealabil în exces, s-a scurs. În acest caz, apa este reţinută de porii capilari ai solului. Solul 
va conţine apă adsorbită la suprafaţa particulelor şi apă în capilare. Corespunde 
aproximativ sucţiunii de pF = 1/3 sau 1/10 atmosfere (fig.40). Capacitatea de câmp creşte 
de la solurile nisipoase la cele argiloase, de la sub 6%, la peste 42%. Acest indice 
reprezintă limita superioară a apei utile pentru plante si exprimă mărimea rezervei de apă 
pe care o poate avea solul la un moment dat. La capacitatea sa de câmp, solul se găseşte 
în condiţii optime de umiditate; sub acest nivel apare deficitul de umiditate, iar peste nivel, 
excedentul de umiditate. Capacitatea de câmp se determină direct în teren prin determinări 
succesive, după o prealabilă supraumezire, dar şi indirect, prin corelaţii multiple între  
densitatea aparentă, coeficientul de higroscopicitate şi cantitatea de argilă coloidală din sol. 
În funcţie de valorile reieşite din determinări sau calcule, capacitatea de câmp se  
încadrează în următoarele clase: foarte mică (<20% sau sub 360mm apă/100 cm sol); mică 
(21-25% sau 361-400 mm apă/100 cm sol); mijlocie (26-39% sau 401-450 mm apă / 100 
cm sol); mare (31-40%  sau 451-529 mm apă/100 cm sol); foarte mare (41-60% sau 530-
600 mm apă/100 cm sol); extrem de mare (peste 61% sau peste 601 mm apă/100 cm sol); 
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Fig. 40  Curbele caracteristice diferitelor stări de umiditate a solurilor; 

 valori corespondente pF  şi a  indicilor hidrofizici 
 

Alţi indici hidrofizici care au valori şi domenii de extensie apropiate capacităţii de 
câmp sunt: echivalentul umidităţii (EU): reprezintă umiditatea pe care o reţine o probă de sol 
aşezată într-un strat gros de 1 cm şi anterior saturată cu apă când este supusă unei forţe 
centrifuge de 1000 de ori mai mare decât forţa gravitaţională terestră.  În solurile mijlociu 
texturate are valori foarte apropiate de cele ale capacităţii de câmp; umiditatea la 1/3 
atmosfere reprezintă cantitatea de apă reţinută de o probă de sol saturată în apă, după ce a 
fost supusă unei presiuni de 1/3 atmosfere; valoarea acestui indice corespunde cu cea a 
capacităţii de câmp sau a celei ce reprezintă echivalentul umidităţii; 
 - capacitatea de apă utilă (CAU) reprezintă cantitatea de apă accesibilă plantelor şi 
pe care solul o poate reţine timp mai îndelungat. în mod obişnuit este considerată egală cu 
diferenţa dintre CC-CO, variind între 10 şi 15%; 
 - capacitatea totală de apă (CT) reprezintă capacitatea maximă de apă pe care  o 
poate avea solul la umplerea cu apă a tuturor porilor. Se exprimă în g/100 g sol; depinde de 
porozitatea totală a solului şi se realizează temporar, după ploi îndelungate sau irigări 
abundente. Este accesibilă plantelor, dar din cauza prezenţei apei în exces acestea suferă 
de lipsă de aer; 

- permeabilitatea pentru apă a solului (K) este proprietatea solului de a lăsa apa să 
treacă mai uşor sau mai greu înspre orizonturile inferioare. Permeabilitatea depinde de 
porozitatea totală, de alcătuirea granulometrică, de structură, grad de afânare sau îndesare. 
Solurile nisipoase sunt foarte permeabile; la alcătuiri granulometrice mai fine, 
permeabilitatea scade.  
 În cazul pătrunderii unui flux continuu de apă în sol, permeabilitatea se schimbă în 
timp, deosebindu-se două situaţii: permeabilitatea solului saturat, în care apa se mişcă sub 
acţiunea forţelor hidrostatice şi de gravitaţie, de sus în jos, cu o viteză a cărei mărime este 
determinată de potenţialul de submersie şi de cel gravitaţional dar şi de conductivitatea 
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hidraulică a solului respectiv (K) sau coeficientul de filtraţie. În cazul unui sol saturat (dar 
neacoperit cu apă), permeabilitatea se exprimă cantitativ prin valoarea K (coeficientul de 
permeabilitate). Cu cât K este mai mare, cu atât permeabilitatea pentru apă a solului saturat 
este mai ridicată. Valoarea K variază la soluri în limite foarte largi, îndeosebi în funcţie de 
textură, fiind la solurile nisipoase de ordinul 10−1 − 10−3 cm/s şi scăzând la cele argiloase 
până la valori de 10−8 cm/s. Permeabilitatea solului nesaturat este dependentă de forţele 
care determină mişcarea apei în sol (sucţiune). Pătrunderea apei prin solul nesaturat poartă 
numele de infiltraţie. Aceasta se exprimă prin cantitatea de apă primită de sol în unitatea de 
timp (mm/h sau cm/s). Viteza de infiltraţie este variabilă în timp. La început este maximă 
(pentru solul uscat), apoi scade repede, iar după un anumit timp devine constantă. În 
procesul de infiltraţie  se disting trei perioade: viteza iniţială de infiltraţie, viteza de infiltraţie 
la un moment dat şi viteza finală de infiltraţie.  
 Importanţa permeabilităţii este deosebit de mare, îndeosebi în procesul de evoluţie 
a solului. În funcţie de acest indice variază levigarea sărurilor sau a argilei pe profil, apare 
excesul sau deficitul de umiditate, determină normele de irigare, oportunitatea lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare (combatere a eroziunii, desecare).  
 
  2..3.7.  Regimul de umiditate al solului 

Termenul de regim de umiditate se referă la prezenţa sau absenţa în sol, în 
anumite perioade din an, a apei freatice sau a apei meteorice aflată la o tensiune mai mică 
de 15 atmosfere. Apa reţinută la peste 15 atmosfere nu este accesibilă pentru plante şi ca 
atare nu a fost luată în considerare în ceea ce priveşte regimul de umiditate al solului.  
Limita superioară a „secţiunii de control pentru  umiditate” este  considerată adâncimea 
până la care un sol uscat (tensiune > 15 atm.) va fi umezit de 2,5 cm coloană de apă în 24 
de ore. Limita inferioară este adâncimea până la care un sol uscat va fi umezit de 7,5 cm 
coloană de apă în 48 de ore. Adâncimile între care se situează secţiunea de control pentru 
umiditate sunt diferenţiate în funcţie de textură  (la textură fină, între 10 şi 30 cm; la textură 
mijlocie, între 20 şi 60 cm; la textură grosieră, între 30 şi 90 cm).  
  În funcţie de cele prezentate mai sus, regimurile de umiditate sunt de mai multe 
categorii (clase). 

Regimul de umiditate acvic: este un regim hidric corespunzător unui mediu de 
reducere într-un sol saturat cu apă, la o temperatură deasupra lui zero biologic (5oC). Când 
nivelul freatic se află permanent la sau foarte aproape de suprafaţă, regimul de umiditate 
este denumit peracvic (permanent acvic). 

 In situaţia în care apa conţine oxigen dizolvat  datorită unei circulaţii rapide sau 
datorită lipsei microorganismelor în cazul unor temperaturi sub 0°C, regimul de umiditate nu 
este considerat acvic 

În România regimul de umiditate acvic este legat de condiţii locale de drenaj 
natural deficient, cu terenuri plane şi soluri fin texturate şi greu permeabile din zonele cu o 
umiditate sporită (arii depresionare, văi închise, terase joase, lunci inundabile, zone de 
divagare mlăştinoase, câmpii joase). Cea mai întinsă zonă naturală cu regim de umiditate 
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predominant acvic din România este Delta Dunării. La regim de umiditate acvic sunt incluse 
histosolurile, limnosolurile, gleisolurile, stagnosolurile, majoritatea planosolurilor şi o parte 
dintre soloneţurile gleice).  

Regimul de umiditate udic. Regimul de umiditate udic este comun solurilor din 
climate umede cu o bună distribuţie a precipitaţiilor, încât cantitatea de apă stocată în sol, 
plus precipitaţiile, egalează sau depăşeşte evapotranspiraţia, iar tensiunea umidităţii este 
sub 1 atm. Se manifestă în solurile în care, în anii "normali", secţiunea de control pentru 
umiditate nu este uscată  pentru o perioadă de peste 90 zile cumulativ pe an.  

In România  un astfel de regim de umiditate este specific zonelor montane, 
dealurilor, podişurilor şi câmpiilor piemontane acoperite cu foliosoluri, luvisoluri, 
cambisoluri, spodisoluri, umbrisoluri şi andisoluri, precum şi suprafeţe importante din cadrul 
arealelor ocupate de cernisoluri (faeoziomuri şi rendzine), pelisoluri, preluvosoluri etc. In 
situaţia unor cantităţi de precipitaţii sporite şi a unei circulaţii bune a apei, regimul de 
umiditate devine extrem de umed sau permanent umed, fiind denumit regim perudic. 
Solurile caracterizate prin acest regim de umiditate sunt localizate în nordul Carpaţilor 
Orientali (Gutâi, Rodna), în partea înaltă a Munţilor Apuseni şi a Carpaţilor Meridionali, zone 
cu precipitaţii care depăşesc 1000 mm anual.  

In cazul în care valoarea precipitaţiilor depăşeşte pe cea a evapotranspiraţiei în 
toate lunile anului, solul aflându-se tot timpul anului la capacitatea de câmp pentru apă, 
regimul de umiditate se numeşte perudic. 

Regimul de umiditate ustic. Conceptul de regim ustic este cel al unei umidităţi 
limitate dar prezente în timpul când condiţiile termice sunt favorabile pentru creşterea 
plantelor. Este un regim de umiditate intermediar, între cel aridic şi cel udic.  

La regim de umiditate ustic au fost incluse cea mai mare parte a cernisolurilor 
(kastanoziomuri şi cernoziomuri), o parte a luvisolurilor (preluvosoluri şi o parte din 
luvosolurile tipice), protisolurile din zonele secetoase şi subumede şi majoritatea 
soloneţurilor şi erodosolurilor. Acest concept nu este aplicat la solurile care au permafrost 
sau regim de temperatură criic.  

In România regimul de umiditate ustic este caracteristic regiunilor de câmpie şi 
podiş extracarpatice, în zonele secetoase şi subumede ale ţării. De asemenea, el include şi 
partea vestică a Câmpiei Transilvaniei.  

Regimul de umiditate xeric: În arealele cu regim de umiditate xeric, în anii 
"normali", secţiunea de control pentru umiditate este uscată pentru 45 de zile sau mai mult 
consecutiv în 4 luni după solstiţiul de vară şi umedă 45 de zile sau mai mult consecutiv 
după solstiţiul de iarnă. Este regimul de umiditate tipic climatelor mediteraneene, unde 
iernile sunt umede şi reci, iar verile calde şi uscate.  
 Datorită valorilor ridicate ale temperaturilor medii anuale (≥ 10,5oC), precum, a 
valorilor scăzute ale  precipitaţiilor (< 450 mm anual), precum şi distribuţia anuală a 
acestora, se poate admite că în România acest regim interferă cu cel ustic cel puţin în 
partea de sud şi sud-est a ţării (sudul Moldovei, sudul Câmpiei Române şi Dobrogea), fără 
însă a fi precizate cu certitudine areale cu caracteristici ale regimului de umiditate a solului 
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de tip xeric. Zonele menţionate mai sus prezintă un risc evident de deşertificare (Florea şi 
Munteanu, 2003). 

Regimul de umiditate aridic.  Solurile care au un regim de umiditate aridic apar în 
mod normal în ariile cu climate aride şi izolat pe versanţi abrupţi sau pe terenuri acoperite 
de soluri cu crustă, în climatele semiaride, 

În regimul de umiditate aridic solul este uscat pentru mai mult de jumătate din 
zilele cumulate într-un an, la o temperatură de peste 5°C, la adâncimea de 50 cm a solului. 

Datorită limitărilor de temperatură şi precipitaţii, stratul activ din solurile deşerturilor 
foarte reci şi uscate din regiunile polare, precum şi cele din alte areale cu permafrost uscat 
(zone montane înalte), nu se poate încadra în clasa de regim hidric aridic. Solurile de aici 
sunt caracterizate prin condiţii anhidrice, similare regimurilor de umiditate aridice, cu 
excepţia temperaturii, care este sub 0oC. 

În România, regimul de umiditate aridic apare local, pe versanţii înclinaţi, cu soluri 
subţiri formate pe roci compacte, în Dobrogea centrală şi de nord sau în sectoarele cu dune 
înalte ale grindurilor maritime din Delta Dunării. Un tip de sol aparte este solonceacul, sol 
care prezintă regim de umiditate aridic datorită „secetei fiziologice” dată de presiunea 
osmotică ridicată a soluţiei. În perspectiva schimbărilor climatice globale, în sensul aridizării 
şi a creşterii frecvenţei perioadelor de secetă severă, este posibil ca acest tip de regim să 
cuprindă zone largi din partea de sud-est a României: Bărăgan, Dobrogea şi Delta Dunării. 
 

2.3.8.  Soluţia solului.  Soluţia solului este un amestec lichid în care sunt 
dizolvate diferite substanţe minerale, organice şi gaze. Substanţele minerale se găsesc, de 
regulă, sub formă ionică, moleculară sau coloidală. Ea reprezintă de fapt mediul în care se 
dezvoltă toate plantele cu organizarea superioară. Datorită compoziţiei sale chimice, ea 
îndeplineşte rolul de mediu nutritiv.  
 Dintre compuşii mai importanţi care pot fi întâlniţi în soluţia din sol amintim: sărurile 
de calciu, magneziu, potasiu, natriu, amoniu, săruri ale acizilor minerali (azotos, azotic, 
clorhidric, sulfuric, carbonic, fosforic), compuşi ai fierului, aluminiului şi manganului, acizii 
organici (humici, aminoacizi, acid acetic, oxalic) şi sărurile lor. 
 Sărurile şi acizii se regăsesc în soluţia de sol sub formă disociată (ionică), fiind 
prezenţi îndeosebi cationi de: Ca2+, Mg2+, Na+, NH4

+, H+ şi anioni ca Cl−, OH−, NO3
−, 

H2PO4
−, HPO4

2−, SO4
2−. 

 În ceea ce priveşte soluţia, aceasta este foarte diluată, de ordinul a 10-40 me/100 
g sol (în solurile din regiunea temperată, la umiditatea corespunzătoare capacităţii de 
câmp).  
 Compoziţia şi concentraţia soluţiei de sol pot să varieze mult, atât de la un sol la 
altul, cât şi în cadrul aceluiaşi sol, în funcţie de numeroşi factori dintre care amintim: 
conţinutul de humus, gradul de solubilizare, conţinutul şi natura substanţelor minerale, 
activitatea microorganismelor, diversitatea complexului coloidal, cantitatea de apă din sol, 
măsurile agrotehnice, agrochimice şi ameliorative aplicate şi multe altele.  în solurile 
levigate, soluţia este foarte diluată, pe când în cele halomorfe este foarte concentrată. 
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 Complexul coloidal al solului influenţează asupra soluţiei prin procese de reţinere 
în stare adsorbită a  cationilor de Ca2+, Mg2+, K+ care prin procesele de schimb pot trece din 
nou în soluţie. Deci complexul coloidal joacă rolul de regulator al cationilor, respectiv al 
soluţiei solului.  
 Cea mai mare influenţă asupra concentraţiei soluţiei de sol o are starea 
momentană de umiditate. Cu cât cantitatea de apă din sol este mai mare cu atât se 
măreşte posibilitatea de trecere în soluţie a diferiţilor compuşi în stare ionică, iar 
concentraţia acesteia scade. Deci soluţia de sol variază din punct de vedere al 
concentraţiei în timpul anului datorită variaţiilor de umiditate, cât şi a stadiului de dezvoltare 
a plantelor (care determină  consumul de apă şi nutrienţi). 
 Soluţia solului constituie principala sursă de elemente nutritive pentru plante prin 
care se realizează funcţia principală a solului, de a aproviziona rădăcinile cu apă şi nutrienţi 
accesibili, necesari creşterii plantelor. Această aprovizionare este puternic influenţată de 
condiţiile de mobilitate şi accesibilitate a apei din sol. O umiditate ridicată, dar cu realizarea  
unei aeraţii bune  asigură  condiţii optime; umiditatea redusă determină şi o posibilitate 
mică de dizolvare a elementelor nutritive. 
 

2.4.  Faza gazoasă a solului 
 Faza gazoasă, reprezentată prin aerul din sol, este deosebit de importantă, atât 
pentru respiraţia rădăcinilor şi a microorganismelor, cât şi pentru derularea normală a 
proceselor de oxido-reducere din sol.  
 Conţinutul de aer corespunzător încărcării capilare complete cu apă a masei de 
sol (la capacitatea de câmp) constituie capacitatea de aer a masei solului. Ea este 
reprezentată prin porii mai mari de 10 microni. Variază, în general, între 40% la solurile 
nisipoase, 20% la solurile lutoase şi sub 10% la solurile argiloase. În general, aerul din sol 
care ocupa 15-30% din volumul total al solului, oferă condiţii bune desfăşurării proceselor 
pedogenetice.  

2.4.1. Compoziţia  şi regimul de aer din  sol. Faţă de aerul atmosferic, aerul din 
sol are o dinamică mai redusă, diferenţe de temperatură şi umiditate şi diferenţieri în 
ponderea elementelor chimice constituente. Aerul din sol se compune din 10-20% oxigen 
(faţă de 21% oxigen în aerul atmosferic), 78-80 % azot (faţă de 78 % azot în aerul 
atmosferic), 0,2-3,5 % bioxid de carbon (faţă de 0,03% CO2 în aerul atmosferic), apoi, 
metan, amoniac, hidrogen sulfurat etc. Factorii naturali şi omul modifică conţinutul de aer 
din sol, de regulă,  pe linia creşterii sale volumetrice şi procentuale. Se realizează astfel 
difuziunea aerului din sol cu cel atmosferic. 

 Regimul cantităţii de aer variază în raport invers cu regimul de apă.  Regimul 
excedentar de apă atrage după sine un regim deficitar de aer. 
 Regimul compoziţiei aerului arată variaţii minore în orizontul superior al solurilor 
bine aerate, dar prezintă variaţii mari în solurile slab aerate. În solurile cu o porozitate bună, 
în deosebi necapilară, are loc o continuă împrospătare a aerului din sol pe seama celui din 
atmosferă, îndeosebi prin difuziune. 
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Cap. 3  Temperatura  solului  şi pedoclimatul 
 
 Cea mai mare parte din energia calorică a solului provine din energia solară. 
Energia solară care ajunge în sol este estimată, în medie, în zona temperată, la 144 
calorii/zi/cm2 (în cazul suprafeţelor orizontale). Ea variază considerabil în funcţie de 
latitudine, de sezon, de expoziţie şi de consistenţa covorului vegetal. Solul mai poate primi 
calorii şi din alte diferite surse din care reţinem procesele exoterme (descompunerea 
resturilor organice, procesul de humificare, de hidratare a coloizilor, de condensare a 
vaporilor de apă). 

 
3.1.   Proprietăţile termice ale solului.  
3.1.1. Capacitatea de absorbţie a radiaţiilor solare. Radiaţia solară ajunsă la 

suprafaţa solului este parţial reflectată (albedoul) şi parţial absorbită (fig.41). Cantitatea de 
energie solară absorbită determină încălzirea solului şi constituie capacitatea de absorbţie. 
Capacitatea de absorbţie variază în sens invers cu capacitatea de reflectare a căldurii 
radiaţiilor solare şi depinde de culoarea solului, de umiditate şi acoperirea lui cu vegetaţie. 
Pentru solurile cu orizonturi molice, capacitatea de absorbţie este de 85-90%, iar pentru 
cele ocrice de 65-75%. Capacitatea de absorbţie a radiaţiilor solare este mai mare în cazul 
solurilor cu deficit de umiditate şi mai mică la solurile intens umectate. 

3.1.2. Capacitatea termică sau căldura specifică a solului.  Capacitatea termică 
reprezintă căldura necesară pentru a ridica temperatura unui cm3 de sol în  aşezare 
naturală cu 1OC (căldură specifică volumetrică) sau cantitatea de calorii necesare pentru a 
ridica temperatura unui gram de sol cu 1OC (căldură specifică gravimetrică). Deci, cu cât 
solul va avea o căldură specifică mai mică cu atât se va încălzi mai repede şi mai mult.    
Caldura specifică a solului este o rezultantă a căldurii specifice a tuturor componenţilor săi 
şi depinde de proporţia în care aceştia intră în alcătuirea solului (tabel 3). 

Deoarece faza solidă a solului este alcătuită în cea mai mare parte din nisip, praf 
şi argilă (în diferite proporţii), înseamnă că gradul de încălzire a solului depinde în mare 
măsură de textură: solurile nisipoase se încălzesc mai repede decât cele argiloase. 

Deoarece apa are, dintre toţi constituenţii solului, cea mai mare căldură specifică, 
cu cât ea se află în cantităţi mai mari, cu atât solul se încălzeşte mai puţin şi mai lent. 
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Fig. 41  Bilanţul radiaţiei solare,  de la partea superioară a atmosferei până la sol  

 (după Soltner-1992)          
 

Tabelul 3  
Capacitatea termică a unor componenţi ai solurilor 

Specificaţie Capacitate termică 
cal/cm3 

Specificaţie  Capacitate termică 
cal/cm3 

Aer 0,00036 Materie organică 0,60 
Apă 1,0 Nisip 0,51 
Argilă 0,57 CaCO3 0,58 
 
 3.1.3. Conductivitatea termică reprezintă capacitatea solului de a transmite 
căldura spre straturile sale profunde. Depinde de aceeaşi constituenţi ai solului şi de 
proporţia cu care aceştia intră în alcătuirea lui (tabel 4).       

Tabelul 4 
Conductivitatea termică a unor constituenţi ai solurilor 

Specificaţie Conductiv. termică 
cal/cm3/s 

Specificaţie Conductiv. termică 
cal/cm3/s 

Aer 0,000056 Materie organică 0,00027 
Apă 0,0013 Nisip 0,0093 
Argilă 0,0022  
 

Încălzirea şi răcirea mai rapidă a  solurilor nisipoase şi mai lentă a celor argiloase 
este o consecinţă a căldurii specifice mai mici, respectiv mai  mari, dar şi a conductivităţii 
termice mai ridicate, respectiv mai scăzute. La încălzirea mai înceată a solurilor argiloase 
contribuie şi faptul că acestea conţin mai multă apă care le măreşte conductivitatea 
termică, permiţând, ziua - transmiterea rapidă a căldurii spre straturile mai reci, în 
adâncime, iar noaptea - uşurând fluxul de căldură din straturile mai calde din profunzime 
spre cele răcite, de la suprafaţă. Deoarece aerul are o conductivitate termică şi o căldură 
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specifică mult mai mica decât apa, solurile uscate, poroase, se încălzesc la suprafaţă ziua 
şi se răcesc noaptea mai puternic decât solurile umede sau cele compacte. 
 

3.2.  Regimul termic al solului  
Regimul termic al solului se referă la variaţia temperaturii solului în timp şi pe 

adâncimea profilului de sol. El este determinat în primul rând de energia calorică primită de 
la soare şi este influenţată de însuşirile termice ale solului, conţinutul de apă din sol şi de 
compoziţia covorului vegetal. Se constată că toamna şi iarna solul este  mai cald în 
adâncime decât la suprafaţă, iar primăvara şi vara mai cald la suprafaţă decât în adâncime 
(fig.42).  

 

    
 

Fig. 42   Oscilaţii lunare, medii multianuale, ale temperaturii solului la diferite adâncimi 
 

    
   

Fig. 43  Oscilaţii diurne ale temperaturii  solului la    diferite    adâncimi 
 

Variaţii diurne ale temperaturilor medii lunare se pot observa până la 60 cm - vara  
şi până la 40 cm - iarna (fig.43).  În ceea ce priveşte temperatura medie anuala, diferenţa 
dintre cea a solului şi a aerului în zona temperată este mică, de cca 1OC. În adâncimea  
profilului temperatura solului va reflecta temperatura atmosferei cu o anumită întârziere, cu 
atât mai mare cu cât adâncimea este mai mare.  Amplitudinea variaţiilor de temperatură 
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anuală sau zilnică va scădea cu adâncimea; la suprafaţă depăşeşte 30OC, dar scade la ± 
3OC la 3 m adâncime, la ± 0,3OC la 6 m şi la 0,03OC la 9 m adâncime. 

 Regimul de temperatură sau dinamica temperaturii solului este definit prin 
valoarea temperaturii medii anuale a solului, prin media variaţiilor sezoniere faţă de media 
anuală şi prin media anotimpului celui mai cald sau a celui mai rece, măsurate pe 
adâncimea în care se dezvoltă, de regulă, rădăcinile (50 cm). Valorile de temperatură ale 
solului la adâncimea standard se deduc din temperatura medie anuală a aerului prin 
adăugarea a 2°C. Spre exemplu, în climate cu temperatura medie anuală de 5oC, 
temperatura solului va fi de 7°C. 
 În funcţie de condiţiile termice ale solului au fost definite mai multe  regimuri de 
temperatură. 
 Regimul de temperatură pergelic. Regimul de temperatură pergelic este 
caracterizat prin valori termice medii anuale ale solului de sub 0°C. Acest regim este 
specific solurilor cu permafrost (criosoluri). 

Regimul de temperatură criic. Solurile caracterizate printr-un regim termic criic 
au la adâncimea de 50 cm sau la locul realizării unui contact densic, litic sau paralitic (dacă 
acesta este la adâncime mai mică), temperaturi medii anuale < 15°C dacă orizonturile sunt 
minerale sau < 8°C dacă solul are orizont organic. În cadrul acestui regim termic verile sunt 
reci, iar solul şi subsolul nu prezintă permafrost. 

Solurile criice care au un regim de umiditate acvic sunt în mod obişnuit afectate de 
crioturbaţie. Regimul de temperatură criic a fost aproximat pentru România în zonele cu 
altitudini mai mari de 800-1 000 m în nordul ţării sau la peste 1 200-1 500 m în partea de 
sud. Arealele cu regim criic sunt delimitate de izoterma < 4oC. Regimului de temperatură 
criic aparţin spodisolurile, o parte din umbrisoluri (humosiosolurile) şi o mică parte din 
cambisoluri (districambosoluri). 

Regimul de temperatură frigid. Din punct de vedere al valorilor medii anuale ale 
temperaturilor, regimul termic frigid este asemănător cu cel criic, cu deosebirea că verile  
sunt mai calde (diferenţa dintre mediile temperaturilor lunilor de vară şi a celor de iarnă, la 
adâncimea de 50 cm, este mai mare de 6°C). 

Regimul de temperatură frigid este caracteristic în România zonelor situate la 
altitudini de  800 – 1 000 m în nordul ţării sau 1 200 - 1 500 m în Carpaţii Meridionali şi în 
Munţii Banatului. În general, arealele cu regim de temperatură frigid sunt cuprinse între 
izotermele   de 4°C şi 6°C.  

Regimul de temperatură mesic. Regimul mesic se caracterizează printr-o media 
anuală a temperaturii solului cuprinsă între 8 şi 15°C, cu o  diferenţă dintre media 
temperaturilor lunilor de vară şi media temperaturii lunilor de iarnă a solului mai mare de 
6°C, fie la adâncime de 50 cm, fie la un contact densic, litic sau paralitic, dacă acest 
contact este mai puţin profund. 

Regimul de temperatură mesic este dominant în România pentru zonele de luncă, 
câmpie şi dealuri. Excepţie fac doar zonele montane caracterizate prin regimurile de 
temperatură  criic şi frigid. 
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Regimul de temperatură termic. Regimul de temperatură termic se 
caracterizează printr-o medie anuală a temperaturii solului cuprinsă între 15°C şi 22°C, iar 
diferenţa dintre media temperaturii lunilor de vară şi a celor de iarnă este mai mare de 6° C, 
fie la adâncimea de 50 cm, fie la un contact densic, litic sau paralitic, dacă acesta este mai 
puţin profund. Acest regim de temperatură este caracteristic pentru solurile din regiunile 
subtropicale. Nu caracterizează solurile  din România 

Regimul de temperatură hipertermic. În cazul regimului de temperatură 
hipertermic, media anuală a temperaturii solului este de 22°C sau mai mare şi diferenţa 
dintre media temperaturii lunilor de vară şi a celor de iarnă este mai mare de 6°C pe 
adâncimea de 50 cm, fie la un contact densic, litic sau paralitic, dacă acesta este mai puţin 
profund. Este caracteristic pentru solurile zonelor tropicale şi ecuatoriale. 

Sunt definite, de asemenea, clase de regim “iso” (isofrigid, isomesic, isotermic 
şi isohipertermic) care corespund categoriilor descrise mai sus dar care se caracterizează, 
la adâncimea de 50 cm, printr-o diferenţă dintre media temperaturii lunilor de vară şi a celor 
de iarnă de 6oC sau mai puţin. 
 

3.3.  Noţiunea de pedoclimat 
  Combinaţiile dintre cei trei factori: temperatură, umiditate şi mişcarea aerul din sol 

precum şi variaţiile lor sezoniere constituie pedoclimatul sau climatul intern al solului. 
Pedoclimatul reflectă în mare parte condiţiile climatului general. Diferenţele sunt induse de 
proprietăţile fizice intrinseci ale solurilor: permeabilitate, porozitate, textură. Faţă de climatul 
general, în covorul de sol intervin numeroase diferenţieri pedoclimatice generate adesea de 
factorii de stare (pantă, expoziţie, rocă, albedou etc). O importanţă deosebită o are 
pedoclimatul asupra proceselor de alterare, de mineralizare a materiei organice şi de 
humificare, cât şi asupra distribuţiei şi zonării plantelor de cultură. 

 
 

Cap. 4    Proprietăţile globale ale solurilor 
 
 4.1. Complexul adsorbant 
  4.1.1. Coloizii solului. Partea coloidală a solului este alcătuită din diferiţi coloizi 
minerali, organici şi organo-minerali.  
 Coloidul este un sistem eterogen format dintr-o fază dispersă şi o fază dispersată, 
prima fiind constituită din particule al căror diametru este mai mic decât 0,001 mm. Coloizii 
din sol cuprind coloizi de dispersie (mineralele argiloase), coloizi macromoleculari 
(substanţele humice) şi coloizi micelari (hidroxizii de aluminiu şi fier). Într-o altă ordine de 
idei, coloizii se împart în coloizi minerali [minerale argiloase, oxizi hidrataţi de fier şi 
aluminiu, (Fe2O3 ⋅ nH2O, Al2O3 ⋅ nH2O), silice (SiO2)] şi coloizi organici (acizii humici). 
Aceste particule coloidale se află răspândite în întreaga masă a solului, îmbrăcând în 
pelicule subţiri particule mai mari. 
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 Coloidul este o proprietate fizico-chimică determinată de un anumit grad de 
mărunţire,  având o suprafaţă specifică mare şi proprietatea de a adsorbi la suprafaţa lor 
molecule şi mai ales ioni din soluţia solului. Din cauza dispersiei înaintate, complexul 
coloidal al solului reprezintă partea cea mai activă din sol din punct de vedere fizico-chimic.  
 Coloizii solului sunt încărcaţi cu anumite sarcini electrice,  stabile sau variabile. 
Coloizii cu sarcini electrice negative, denumiţi şi acidoizi, predomină în majoritatea solurilor. 
Dintre aceştia fac parte mineralele argiloase, silicea coloidală, acizii humici. Coloizii cu 
sarcini electrice pozitive, denumiţi bazoizi nu se găsesc în sol în formă tipică. Se găsesc în 
schimb coloizi care au proprietatea de a-şi schimba sarcina electrică, disociind superficial 
ca un acid (disociază ioni de H+ şi o micelă macroanion) sau ca o bază (disociază ioni de 
OH− şi o micelă cation) în funcţie de pH-ul mediului de dispersie, fiind capabil să 
reacţioneze în raport cu aceste condiţii fie cu anionii, fie cu cationii (caracter amfolitoid).  
 Coloizii trec în mediu de dispersie reprezentat prin soluţia solului sub formă de 
particule cu o anumită alcătuire, cunoscute sub denumirea de micele coloidale.  
 Micela coloidală este alcătuită dintr-un nucleu înconjurat de diferiţi ioni dispuşi sub 
formă de strate (fig.44). Nucleul este format fie dintr-o moleculă, fie dintr-un agregat de 
molecule strâns legate între ele, fie dintr-un fragment de reţea cristalină. La suprafaţa 
nucleului se găseşte un strat de ioni denumit strat intern sau strat determinat de potenţial. 
Dacă ionii acestui strat sunt pozitivi, coloidul este electropozitiv, iar dacă sunt negativi, 
coloidul este electronegativ.  
   

 
 

 Fig. 44 Schema alcătuirii particulelor coloidale din sol: 
 minerale (stânga) şi organice (dreapta ) 

La exteriorul stratului intern se găsesc alţi ioni de semn contrar celor precedenţi, 
denumiţi din această cauză ioni compensatori. Aceştia sunt dispuşi astfel încât formează 
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două strate succesive, diferite în ceea ce priveşte densitatea şi mobilitatea ionilor 
respectivi. Primul strat este alcătuit din ioni dispuşi dens, puternic legaţi şi deci practic 
imobili, denumit strat dens. Al doilea strat, extern, denumit strat de difuziune sau de 
compensaţie propriu-zisă, este format din ioni disociaţi, dispuşi difuz (strat difuz), slab legaţi 
de ionii din stratul determinat de potenţial şi deci mobili. Stratul difuz poate exista numai în 
condiţiile unui mediu dispers, adică în prezenţa apei. Dacă solul se usucă atunci ionii 
stratului de difuziune vor trece în stratul imobil, caz în care micela coloidală poartă numele 
de particulă.  

Principalii coloizi din sol sunt mineralele argiloase şi acizii humici. Ca frecvenţă şi 
importanţă urmează hidroxizii de fier şi aluminiu şi silicea. Mineralele argiloase sunt 
electronegative din cauza prezenţei în reţeaua lor cristalină a grupării hidroxil (OH−) legată 
obişnuit de ionii de aluminiu sau datorită substituirii în reţea  a unor ioni trivalenţi cu ioni 
bivalenţi. Coloizii humici sunt de asemenea electronegativi datorită prezenţei în lanţul lor 
molecular a grupărilor carboxilice (COOH−) hidroxil-fenolice (C6H5-OH−) sau metoxilice 
(CH3O−). Deci majoritatea coloizilor din sol fiind electronegativi (minerale argiloase, humus) 
vor atrage din soluţia solului ioni  pozitivi (cationi). Această proprietate a coloizilor de a 
atrage din soluţia solului şi de a reţinere la suprafaţa particulelor respective diferiţi ioni 
poartă numele de adsorbţie ionică (cationică atunci când sunt atraşi ioni pozitivi şi anionică 
atunci când sunt atraşi ioni negativi). După cum s-a specificat mai sus, în natură există 
coloizi care pot atrage din soluţie şi anioni (−) şi cationi (+), în funcţie de reacţia mediului. 
Aceştia poartă numele de coloizi amfolitoizi. Asemenea comportare o pot avea oxizii 
hidrataţi de aluminiu şi fier.  
 Nucleul şi stratul intern de ioni posedă sarcină electrică + sau −, adică are faţă de 
lichidul intermicelar (care este practic neutru din punct de vedere electric) un anumit 
potenţial electric care a fost denumit potenţial termodinamic sau potenţial plin. 
 Nucleul împreună cu stratul intern şi cu stratul dens de contraioni (strat care 
compensează doar o parte din sarcinile electrice ale stratului intern) prezintă un potenţial 
electric cu valori mai reduse, denumit potenţial electrocinetic sau potenţial ζ ( zetta). 

Micela coloidală, adică nucleul împreună cu stratul intern, cel extern dens şi cel 
extern difuz reprezintă o unitate electrică neutră, deci nu prezintă faţă de lichidul 
extramicelar un anume potenţial electric. Potenţialul electrocinetic creşte şi scade 
corespunzător cu grosimea stratului difuz de contraioni, fiind în general maxim în cazul 
cationilor monovalenţi (Na+, K+), puternic disociaţi şi hidrataţi şi minim în cazul cationilor 
bivalenţi (Ca2+, Mg2+) slab disociaţi (fig. 45). 

Substanţele coloidale dispersate în apă formează soluţii coloidale denumite 
hidrosole. Menţinerea particulelor coloidale în stare dispersă are loc sub acţiunea forţelor 
de respingere datorate potenţialului electrocinetic al particulelor respective. în acest caz, 
coloidul se află în stare de dispersie, suspensie sau peptizare. Cu cât potenţialul zetta este 
mai ridicat, cu atât stabilitatea dispersiei este mai mare. 

 



 77  

   
 

Fig. 45   Intensitatea de fixare a cationilor în funcţie de valenţă ţi de gradul de hidratare 
  

O dată cu reducerea potenţialului electrocinetic se micşorează şi forţele de 
respingere dintre particulele coloidale. Atunci când potenţialul electrocinetic ajunge la 0 
(punct izoelectric), particulele coloidale nu se mai resping, din contră se atrag, formează 
agregate care se separă de lichid şi se depun trecând într-o stare numită gel, fenomen care 
poartă numele de coagulare. Coagularea argilei şi a humusului are loc obişnuit sub 
influenţa diferitelor săruri dizolvate în soluţia solului (electroliţi). Sărurile sau bazele, prin 
disociere, eliberează cationi care exercită acţiuni de respingere şi deci de subţiere a 
stratului difuz şi de micşorare a potenţialului electrocinetic, caz în care se va ajunge la 
coagulare (fig.46). 

       
 

Fig. 46  Schimbul de ioni dintre soluţia solului şi coloid; 
plasarea ionilor de H+ faţă de ionii de Ca2+ 

 

  Puterea de coagulare a diferiţilor  cationi este variată; în general ea creşte o dată 
cu creşterea valenţei şi micşorarea gradului de hidratare a cationilor respectivi. Referitor la 
cationii întâlniţi frecvent în sol, capacitatea de coagulare creşte în următoarea ordine:       
Na+ < K+ < NH4

+ < Mg2+ < Ca2+ < H+ < Fe3+ < Al3+. Coagularea poate fi reversibilă  şi 
reversibilă.  
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Coagularea reversibilă se realizează în cazul în care din starea de gel coloidal 
substanţele pot trece din nou în stare dispersă. Această coagulare poartă numele de 
floculare (fig.47). Coagularea este ireversibilă în cazul în care coloidul nu mai poate trece în 
stare dispersă. Acest tip de coagulare mai poartă numele şi de pectizare. 

În mod obişnuit, în sol produc o coagulare ireversibilă cationii de Ca2+ şi Mg2+ şi 
reversibilă cei de Na+ şi H+.  Deci unul şi acelaşi coloid poate coagula reversibil sau 
ireversibil în funcţie de cationii adsorbiţi. Alcătuirea şi proprietăţile solului sunt influenţate 
pozitiv cu atât mai mult cu cât stabilitatea stării coagulante este mai ridicată. Sub acest 
raport influenţa coloizilor este cu atât mai favorabilă cu cât, în rândul cationilor adsorbiţi, 
proporţia calciului este mai mare. Creşterea proporţiei cationilor de hidrogen sau de sodiu 
deteriorează proprietăţile fizice şi chimice ale solurilor. 

         
Fig. 47   Reprezentarea schematică a dispersiei şi a floculării, a micelelor  
coloidale în lichidul extramicelar (soluţia solului) (după Soltner-1992) 

 
Flocularea  se produce, pentru un coloid electronegativ, atunci când ionii pozitivi adsorbiţi pe sunt 
respinşi de ionii pozitivi din soluţie spre încărcătura electrică negativă a micelei. Dispersia poate fi 
obţinută din nou dacă ionii pozitivi sunt îndepărtaţi de scheletul negativ al micelei prin eliminarea din 
lichidul extramicelar al ionilor pozitivi 

 
Coloizii din sol se asociază alcătuind combinaţii cunoscute sub numele de 

complexe coloidale. Complexele coloidale electropozitive ale hidroxizilor de fier se asociază 
cu complexele coloidale electronegative ale mineralelor argiloase sau cele ale acizilor 
humici (fig.48). Această unire poate avea loc chiar şi la potenţiale electrice de acelaşi semn 
prin intermediul unor punţi de ioni de semn contrar (fig.49, 50, 51). În cazul în care unirea 
are loc între coloizii de humus şi cei ai mineralelor argiloase, solul primeşte o stabilitate 
hidrică înaintată şi proprietăţi chimice, fizice şi mecanice favorabile procesului de producţie 
agricolă. 
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    Fig. 48 Model de asociere a hidroxizilor de fier şi aluminiu cu mineralele argiloase 
 

4.1.2. Capacitatea de adsorbţie a solului. Solul, datorită stării sale de dispersie şi 
în special a coloizilor pe care îi conţine, are proprietatea de a adsorbi diferite substanţe  
minerale sau organice aflate în stare de dispersie moleculară sau ionică. 

   
Fig. 49 Efectul legăturilor dintre argilă şi humus asupra rezistenţei la dispersie 

 şi asupra stabilităţii structurale 
Legenda: În cazul unor hidratări bruşte (ploi abundente sau îndelungate,  perioade  lungi de exces 
pluvial cu exces de umiditate în sol), ionii floculaţi au tendinţa de a se depărta de coloid, existând risc 
de dispersie: A.  dispersia este facilitată de prezenţa doar a argilei; ionii floculaţi au tendinţa de a se 
depărta mult de micela coloidală; B. dispersia este mai dificilă în cazul complexelor coloidale argilo-
humice; humusul floculat formează în jurul argilei o anvelopă protectoare care menţine pe loc ionii 
floculaţi). 

   
Fig. 50  Fixarea anionilor în argilă şi humus prin intermediul punţilor de cationi (Ca) 

 
4.1.2.1. Capacitatea de adsorbţie moleculară. Porii  solului au proprietatea de a 

reţine particule din soluţia solului mai mari decât diametrul acestora. Astfel are loc o 
micşorare continuă a secţiunii poroase,  ulterior putând fi reţinute particule din ce în ce mai 
mici. Astfel se formează în sol orizonturi îmbogăţite în coloizi organo-minerali (orizonturi 
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iluviale), orizonturi care devin tot mai compacte. Continuarea procesului poate conduce la 
orientarea solificării în direcţia pseudogleizării sau chiar a înmlăştinirii.  

4.1.2.2. Capacitatea de adsorbţie fizică (adsorbţie moleculară, adsorbţie apolară) 
constă în reţinerea la suprafaţa  particulelor de sol sau a coloizilor  a unor substanţe în 
stare de  dispersie moleculară. Adsorbţia moleculară se  realizează în cazul în care la 
suprafaţa particulelor (coloizilor) din sol se găsesc sarcini electrice necompensate, iar în 
soluţia de sol se găsesc unele substanţe cu molecule dipolare. 

O moleculă constituie un dipol atunci când repartiţia sarcinilor pozitive şi negative 
ale atomilor este disimetrică, deşi în totalitatea lor sarcinile negative sunt compensate cu 
cele pozitive (fig.51). Solul aflat într-o atmosferă umedă adsoarbe la suprafaţa particulelor 
sale molecule de apă care formează în jur o peliculă (film de apă). În mod similar pot fi 
reţinute molecule de amoniac, bioxid de carbon etc. 

 

     
 
Fig.51   Prezentarea schematică a caracterului de dipol al moleculei de apă 
 
Adsorbţia moleculelor de apă sau de alte substanţe pe suprafaţa unei faze solide 

este însoţită de degajare de căldură, denumită căldură de umectare, care reprezintă o 
formă a energiei eliberate în procesul imobilizării moleculelor la suprafaţa coloidului. 

Fenomenul de adsorbţie moleculară se petrece doar la suprafaţa particulelor. Cu 
cât solul va fi mai bogat în particule fine cu atât capacitatea lui de reţinere fizică va fi mai 
mare. Deci capacitatea de reţinere moleculară creşte de la solurile nisipoase la cele 
argiloase. 

4.1.2.3. Capacitatea de adsorbţie fizico-chimică (adsorbţie polară, adsorbţie 
cationică, schimb de cationi). Proprietatea coloizilor de a adsorbi diferiţi ioni poartă 
denumirea de adsorbţie ionică. Întrucât principalii coloizi ai solului sunt electronegativi 
(argila, humusul, silicea) schimbul se realizează între ionii de semn pozitiv (cationi). Cationii 
adsorbiţi de către coloizii din soluţia solului pot trece înapoi în soluţie (aceştia sau alţii), 
fenomen denumit schimb de cationi sau permutare. În acest caz, teoretic, atât soluţia solului 
cât şi faza solidă rămân electric neutre, schimbându-se compoziţia, dar nu tăria ionică a 
soluţiei. 

4.1.2.4. Capacitatea de adsorbţie chimică (adsorbţie  anionică sau chemosorbţie) 
este redusă în cazul solurilor zonei temperate.  Datorită faptului că mulţi dintre nutrienţi 
apar sub formă anionică şi sunt reţinuţi în sol ca atare [PO4

3−, SO4
2−, NO3

−, Cl−, MoO4
2−, 

B(OH)4−], importanţa acestui mod de reţinere ionică este foarte mare. Acest fenomen are 
loc prin adsorbţia anionilor la suprafaţa unor particule coloidale electropozitive sau cu 
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caracter amfoter (hidroxidul de fier şi aluminiu) sau chiar electronegative, prin intermediul 
punţilor de cationi de schimb (fig. 50, 55). 
   Capacitatea de schimb anionic este dependentă de pH. În mediu acid, ionii OH din 
grupele =Al-OH sau = Fe-OH ale hidroxizilor sau mineralelor argiloase  disociază şi devin 
interschimbabili. De asemenea ionul H+ se poate asocia la Al-OH formând ionul de AlOH2

+ 
care atrage anioni. 

În cazul substanţelor humice, grupele =NH şi -NH2 alipesc H+ dând naştere la 
sarcini pozitive care reţin anioni.  

Capacitatea de schimb anionic variază între 0,5 şi 2 me/100 g sol în solurile din 
zona temperată, dar ajunge la 20-100 me/100 g sol în cazul solurilor zonei ecuatoriale. 

Adsorbţia de PO4
3− poate deveni ireversibilă la pH puternic acid sau puternic 

alcalin (caz în care se formează fosfat de aluminiu, respectiv fosfat de calciu, insolubil). 
Procesul este cunoscut sub denumirea de retrogradarea fosforului. 

Capacitatea de schimb cationic se apreciază în echivalent gram sau în 
miliechivalent gram (me la 100 grame sol) şi se notează cu litera T.  

Proprietatea de schimb de cationi a solului revine în cea mai mare parte argilei şi  
humusului, substanţe aflate în stare de dispersie înaintată.  

Mineralele argiloase au capacităţi de schimb cationice diferite, determinate de 
structura lor internă (fig.52). Mineralele argiloase cu structură bistratificată (caolinit) nu au 
cationi între foiţele elementare sau dacă există, sunt în cantitate mică şi foarte puternic 
reţinuţi. În acest caz singurii cationi care pot fi schimbaţi sunt cei de H+ situaţi pe 
suprafeţele externe. Solurile în care se găsesc asemenea minerale argiloase au o 
capacitate de schimb cationic redusă (5-15 me/100 g sol) şi depinde de gradul de dispersie 
al argilei. 

 

     
                     Schimb                                Schimb greu                           Schimb ionic 
                    imposibil                                    posibil                                      facil                                         
 
Fig. 52 Retrogradarea  şi mobilitatea ionului de potasiu în diferite minerale argiloase (după 

Soltner-1992) 
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  Mineralele argiloase cu structură cristalină polifazică (tristratificată), inextensibilă, 
din grupa micelor hidratate (hidromica, illit, sericit) prezintă substituiri de Si4+ cu Al3+, Al3+ cu 
Mg2+ etc. Ionii care se schimbă în acest caz sunt cei de potasiu şi calciu situaţi la suprafaţa 
particulelor (T = 40-50 me/100 g sol). 

Mineralele argiloase cu structură cristalină polifazică  (tristratificată), expandabile, 
din grupa montmorillonitului, prin proprietatea de a-şi depărta foiţele elementare au 
posibilitatea de a realiza schimburi de cationi cu soluţia extramicelară (T = 80-150 me/100 g 
sol). 

În stare adsorbită se pot găsi cationi de Ca2+, Mg 2+, Na+, K+, H+, NH4
+, Al 3+, Fe3+, 

Mn2+, Zn2+, Cu+ etc. Dacă schimbul se referă numai la calciu, magneziu, potasiu sau sodiu, 
cationi cu proprietăţi bazice, atunci fenomenul poartă numele de schimb de baze. 
 

4.1.3. Legile schimbului ionic. Schimbul de cationi dintre soluţia solului şi 
complexul coloidal se realizează după anumite legi:  

- legea echivalenţei certifică faptul că întreaga cantitate de cationi deplasată din sol 
în soluţie este echivalentă cu cantitatea de ioni deplasată din soluţie în sol. Faptul că 
schimbul de cationi se realizează în proporţii echivalente dă posibilitatea de efectuare a 
unor calcule utile producţiei agricole (calculul dozelor de amendamente necesare solurilor 
acide). Atâta timp cât în sol există un exces de calciu, compoziţia  rămâne în limite normale 
(Ca - 80%, Mg - 15%, Na - 2,5%, K - 2,5%). Dacă calciul lipseşte, cationii de H+ din apa de 
precipitaţii pătrund în complexul organo-mineral luând locul cationilor bazici.  

- legea reversibilităţii sau permutării se bazează pe faptul că ionii din sol adsorbiţi 
sunt schimbaţi cu alţi ioni din soluţie. Unii dintre ionii pozitivi, angrenaţi în acest schimb au 
un rol important în nutriţia plantelor (K+, Ca2+, Mg2+). Prin deplasarea lor în soluţie ei pot fi 
folosiţi de către plante, iar prin trecerea lor din soluţie în stare adsorbită ei pot fi feriţi într-o 
oarecare măsură de spălarea lor spre adâncime. La fel se întâmplă şi cu unele elemente 
chimice introduse în sol ca îngrăşăminte (potasiul din îngrăşămintele minerale este reţinut 
din soluţie în stare adsorbită fiind apoi cedat treptat soluţiei de unde este apoi folosit de 
către plante); 

- legea echilibrului. Schimbul ionic, ca orice reacţie reversibilă, are loc până la 
stabilirea unui echilibru dinamic, echilibru care se atinge relativ repede. în condiţii naturale 
are loc o permanentă deranjare şi restabilire a echilibrului dintre cationii adsorbiţi şi cei din 
soluţie. Deranjarea echilibrului de datorează aportului de apă de ploaie, alterării mineralelor 
argiloase, descompunerii substanţelor organice, administrării de îngrăşăminte minerale şi 
amendamente calcaroase, absorbţiei de elemente chimice de către plante etc. Echilibrul se 
restabileşte repede prin intermediul complexului coloidal care adsoarbe sau eliberează 
cationi. 

- legea energiei de adsorbţie. Energia de adsorbţie a cationilor variază în funcţie de 
valenţa şi gradul lor de hidratare. Cationii bivalenţi sunt atraşi şi  reţinuţi la suprafaţa 
particulelor coloidale mai puternic decât cationii monovalenţi. Excepţie de la această regulă 
o face cationul de hidrogen care, deşi este monovalent, este cel mai puternic adsorbit din 
soluţie, dar şi cel  mai greu de trecut din complex în soluţie. Explicaţia constă în faptul că el 



 83  

participă la relaţiile de schimb sub formă de ioni de hidroniu (H3O+), fiind foarte slab 
hidratat. 

Principalii cationi angrenaţi în procesele de schimb din sol se orânduiesc, în 
sensul creşterii energiei lor de adsorbţie în următoarea succesiune: Na+ < K+ < Mg2+ < Ca2+ 
< Al3+ < H+. 

Pelicula sau mantaua de apă de hidratare cu care poate fi înconjurat un cation 
joacă rol de izolator parţial al câmpului electrostatic. Deci cu cât gradul de hidratare al 
cationului este mai mare cu atât energia de adsorbţie din soluţie şi de reţinere în  stare 
coloidală va fi mai mică. 

4.1.4. Indicii schimbului ionic. Cationii schimbabili cei mai frecvenţi întâlniţi în 
soluri sunt: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, H+, Al3+. Cationii conferă solului caracteristici bazice, cu 
excepţia hidrogenul care determină aciditatea solului. Proprietatea de schimb cationic a 
masei solului se caracterizează prin următoarele mărimi sau indici (fig. 44). 

- capacitatea de schimb cationic (T). Reprezintă totalul cationilor exprimaţi în 
me/100 g sol. Valoarea capacităţii totale de schimb cationic variază în funcţie de oscilaţiile  
pH-ului. Astfel  se distinge o capacitate de schimb potenţială (la pH 8,3) şi o capacitate de 
schimb efectivă (actuală - la pH-ul momentan al solului). 

- suma bazelor schimbabile ( S sau SB) însumează cationii de Ca2+, Mg2+, K+, Na+ 
în me/100 g sol; diferenţa T-SB reprezintă aciditatea dată de Al3+, H+ exprimată tot în 
me/100 g sol (fig. 53); se notează cu H sau SH şi poartă numele de capacitatea de schimb 
pentru hidrogen (H sau SH);  

- gradul de saturaţie în baze (V%) arată măsura în care solul prezintă baze reţinute 
reversibil; se exprimă în procente şi este dat de relaţia V = (S / T) ⋅ 100. 

Mărimea T depinde de conţinutul şi natura mineralelor argiloase şi a substanţelor 
humice. în solurile zonale din regiunile temperate variază, de regulă, între 15-40 me la 100 
g sol. În solurile argiloase şi în andosoluri (în care predomină minerale argiloase de tip 
allofanic), pot ajunge la 100-150, iar în solurile organice sau în solurile excesiv asigurate cu 
humus, la 200-500 me/100 g sol. Din această cauză unele soluri formate pe diverse 
materiale parentale sau aflate în diferite stadii de evoluţie au capacităţi totale de schimb 
variate în care proporţia bazelor şi a hidrogenului variază mult (fig. 54). 

   
Fig. 53  Suma bazelor de schimb şi saturaţia ionică totală 
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Fig. 54  Variaţia concentraţiei ionice în cadrul capacităţii totale 
 de schimb în solurile zonale şi intrazonale 

 
4.2.  Aciditatea solului 
Aciditatea solului reprezintă însuşirea solului de a elibera în soluţia de sol ioni de 

H+ şi Al3+. Ionii de H+ şi cei de OH− care îmbogăţesc continuu soluţia provin din disocierea  
diverşilor compuşi minerali şi organici. Raportul dintre aceşti ioni este determinat de natura 
substanţelor şi de cantitatea dizolvată în soluţie. Când în soluţie predomină ionul de H+, 
acesta are o reacţie acidă, iar când predomină ionul de OH-, are o reacţie alcalină. 
Concentraţia ionilor de hidrogen dintr-o soluţie se exprimă prin pH sau potenţialul de 
hidrogen. 

În apa chimic pură, produsul dintre concentraţia ionilor de H+ şi OH− (ioni 
gram/litru) este întotdeauna constant la o temperatură constantă (produsul ionic). Valoarea 
produsului ionic al apei la o temperatură de 22OC este egal cu 10−14, deci va avea o 
concentraţie de ioni de H+ egală cu cea a de ioni de OH− şi anume, de    10−7. Dacă 
conţinutul de ioni de H+ este mai mare, reacţia este acidă, iar dacă este mai mic, bazică 
(fig.56). 
             

   
10000000

1
  ion gram de H+                                             

10000000

1
  ion gram de  OH-                             

 H+      OH- 

    =  
710

1
         ion gram de H+                                              =     

710

1
      ion gram de OH-   

Fig. 56  Concentraţia ionilor de H+ şi OH− în apa chimic pură  
 

 Reacţia unei soluţii poate fi cunoscută dacă identificăm concentraţia ionilor de H+, 
cantitatea  ionilor de hidroxil (OH−) putând fi dedusă din relaţia:   (H+) (OH−) = 10−14. 

În mod curent reacţia solului este exprimată prin cologaritmul concentraţiei ionilor 
de hidrogen (pH): pH = −log (H+). Varietatea mare de situaţii întâlnite în natură a impus 
realizarea unei scări de intensitate a concentraţiei ionilor de H+ şi OH-, cu definirea 
intervalelor de reacţie, după cum urmează (tabelul 5): 
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Tabelul 5       
Aprecierea reacţiei solurilor după valorile pH 

Valori ale   
pH-ului 

Aprecierea reacţiei Valori ale 
 pH-ului 

Aprecierea reacţiei 

< 3,50 extrem de acidă 5,81-6,80 slab acidă 
3,51-4,30 foarte puternic acidă 6,81-7,20 neutră 
4,31-5,00 puternic acidă 7,21-8,40 slab alcalină 
5,01- 5,80 moderat acidă 8,41-9,00 alcalină 
  ≥ 9,01 puternic alcalină 

 

4.2.1. Formele de aciditate ale solului. Aciditatea actuală.   Ionii de hidrogen 
aflaţi în soluţie definesc aciditatea actuală sau aciditatea activă. Apa, pe seama căreia se 
formează soluţia solului, provine  în special din precipitaţii şi conţine permanent, dizolvat, 
cantităţi diferite de bioxid de carbon, caz care determină o permanentă protonare 
(îndeosebi acolo unde rocile parentale nu dispun de baze). Dacă solurile conţin compuşi cu 
caracter bazic, soluţia realizată va primi un caracter bazic. Solurile care conţin carbonat de 
calciu vor avea un pH maxim de 8,4; cele care conţin carbonat de magneziu vor avea un 
pH maxim de 8,6; solurile care conţin carbonat de sodiu sau complexul lor coloidal argilo-
humic este în mare parte saturat cu  ioni de sodiu, vor avea un pH de peste 8,6. În măsura 
în care carbonatul de calciu este solubilizat, prin trecere în bicarbonat de calciu şi apoi 
îndepărtat din secţiunea de sol, pH-ul soluţiei se micşorează treptat. La solurile şi în 
orizonturile în care complexul coloidal este debazificat reacţia devine acidă, cu atât mai 
puternică cu cât sunt adsorbiţi mai mulţi ioni de H+. 

Cele mai bune condiţii pentru procesele din sol se realizează în domeniul de pH 
slab acid-neutru, situaţie care oferă şi condiţii favorabile de dezvoltare a majorităţii 
plantelor. 

4.2.2. Aciditatea potenţială corespunde ionilor de H+ adsorbiţi de complexul 
coloidal al solului. Apare ca o rezervă care este pusă în evidenţă prin schimb cationic cu 
soluţia unei sări. În funcţie de sarea folosită se deosebeşte o aciditate de schimb, o 
aciditate hidrolitică şi o aciditate de neutralizare. 

Aciditatea de schimb constituie acea parte din aciditatea  potenţială care este dată 
de ionii de H+ puşi în libertate de către complexul coloidal adsorbtiv prin tratarea solului cu 
o soluţie normală  a unei sări neutre (clorură de potasiu). 

 
        K    Mg    Ca                                                           K    Mg    Ca 
 
Ca     Complexul     H           + KCl                        Ca        Complexul     H      + HCl         (12) 
 H      argilo-humic  H                                             H       argilo-humic    K 

                  H                                                                              H 
         Na   Mg  Ca                                                              Na  Mg  Ca 
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Aciditatea hidrolitică este  dată de ionii de hidrogen puşi în libertate de către 
complexul adsorbtiv argilo-humic prin tratarea solului cu o soluţie normală a unei sări care 
hidrolizează alcalin (acetat de calciu, acetat de sodiu, acetat de potasiu). 

K  Mg  Ca                                                                    K   Ca  Mg 
                     H  

   H        Complexul    H  + 2 Ca(CH3COO)2  →     H     Complexul   Ca  +  4H(CH3COO) (13) 
   Ca      argilo-humic   H                                 Ca  argilo-humic   Ca 
   H                              H                                                                  H 

               Na  Mg  Ca                                                      Na   Mg  Ca 
 
Aciditatea de neutralizare se pune în evidenţă prin tratarea solului cu o bază, caz 

în care este extrasă întreaga cantitate de ioni de hidrogen. Acest tip de aciditate se 
determină foarte rar şi nu se foloseşte pentru caracterizarea efectivă a solurilor. 
 
                 Mg  Ca  H  H                                          Mg  Ca  K  K   
          Na   Complexul       H                             Na    Complexul       K 
          Ca   argilo-humic    H  + 7 KOH             Na   argilo-humic      K  + 7 H2O           (14) 
          K                             H                             K                              K 
                 Mg  Ca  H  H                                          Mg  Ca  K  K   
 

4.2.3. Capacitatea de tamponare a reacţiei solului este proprietatea solului de a 
atenua efectul unor cantităţi de H+ sau OH− adăugate masiv în sol. Ea se datorează 
prezentei în sol a unor  sisteme tampon, ca de exemplu complexul coloidal saturat atât cu 
ioni bazici, cât şi cu ioni acizi (fig. 57). Ca şi la sistemele tampon obişnuite şi în sol 
capacitatea  de tamponare poate fi exprimată matematic prin ecuaţia de tamponare: pKa = 
pH + log (V/100 -V). 

   
      H  Ca  Mg  Na  K  H                                         Na   Ca  Mg   Na   K   Na 
     Ca    Complexul      H                                       Ca        Complexul       Na 
     H   argilo-humic      Mg   +  7 NaOH                 Na        argilo-humic    Mg   +  7 H2O   (15) 
     Ca                            H                                      Ca                                Na 
      H  Ca  Mg  Na  K  H                                         Na   Ca    Mg   Na  K   Na 
 

Puterea de tamponare este foarte slabă sau practic nulă  la solurile nisipoase, 
sărace în humus şi creşte o dată cu  mărirea conţinutului de argilă şi humus. Capacitatea 
de tamponare, atât pentru acizi cât şi pentru baze nu o au decât solurile al căror complex 
coloidal este saturat, în parte, cu cationi bazici, şi, în parte, cu cationi acizi. Capacitatea de 
tamponare constituie regulatorul reacţiei solului. Cunoaşterea ei permite utilizarea unor 
anumite amendamente care se aplică pentru corectarea reacţiei sau serveşte la definirea 
tehnologiilor de aplicare a îngrăşămintelor chimice. 
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Fig. 57   Explicarea proprietăţii de tamponare a solului 

 
 

4.3. Proprietăţile fizice şi mecanice ale  solurilor 
 

4.3.1. Alcătuirea granulometrică sau textura solului. Pentru exprimarea stării de 
mărunţire (de dispersie) a părţii minerale a solului, particulele solide au fost grupate în 
funcţie de mărimea lor în aşa numitele fracţiuni granulometrice. Acestea au primit denumiri 
uzuale în funcţie de mărime (bolovani, pietre, pietricele, nisip  grosier, nisip fin, praf şi 
argilă). Sunt influenţate de caracteristicile materialului parental pe seama căruia solurile au 
evoluat în decursul timpului şi de caracteristicile paleoclimatului sau a climatului actual  
(tabel 6). 

Fracţiunile granulometrice se deosebesc între ele foarte mult prin mărimea 
suprafeţei specifice sau prin proprietăţi chimice sau mineralogice 

Alcătuirea masei solului dată de proporţia de nisip, praf şi argilă din pământul fin 
este denumită textura solului. Gruparea particulelor după diametru a pornit de la 
constatarea că între anumite limite, straturile  în care se găsesc aceste particule au anumite 
proprietăţi specifice: nisipul este permeabil, nu prezintă plasticitate, aderenţă, nu are 
capacitate de reţinere a apei şi a substanţelor nutritive; argilele posedă coeziune, 
plasticitate, aderenţă sporită şi o mare putere de reţinere a apei; fracţiunile prăfoase 
prezintă caractere intermediare. 

Diferitele clase de textură se denumesc după fracţiunile granulometrice 
predominante; se foloseşte termenul “lut” pentru cazul în care proporţia fracţiunilor este 
echilibrată, termenul “nisipos” în cazul în care predomină fracţiunile grosiere şi termenul 
“argilos” când predomină fracţiunile fine. 

Principalele clase texturale simplificate (tabel 7) sau detaliate (tabel 8) sunt definite 
prin conţinutul de argilă, praf sau nisip (exprimat în % faţă de solul fără humus, carbonaţi de 
calciu sau săruri solubile). 
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Frecvent, în definirea claselor texturale (în funcţie de  procentul în care sunt 
prezente diferitele fracţiuni granulometrice, a căror sumă este egală cu 100), se realizează 
cu ajutorul unor diagrame triunghiulare. În fig. 58 este redat triunghiul texturii  utilizat în 
România. 

Tabelul 6     
   Diferite sisteme de grupare a particulelor de sol în fracţiuni 

granulometrice după dimensiunea particulelor 
 

Denumirea  
Dimensiunea  

Sistemul internaţ. 
scara Atterberg 

Sistemul 
britanic 

Sistemul 
american 

Sistemul rus 

Scheletul    solului 

Roci - >600 - - 
Blocuri - 600-200 - - 
Bolovani >200 200-75 >254  
Pietre 200-20 - 254-76 >3 
Pietriş 20-2 75-2 76-2 3-1 

Granulometria solului   (pământ    fin  divizat) 

Nisip grosier 2-0,2 2-0,6 2-0,5 1-0,5 
Nisip mediu - 0,6-0,2 0,5-0,2 0,5-0,25 
Nisip fin 0,2-0,02 0,2-0,06 0,2-0,05 0,25-0,05 
Praf 0,02-0,002 0,06-0,002 0,05-0,002 0,05-0,001 
Argilă <0,002 0,002-0,0002 <0,002 <0,001 
Argilă fină - <0,0002 - - 
Argilă fizică - - - <0,01 

Notă: Dimensiunile particulelor sunt date în milimetri; particulele sunt considerate sferice (având 
diametrul echivalent cu cel al unei sfere care cade în apă cu o anumită viteză sau care trec prin 
ochiurile unei site de diametrul fracţiunii respective) 
 

Tabelul 7  
Clasele texturale simplificate utilizate în România (după ICPA-1987) 

 
          Conţinut  în particule de argilă, praf şi nisip     (%)  Simbol Denumire 
Argilă Praf Nisip 

N Nisip ≤ 5 ≤ 32 ≥ 63 
U Nisip lutos 6-12 ≤ 32 56-94 
S Lut nisipos 13-20 ≤ 32 48-87 
L Lut 21-32 ≤ 79 ≤ 79 
T Lut argilos 33-45 ≤ 67 ≤ 67 
A Argilă ≥ 46 ≤ 54 ≤ 54 
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Fig. 58     Diagrama triunghiulară folosită pentru definirea texturii în România 

 
Notă: clasele de textură N şi U formează grupa texturală grosieră (G); 
          clasele de textură S şi L formează  grupa texturală  mijlocie (M): 
          clasele de  textură  T  şi  A  formează  grupa  texturală   fină (A). 
 

În funcţie de caracteristicile iniţiale de sedimentare a materialului parental, de zona 
bioclimatică sau de stadiul de evoluţie a solului se constată o anumită variaţie a texturii în 
secţiunea de control (0-200cm). Pe suprafeţe cu sedimentare uniformă şi soluri puţin 
evoluate, textura se păstrează aproximativ nemodificată, adică profilul de sol nu este 
diferenţiat din punct de vedere textural. În zonele umede, unde au loc deplasări ale argilei 
spre profunzime, se realizează profile de sol cu diferenţieri texturale pe adâncime. Pentru 
exprimarea cantitativă a diferenţierii texturale se foloseşte indicele de diferenţiere texturală 
(IDT), care reprezintă valoarea raportului dintre procentul de argilă din orizontul B şi 
procentul de argilă din orizontul A sau E, după cum urmează: 

- soluri slab diferenţiate textural                   -  IDT  = 1.1 - 1,2; 
- soluri moderat diferenţiate textural             - IDT = 1,2 - 1,4; 
- soluri puternic diferenţiate textural             - IDT = 1,4-2,0; 
- soluri foarte puternic diferenţiate textural -  IDT =  peste 2,0. 
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Tabelul 8    
 Clasele texturale detaliate utilizate în România (după ICPA, 2003) 

Simbo
l 

Denumire Argilă 
<0,002mm 

Praf 0,002-
0,02 mm 

Nisip 2-0,02 
mm 

Raport 
Nf/Ng 

G Texturi grosiere ≤≤≤≤12 ≤≤≤≤32 ≥≥≥≥56 oricare 
N nisip ≤5 ≤32 ≥63 oricare 
NG nisip grosier ≤5 ≤32 ≥63 <1 
NM nisip mijlociu ≤5 ≤32 ≥63 1-20 
NF nisip fin ≤5 ≤32 ≥63 >20 
U nisip lutos 6-12 ≤32 56-94 oricare 
UG nisip lutos grosier 6-12 ≤32 56-94 <1 
UM nisip lutos mijlociu 6-12 ≤32 56-94 1-20 
UF nisip lutos fin 6-12 ≤32 56-94 >20 
M Texturi mijlocii 13-32 ≤≤≤≤32 35-87 oricare 
S lut nisipos 13-20 ≤32 48-87 oricare 
SG lut nisipos grosier 13-20 ≤32 48-37 <1 
SM lut nisipos mijlociu 13-20 ≤32 48-87 1-20 
SF lut nisipos fin 13-20 ≤32 48-87 >20 
SS lut nisipos prăfos ≤20 33-50 30-67 oricare 
SP praf ≤20 >51 ≤40 oricare 
L lut 21-32 ≤79 ≤79 oricare 
LN lut nisipos argilos 21-32 ≤14 54-79 oricare 
LL lut mediu 21-32 15-32 23-52 oricare 
LP lut prăfos 21-32 33-79 ≤46 oricare 
F texturi fine ≥≥≥≥33 ≤≤≤≤67 ≤≤≤≤67 oricare 
T lut argilos 33-45 ≤67 ≤79 oricare 
TN argilă nisipoasă 33-45 ≤14 41-67 oricare 
TT lut argilos mediu 33-45 15-32 23-52 oricare 
TP lut argilo prăfos 33-45 33-67 ≤34 oricare 
A argilă >46 ≤54 ≤54 oricare 
AL argilă lutoasă 45-60 ≤32 8-32 oricare 
AP argilă prăfoasă 45-60 33-54 ≤21 oricare 
AA argilă medie 61-70 ≤39 ≤39 oricare 
AF argilă fină ≥71 ≤29 ≤29 oricare 
O nu e cazul 
C sedimente   cu   >  40 % CaCO3 
P roci compacte   fisurate şi  pietrişuri permeabile 
Z roci  compacte  dure nepermeabile 
H depozite organice 

 
Sunt cazuri în care, pe adâncimi reduse, se realizează o dublare a conţinutului în 

argilă în orizontul B faţă de orizonturile supraiacente (schimbare texturală abruptă). Un 
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asemenea caracter textural îl au planosolurile, când această trecere se realizează pe o 
secţiune mai mică de 7,5 cm  sau alte soluri zonale sau azonale în cazul în care trecerea 
se realizează pe o adâncime cuprinsă între 7,5 şi 15 cm (caracter planic, la nivel de subtip). 

În cazul în care solurile s-au format pe materiale parentale neuniforme, neomogen 
texturate, se identifică contraste de textură (grosieră/fină, fină pe grosieră etc). Textura 
solului şi cea a rocilor de solificare influenţează în mare măsură procesul de pedogeneză. 
Dintre caracteristicile solului, influenţate net de textură amintim: circulaţia apei în sol, 
expansiunea diferitelor gaze, fluxul elementelor nutritive precum şi uşurinţa sau dificultatea 
de lucru a solului. Solurile nisipoase au însuşiri fizice bune, dar formează rezerve mici de 
apă şi nutrienţi, în timp ce solurile argiloase au însuşiri fizice puţin favorabile, dar cu rezerve 
bune de substanţe nutritive şi sunt capabile să formeze rezerve apreciabile de apă. Solurile 
lutoase se găsesc într-o situaţie intermediară, atât însuşirile fizice, cât şi cele chimice fiind 
favorabile dezvoltării plantelor şi se lucrează relativ uşor. 

4.3.2. Scheletul solului. Particulele mai mari de 2 mm (după scara Atterberg) 
constituie aşa-numitul schelet al solului şi este format din blocuri (peste 200 mm), bolovani 
(între 200 şi 20 mm) şi pietriş (între 20 şi 2 mm).  Aprecierea cantitativă şi calitativă a 
scheletului se realizează în teren. 
         In funcţie de cantitatea de schelet  din profil, solurile se apreciază conform tabelului 9.  

Tabelul 9         
Conţinutul în schelet al solului (după ICPA-2003) 

 
Denumire Limite (% din volum Apreciere 

 Fără schelet ≤ 5 Sol fără schelet 
 Slab scheletic 6-25 Sol fără schelet 
Moderat scheletic 26-50 Sol   cu  schelet 
Puternic scheletic 51-75 Sol   cu  schelet 
Excesiv scheletic 76-90 Sol   cu  schelet 
Roci compacte fisurate 
şi pietrişuri 

≥91 Roci       compacte 
 fisurate şi pietrişuri 

 
Proporţia de peste 90% schelet se asociază rocii dure (R) fisurate. În funcţie de 

adâncimea la care se găseşte roca dură sau scheletul (în proporţie de peste 90%), solul va 
primi caracteristici de  profunzime, după cum urmează:   

- sol foarte superficial - adâncimea orizontului R intre 0-20 cm; 
- sol moderat superficial - adâncimea orizontului R între 21-50 cm; 
- sol semiprofund - adâncimea orizontului R între 51-75 cm; 
- sol moderat profund - adâncimea orizontului R între 76-100 cm; 
- sol puternic profund - adâncimea orizontului R între 101-125 cm; 
- sol foarte puternic profund - adâncimea orizontului R între 126-150 cm; 
- sol extrem de profund - adâncimea orizontului R  ≥ 151 cm. 
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Materialul scheletic şi adâncimea la care se găseşte roca dură ajută la calcularea 
volumului de sol care poate fi utilizat de rădăcinile plantelor, cunoscut sub denumirea de 
volum edafic util (VEU) şi care este egal cu  volumul de pământ fin (raportat la m3) până la 
roca dură sau până la adâncimea de 150 cm, din care se scade procentul de schelet, după 
formula: VEU    = Adâncimea rocii dure x (100 - % de schelet)   /   150 

 
4.3.3. Structura solului 
Structura  solului reprezintă  modul de grupare a particulelor elementare de sol în 

agregate de forme şi dimensiuni diferite, separate între ele prin goluri, fisuri sau planuri de 
desprindere (cu coeziune mai mică). În interiorul agregatelor structurale coeziunea dintre 
particulele primare este mare, în timp ce coeziunea dintre agregatele elementare  şi mai 
ales dintre cele structurale este foarte mică. Din această cauză, la cea mai uşoară acţiune 
mecanică solul se va desface în agregatele lui structurale. Un asemenea fragment de sol 
poartă numele de agregat structural sau ped, spre deosebire de un „bulgăre”  care este o 
bucată oarecare dintr-un sol, ruptă printr-o acţiune mecanică energică. 

De regulă, în diferitele orizonturi ale profilului de sol se găsesc agregate 
structurale de diferite forme sau mărimi, care definesc însăşi orizontul. 

Structura este determinată de textură, de complexitatea compuşilor organo-
minerali şi de efectul apei din sol asupra fracţiunilor granulometrice sau a compuşilor 
organici. 

Pentru aprecierea stării structurale se au în vedere: tipul de structură, mărimea 
elementelor structurale, gradul de dezvoltare a lor. După formă se disting următoarele tipuri 
principale de structură: 

-structura glomerulară (a)  este o aglomerare de formă 
cuboid-sferoidală. Particulele agregatelor structurale sunt 
aşezate  în jurul unui singur punct. Feţele elementelor 
structurale nu se îmbină cu cele ale agregatelor 
înconjurătoare. Forma agregatelor structurale este 
aproximativ sferică, cu suprafeţe curbe, friabile, poroase. 
Este specifică cu deosebire orizonturilor molice; 
 
- structura grăunţoasă (b) se caracterizează prin agregate 
de formă sferoidală-cuboidă,  cu unghiuri ascuţite şi 
suprafeţe frânte, macroscopic relativ neporoase, într-o 
aşezare mai îndesată; elementele structuralenu sunt alipite 
între ele. 
 
- structura poliedrică subangulară (c): are elemente 
structurale aproximativ egal dezvoltate pe direcţia celor trei 
axe rectangulare, feţe neregulate şi muchii rotunjite; 
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- structura poliedrică angulară (d):  cu elemente structurale 
aproximativ egal dezvoltate pe direcţia celor trei axe 
rectangulare, cu feţe netede, muchii ascuţite, feţele 
elementelor se îmbină între ele, agregatele sunt mult mai 
bine “împachetate”, mai îndesate, au o porozitate mai 
redusă; 
 
- structura prismatică (e): axul principal al agregatelor 
structurale este mai dezvoltat decât cel orizontal; feţele 
agregatelor se îmbină între ele, capetele sunt plate, 
nerotunjite; 
 
- structura sfenoidală (f): este un caz particular de structură 
poliedrică angulară, agregatele structurale având axul lung 
înclinat între 10 şi 60O faţă de orizontală; se întâlneşte la 
vertisoluri; 
 
- structura columnară (g): axul vertical al agregatelor 
structurale este mult mai dezvoltat decât cel orizontal; 
feţele agregatelor se îmbină între ele; capetele agregatelor 
structurale sunt rotunjite; 
 
- structura columnoidală (h): axul vertical al agregatelor 
structurale este mai lung decât axul orizontal; feţele 
agregatelor structurale se îmbină între ele după un plan 
neregulat, iar muchiile sunt rotunjite; 
 
- structura foioasă (i): axul orizontal al agregatelor 
structurale este mult mai dezvoltat în raport cu axul 
vertical; feţele elementelor structurale sunt, de obicei, 
plate, se îmbină între ele; 
- structura lamelară (j)  şi şistoasă:  prezintă  agregate 
structurale sub formă    lamelă   sau   plăci,  cu orientare 
orizontală; 
 
- structura monogranulară (k): este reprezentată prin 
grăunţi minerali nelegaţi sau particule izolate care nu 
formează agregate (este un caz particular în care, practic, 
agregatele  lipsesc; se întâlneşte în cazul solurilor 
neevoluate, nisipoase;   
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- structura masivă (l): are aspectul unui bloc monolit, în care nu se observă agregate 
structurale ci numai particule elementare, cimentate printr-un liant; prezintă forme de 
organizare mari, cu aspect bulgăros, cu o coeziune la uscat foarte mare. 

Un caz particular îl prezintă secvenţa 
superioară a epipedonurilor acoperite de o fitocenoză 
ieboasă bine încheiată. În funcţie de specia ierboasă 
şi de caracteristicile ei subterane se realizează (pe o 
adâncime redusă  de 2-10 cm) o structură specifică: 
fibroasă (m), pâsloasă (n) sau foioasă (o). 

Tipurile de structură se  subdivid în clase 
după mărimea agregatelor (tabel 10) şi subclase, 
după gradul de dezvoltare sau de individualizare a 
agregatelor (tabel 11). 

 Formarea structurii solului. Cea mai mare 
influenţă asupra formării structurii o au coloizii din sol. 
Aceştia îmbracă particulele mai mari, umplu în 
oarecare măsură spaţiul dintre ele, iar prin coagulare 
le cimentează, le leagă, rezultând agregatele 
structurale. Dintre coloizi, rolul cel mai mare în 
procesul de agregare îl are humusul şi argila. 

Humusul, care are o capacitate de legare de 12 ori  mai mare decât argila, duce la 
formarea de agregate mărunte, friabile, dar cu o  stabilitate hidrică ridicată. Argila 
favorizează formarea de agregate mari, cu rezistenţă mecanică sporită, dar cu o stabilitate 
hidrică mai scăzută. 

Tabelul 10 
Mărimea agregatelor structurale 

Denumire            Dimensiuni  în   funcţie   de    tipul de    structură (mm) 
 glomerulară, grăunţoasă 

sau foioasă 
poliedrică prismatică, columnară sau 

columnoidală 
foarte mică ≤ 1,0 ≤ 5,0 ≤ 10,0 
mică 1,1-3,0 5,1-10,0 10,1-20,0 
medie 3,1-5,0 10,1-20.0 20,1-50,0 
mare 5,1-10,0 20,1-50,0 50,1-100,0 
foarte mare >10,1 >50,1 >100,1 

 
Printre condiţiile necesare unei bune structurări (agregate mici, stabile hidric şi 

mecanic) amintim: predominarea acizilor huminici din humus, prezenţa mineralelor 
expandabile în alcătuirea argilelor, prezenţa cationilor de calciu şi magneziu în complexul 
adsorbant argilo-humic (care provoacă coagulări ireversibile). Oxizii de fier şi aluminiu joacă 
şi ei un rol important în procesul de structurare. Ionii de Fe3+ şi Al3+ neutralizează sarcinile 
electrice negative a coloizilor organo-minerali (humus şi argilă), favorizând coagularea lor. 
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Prezenţa în cantităţi mari a ionului de Na+ adsorbit determină dispersii rapide şi puternice. 
La umezire agregatele structurale se desfac uşor, iar structura se transformă într-o pastă  
mocirloasă. 

Tabelul 11 
Gradul de dezvoltare a agregatelor structurale 

Denumire Criterii 
Nestructurat Nu se observă agregate structurale în peretele împrospătat al 

profilului de sol; materialul de sol este masiv (dacă prezintă 
coeziune) sau monogranular (dacă este necoeziv); 

Slab dezvoltat La sfărâmare, mai puţin de 25% din masa solului este 
organizată în agregate structurale întregi; 

Moderat dezvoltat 25-75% din masa solului este organizată în agregate structurale 
uşor observabile, moderat stabile în solul deranjat, greu 
observabile în solul aflat în aşezare naturală; 

Bine dezvoltat Peste 75% din masa solului este organizată în agregate 
structurale stabile, vizibile în solul nederanjat şi aderente unele 
la altele şi care nu se separă uşor în solul deranjat; 
 

Structură distrusă 
prin culturalizare 

Agregatele structurale sunt distruse în cea mai mare parte prin 
lucrări agricole anuale. 

   
Alături de factorii amintiţi mai sus un rol mare îi revine şi activităţii biologice. 

Rădăcinile plantelor fragmentează agregatele mari, mărind suprafaţa lor activă. 
Microorganismele secretă anumite substanţe care contribuie la cimentarea agregatelor. 
Animalele subterane sapă, ingerează sau elimină material pământos pe care-l depun sub 
formă de aglomerări tipice (coprolite).  

O influenţă asupra structurii o are şi clima. Prin alternarea perioadelor uscate cu 
cele umede, a celor reci cu cele calde, favorizează mărunţirea agregatelor mari, 
bolovănoase. 

Distrugerea agregatelor structurale poate fi provocată de instalarea unei perioade 
cu exces de umiditate mai îndelungată (prin îndepărtare, ca urmare a levigării, a ionului  de 
Ca2+), sporirea cantităţilor de ioni de sodiu în sol, de procese de mineralizare a humusului, 
de lucrări agricole necorespunzătoare la stări de umiditate neconforme, prin tasare, irigare 
defectuoasă (picături mari),  păşunat  neraţional etc. 

4.3.4. Culoarea solului. Culoarea este un caracter morfologic foarte important al 
oricărui orizont pedogenetic, utilizat adesea şi drept caracter diagnostic la identificarea unor 
soluri. Culoarea materialului de sol este determinată de constituenţii lui: humusul (care 
generează culori închise, de la negru la brun), silicea, carbonatul de calciu şi sărurile 
solubile (generează culori deschise, albicioase), argila (imprimă culori brune), oxizii şi 
hidroxizii ferici (imprimă culori de la roşu la galben, în funcţie de gradul de hidratare), 
mineralele primare sau secundare (imprimă culori foarte eterogene, în funcţie de 



 96  

compoziţia lor chimică, de gradul lor 
de alterare  sau de cantitatea în 
care sunt prezente în sol). În solurile 
cu exces de umiditate pot apărea 
culori vineţii, vineţii-albăstrui sau 
verde-albăstrui, nuanţe datorate 
compuşilor feroşi şi manganoşi care 
se formează în sol în astfel de 
condiţii. 

Pentru înlăturarea 
subiectivismului în aprecierea 
culorilor, cât şi pentru exprimarea  în 
termeni internaţionali, culoarea 
solurilor se determină actual prin 
intermediul unui atlas de culori 
denumit “Atlasul Munsell”, atlas care 
cuprinde 8 planşe cu 225 de culori 
standardizate. În sistemul Munsell 
culorile sunt aranjate în funcţie de 

trei criterii şi anume: nuanţa, valoarea şi croma. Prin combinarea lor s-au definit culorile. 
Nuanţa este dată de culoarea sau de combinaţia de culori spectrale (R = roşu, Y = galben, 
G = verde, B = albastru, P = violet). Toate nuanţele de culori întâlnite în sol sunt menţionate 
în fig. 59 . Tentele de culoare pentru fiecare dintre nuanţele menţionate sunt redate pe 
planşe distincte în atlasul de culori. 

Valoarea compartimentează fiecare planşă de sus în jos, în 10 trepte, notate cu 
numere de la 1 la 10 şi indică gradul de strălucire, de luminozitate a culorii respective, dat 
de proporţia de alb şi negru (0 reprezintă negrul pur, iar 10 albul pur). 

Croma compartimentează planşa pe orizontală şi redă, în cadrul fiecărei valori, 
intensitatea (saturaţia) sau puritatea nuanţei.  Croma este notată într-o scară de la 1 la 10, 
de la culoarea neutrală (într-un amestec de alb şi negru) la culoarea pură. 

În fig. 60 este redată compartimentarea planşei 10YR, pe valori si crome. În 
sistemul Munsell culorile solului se notează convenţional sub formă de fracţie: 10YR 3/2, în 
care 10YR este nuanţa sau planşa, cifra 3 specifică valoarea, iar cifra 2 specifică croma. 
Tenta de culoare a aceleiaşi probe de sol este mai închisă în stare umedă şi mai deschisă 
în stare uscată. Din această cauză culoarea solului se defineşte în ambele cazuri. Uneori 
coloritul nu este uniform. În acest caz se notează tenta de culoare de fond (a matricei, cea 
dominantă) şi tenta de culoare a petelor, precum şi mărimea şi forma acestora. 

Atlasul Munsell în versiune americană are 7 planşe generale (10R, 2,5R, 5YR, 
7,5YR, 10YR, 2,5Y şi 5Y. Plansa a 8-a este combinată şi cuprinde nuanţele 5Y, 5GY, 5G, 
5BG, 5B, nuanţe întâlnite doar la soluri hidromorfe. 

 

 
Fig.   59   Roza culorilor în sistemul Munsell 
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Fig. 60   Denumirea tentelor de culoare în nuanţa 10YR corespunzătoare la diferite 
combinaţii de valori şi crome în catalogul de culori Munsell 

 
 
4.3.5. Neoformaţiuni şi incluziuni. Neoformaţiunile din sol sunt acumulări locale 

rezultate prin procese pedogenetice sau prin acţiunea microorganismelor. Se disting uşor 
de restul masei solului prin culoare, compoziţie şi alte caracteristici. Neoformaţiunile 
chimice pot fi reziduale (pudra de silice) sau de acumulare (eflorescenţe, cristale, 
pseudomicelii, pelicule, tubuşoare, concreţiuni de săruri, pete, pelicule, dendrite), bobovine  
(oxizi sau hidroxizi de fier şi mangan). 

Neoformaţiunile biogene apar ca rezultat al activităţii  vieţuitoarelor din sol. Se 
deosebesc crotovine (vechi galerii de animale săpătoare umplute cu material de sol de altă 
culoare şi altă provenienţă), cervotocine (vechi canale de râme umplute cu material  de sol 
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din acelaşi orizont sau din orizonturi învecinate), coprolite (excreţiuni ale râmelor, 
structurate sub formă glomerulară), cornevine (vechi trasee de rădăcini umplute cu material 
de sol, de regulă din orizonturile superioare), dendrite (urme lăsate de rădăcini pe suprafaţa 
unor agregate structurale). 

Tot ca neoformaţiuni pot fi considerate şi peliculele de argilă şi humus  depuse la 
suprafaţa agregatelor structurale din unele orizonturi Bt (cutane) sau strate subţiri, 
cimentate, de sescvioxizi, cu sau fără materie organică, care se formează în solurile 
nisipoase din regiunile mai umede (ortstein). 

La cercetarea neoformaţiunilor se notează, pe lângă natura acestora şi modul de 
distribuţie (în puncte, cuiburi, aglomerări, pe suprafaţa agregatelor structurale, pe canalele 
de rădăcini, pe fisuri sau crăpături, pe suprafaţa elementelor scheletice, pe crotovine etc), 
frecvenţa lor (rare - sub 1% din suprafaţă, frecvente - între 1 şi 10% din suprafaţă, foarte 
frecvente - peste 10% din suprafaţă) şi mărimea (separat pentru concreţiuni, pelicule, 
altele). 

Incluziunile din sol se referă la substanţele străine  procesului de pedogeneză care 
pot să apară în mod întâmplător. Ca incluziuni pot fi întâlnite: cenuşă şi cărbune, cioburi de 
vase, fragmente de cărămizi, lemn silicifiat, unelte sau obiecte folosite de om, oase etc. 
Incluziunile au, de regulă, importanţă arheologică si relevă aspecte din istoria solului sau a 
locului respectiv. 

 
4.3.6. Proprietăţile fizice ale solului 
4.3.6.1. Densitatea solului (D) sau greutatea specifică (Gs) este greutatea unităţii 

de volum a fazei solide sau raportul dintre greutatea unei probe de sol complet uscat (G) şi 
volumul ocupat de particulele solide minerale şi organice (Vpt)   [ D = Gs = G / Vpt ] (16). 

Pentru majoritatea solurilor densitatea variază între 2,65 şi 2,68 g/cm3, crescând  
la 2,70 - 2,72 g/cm3 în orizonturile inferioare. Solurile bogate în materie organică au 
densităţi mai reduse, de 2,50 - 2,60 g/cm3 sau chiar de 1,80 - 2,0 g/cm3 în cazul solurilor 
turboase. 

4.3.6.2. Densitatea aparentă (DA) sau greutatea volumetrică (Gv) este raportul 
dintre greutatea solului complet uscat şi volumul total al probei respective. Se calculează 
după relaţia: DA = M / Vt = M / (Vs + Vp) (17), în care: Vt = volumul total; Vs = volumul părţii 
solide; Vp = volumul porilor; M = masa solului. Faţă de densitatea specifică, care reprezintă 
greutatea unităţii de volum a particulelor solide, densitatea aparentă sau greutatea 
volumetrică reprezintă greutatea unităţii totale de volum (particule solide + pori). Din 
această cauză densitatea aparentă depinde mai ales de gradul de afânare a solului. Se 
exprimă în g/cm3. Variază între 1 şi 2 g/cm3, fiind mai mică la solurile bogate în humus, la 
cele mai bine structurate şi mai mare la solurile tasate şi la solurile nisipoase, lipsite de 
porozitate. 

4.3.6.3.  Porozitatea solului reprezintă volumul porilor din sol exprimat în % de 
volum. Se disting mai multe tipuri de  porozitate:  
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- porozitatea totală este dată de proporţia tuturor porilor, raportat la volumul total al 
solului. Se calculează cu relaţia:   PT = Vp / Vt - 100    =    Vp / (Vs+Vp) 100         sau          
PT = (D - DA) / D ⋅⋅⋅⋅ 100  =  [1 - (DA / D)] ⋅⋅⋅⋅100   (18); 

- porozitatea capilară este porozitatea tuturor porilor capilari (cu diametrul sub 1 
mm) care au proprietatea de a reţine apa. Porozitatea capilară caracterizează capacitatea 
pentru apă a solului în câmp;  

- porozitatea necapilară reprezintă proporţia porilor cu diametru mai mare de 1mm, 
ocupaţi de obicei cu aer. Caracterizează capacitatea  pentru aer a solului. Se exprimă mai 
adecvat prin porozitatea de aeraţie care reprezintă suma porilor ocupaţi de aer atunci când 
solul se află în condiţii optime de umiditate, adică la capacitatea de câmp. Se calculează cu 
relaţia: Pa = PT - CC ⋅ DA   (19). 
 Porozitatea  totală precum şi raportul dintre porozitatea capilară şi cea necapilară 
depind mai ales de textura şi structura solului. De la solurile nisipoase spre solurile 
argiloase porozitatea totală şi cea capilară cresc, iar porozitatea necapilară (de aeraţie) se 
micşorează. Condiţiile optime de porozitate se realizează la solurile cu textură mijlocie şi 
structură glomerulară (PT = 50-60%). Pe profilul solului porozitatea totală se micşorează o 
dată cu creşterea adâncimii, iar porozitatea capilară creşte, îndeosebi în orizonturile Bt ale 
solurilor sau în orizonturile gleice. 
 

4.3.7. Proprietăţile  mecanice ale solurilor. Consistenţa sau gradul de tărie, de 
rezistenţă a solului la deformare sau sfărâmare este o însuşire mecanică care se referă la 
comportarea masei solului la acţiunea de penetrare, de comprimare, la forfecare. Se 
apreciază la două stări de umiditate.   Consistenţa solului în stare uscată este extrem de 
dură (când solul nu poate fi rupt cu mâna), foarte dură (când poate fi rupt cu mâna cu 
dificultate), dură (când materialul de sol poate fi rupt cu mâna fără dificultate, dar greu între 
degete), moderat coezivă (când se rupe uşor între degete), slab coezivă (când se sfarmă 
cu uşurinţă în praf sau grăunţi de nisip) şi necoezivă (când materialul este mobil). În stare 
umedă  consistenţa se graduează  în:  extrem de tare, foarte tare, ferm,  friabil, foarte friabil 
şi necoeziv, după aprecieri asemănătoare cu cele prezentate pentru starea uscată. 
 Consistenţa variază în funcţie de textură, umiditate, structură, conţinut în humus. 
Complexul coloidal saturat cu ioni de calciu şi magneziu asigură o consistenţă bună. 
Inversă este situaţia în cazul predominării ionului de natriu. 
 Adezivitatea sau aderenţa este însuşirea unor soluri de a se lipi, a adera la 
corpurile care pătrund în sol. Adezivitatea se produce în momentul în care forţele de 
atracţie dintre particulele de sol sunt mai mici decât forţele de atracţie dintre particulele şi 
obiectele cu care acestea vin în contact.  Este determinată de cantitatea de apă din sol, de 
structură, textură,  cantitatea de humus şi de natura cationilor adsorbiţi în complexul 
coloidal. Adezivitatea se stabileşte în teren după următoarele criterii: sol neadeziv 
(materialul nu aderă la degete prin presare); sol slab adeziv (aderă la degete dar se 
desprinde uşor); moderat adeziv (aderă la degete  şi se desprinde greu, murdăreşte); foarte 
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adeziv (aderă puternic la degete, se întinde când degetele se depărtează, se desprinde 
greu de degete, murdăreşte puternic). 
 Plasticitatea este însuşirea unor soluri ca la un anumit grad de umiditate să se 
deformeze fără a crăpa şi de a-şi păstra forma după uscare. Proprietatea este caracteristică 
solurilor cu textură lutoasă spre mai fină. Plasticitatea este condiţionată de natura argilei, de 
conţinutul în humus, de natura cationilor adsorbiţi (ionul de sodiu imprimă o plasticitate 
sporită). 
 În funcţie de gradul de modelare a materialului de sol se disting următoarele clase 
de plasticitate: neplastic (materialul de sol umed nu formează suluri prin rulare între 
degete); slab plastic (se modelează suluri dar care se sfarmă uşor); moderat plastic (se 
modelează suluri care crapă la îndoire); foarte plastic (se modelează suluri şi panglici care 
nu crapă la îndoire). 
 Plasticitatea nu se manifestă atunci  când solul este prea uscat sau prea umed. 
Cantitatea minimă de apă, exprimată în procente, la care plasticitatea începe să se 
manifeste se numeşte limita  inferioară a plasticităţii, iar cantitatea maximă de apă din sol 
până la care se poate menţine această proprietate se numeşte limita superioară a 
plasticităţii.  Diferenţa dintre procentul de apă corespunzător limitei superioare a plasticităţii  
şi a celei inferioare a plasticităţii  poartă numele de indicele de plasticitate. 
 Compactitatea reprezintă procesul de îndesare a masei solului şi vizează 
rezistenţa pe care o opune un sol la pătrunderea unui vârf ascuţit. Este determinată de 
textură, structură, conţinut în humus, umiditate. Se măsoară prin determinarea rezistenţei 
solului la penetrare. În funcţie de rezistenţa opusă unor unelte agricole, solul se subîmparte 
în următoarele clase de compactitate: foarte afânat (nu opune rezistenţă); afânat (unealta 
pătrunde cu uşurinţă); slab compact (se realizează efort redus); moderat compact (se 
realizează efort puternic); foarte compact ( solul  se sapă doar cu ranga sau cu târnăcopul). 

Aprecierea şi măsurarea compactităţii se realizează, de regulă, prin intermediul 
proprietăţii “rezistenţa la arat”. Aceasta este dată de forţa de tracţiune aplicată plugului la 
efectuarea arăturii. În interiorul solului se produc astfel o serie de fenomene de compresie, 
forfecare, torsiune, frecare, întindere, rupere, procese generate de mişcarea particulelor din 
sol. Rezistenţa la arat (K), calculată cu ajutorul  relaţiei: K = P / a + b, în care P = puterea 
de tracţiune, a = adâncimea brazdei şi b = lăţimea brazdei, influenţează în mare măsură 
productivitatea maşinilor agricole, uzura lor şi consumul de carburanţi. 
 

Cap. 5   Pedogeneza şi  relaţiile ei cu mediul 
 

5.1. Procesul de pedogeneză 
 Procesul de pedogeneză sau solificare reprezintă totalitatea fenomenelor fizice, 
chimice şi biologice care au loc în pătura superficială a scoarţei Pământului determinând 
importante transformări şi deplasări de substanţe şi energie.  Solul este un sistem foarte 
complex, dinamic, aflat într-o continuă interrelaţie şi schimburi cu mediul înconjurător şi sub 
o neîntreruptă influenţă a factorilor de mediu. Solul primeşte continuu din mediu energie şi 
substanţe şi cedează la rândul lui  energie şi substanţe mediului şi mai ales vegetaţiei. 
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Solul s-a format şi a evoluat tocmai sub influenţa acestui flux continuu de substanţe şi 
energie într-un timp foarte îndelungat. În permanenţă a avut loc şi au loc în sol intrări sau 
aporturi, ieşiri sau pierderi, transformări şi translocări, organizări şi reorganizări ale 
compuşilor etc, sub acţiunea a variate procese fizice, chimice şi biochimice intens 
influenţate de factorii de mediu. Prin desfăşurarea acestor procese (al căror ansamblu 
constituie procesul de pedogeneză), solul - la început subţire, se îngroaşă progresiv, se 
structurează, se diferenţiază în strate cu culori şi caracteristici diferite, denumite orizonturi; 
succesiunea acestor orizonturi de la suprafaţă până la roca subiacentă constituie profilul de 
sol sau pedonul, considerat ca entitate de bază în pedologie. 
 Procesul de pedogeneză este strâns legat de circulaţia apei şi de interacţiunile ei 
cu masa solului,  de încorporarea continuă de materie organică şi descompunere a ei de 
migrarea unor constituenţi ai solului şi de formare de noi componenţi, corespunzător 
condiţiilor existente în sol. Principala energie necesară dezvoltării acestor procese este 
energia solară acumulată în sol prin intermediul biomasei sintetizate, în primul rând din 
plante. La aceasta se adaugă energia chimică a unor reacţii de oxidare a unor compuşi 
minerali din sol şi energia sau forţa gravitaţională manifestată mai ales prin circulaţia apei. 
 La baza procesului de pedogeneză se află o mare varietate de reacţii sau procese 
simple, fizice, fizico-chimice, chimice sau biochimice care determină schimbări în starea 
fizică a componenţilor solului, transformări sau translocări ale acestora ori schimburi de 
substanţă şi energie cu alte corpuri. Ele reprezintă procese pedogenetice primordiale 
pentru geneza solurilor. O caracteristică importantă a acestor procese este ciclicitatea lor, 
adică derularea lor periodică, determinată de ritmul recepţiei pe Terra  a energiei radiante 
(zilnic, anual, multianual). Această ciclicitate determină dezvoltarea în sol a unor procese 
pedologice primordiale cu derulare ritmică unidirecţională, cât şi a unor perechi de procese 
pedologice primordiale (descompunere - sinteză, acumulare - levigare, încălzire - răcire, 
umezire - uscare, oxidare - reducere etc), interactive, cu derulare ciclică contrară 
(bidirecţională). 
 Existenţa perechilor de procese cu acţiune inversă (contrară) marchează tendinţa 
de evoluţie ireversibilă a acestora. Reversibilitatea nu este întotdeauna deplină, ci apar 
unele reduse schimbări, efecte sau modificări remanente. Tocmai aceste mici modificări de 
la un ciclu la altul, adesea greu de sesizat, constituie un aspect esenţial al solificării 
deoarece acumulându-se în seria ciclurilor succesive, într-o perioadă îndelungată de timp, 
conduc la dezvoltarea unui proces lent, unidirecţional, care determină în cele din urmă 
formarea şi diferenţierea solurilor. Prin însumarea continuă a reduselor modificări abia 
sesizabile, produse fie prin dezvoltare ciclică a proceselor reversibile, fie prin derulare 
ritmică a proceselor unidirecţionale, are loc treptat dezvoltarea şi diversificare a solurilor. 
 După Gherasimov (1957), procesele elementare de solificare pot fi sistematizate 
în trei grupe: 

a)  procese elementare de solificare, în care rolul principal îl joacă transformarea 
părţii minerale a solului (solificarea primară, siallitizarea, allitizarea); 
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b)  procese elementare de solificare în care rolul principal îl joacă transformarea 
părţii organice a solului (acumulare de humus, acumulare de turbă); 

c)  procese elementare de solificare în care rolul principal îl joacă transformarea 
şi migrarea produselor minerale şi organice ale solificării (salinizare, 
desalinizare, gleizarea, levigare, lesivaj). 

 Aceste procese se pot grupa, grupare care reprezintă formele concrete de 
manifestare a procesului complex de solificare caracteristic diferitelor tipuri de sol. 
 Natura şi intensitatea proceselor de solificare variază cu adâncimea, determinând 
o diferenţiere de strate sau orizonturi cu caracteristici specifice, relativ stabile. Procesele 
care conduc la separarea de  orizonturi de sol sunt denumite procese pedogenetice parţiale 
sau elementare, în timp ce ansamblul proceselor care contribuie la formarea întregului sol, 
cu succesiunea lui de orizonturi, constituie procesul pedogenetic integral sau general, 
proces specific diferitelor categorii de soluri la nivel de clasa sau tip. 
   Procesul de formare a solului este de lungă durată; plecând de la rocă sau 
material parental, acest proces se derulează mai lent sau mai rapid până se ajunge la un 
echilibru (stadiu climax) între factorii de mediu, procesele pedogenetice şi profilul de sol. 
Florea        (19 94) deosebeşte trei stadii succesive de evoluţie (fig. 61): 

  - stadiul incipient sau iniţial 
de solificare, în care 
predomină procesele 
abiotice, iar  proprietăţile 
solului sunt încă 
nediferenţiate; 
 -  stadiul de dezvoltare în 
care se formează şi se 
diferenţiază profilul de sol 
prin procese abiotice şi 
biochimice sub influenţa 
factorilor naturali şi 
îndeosebi a vegetaţiei în 
cadrul ecosistemului. În 
prima fază a acestui stadiu 
procesul de formare a solului 
este mai rapid, iar în faza a 
doua se încetineşte pe 
măsură ce se apropie de 

stadiul al treilea; 
  - stadiul de climax sau al funcţionării echilibrate, în care solul a devenit stabil, 
menţionându-se într-o stare staţionară, caracterizată prin reproducerea continuă a 
proprietăţilor ecosistemului şi ale solului. 

 
Fig. 61  Schema stadiilor succesive de dezvoltare a solului 

I – stadiul incipient; Ia – stadiul de dezvoltare în fază de evoluţie 
rapidă; IIb – stadiul de dezvoltare în fază de evoluţie lentă: III – 
stadiul de climax (de funcţionare echilibrată) 
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 Faptul că procesul de solificare constă în toate cazurile din aceleaşi grupe de 
fenomene sau procese elementare nu trebuie să ne conducă la ideea uniformităţii solurilor 
pe glob. Dimpotrivă. Fenomenele care constituie procesul de pedogeneză decurg în diferite 
soluri cu intensităţi diferite în funcţie de condiţiile concrete de solificare şi se influenţează 
reciproc; aceasta determină deosebiri importante în compoziţia şi însuşirile diferitelor soluri 
din diferite puncte ale globului. Mai mult, în diferitele strate ale solului fenomenele 
menţionate pot decurge cu diferite intensităţi, iar unele procese pot lipsi. Totalitatea 
fenomenelor care au loc într-un strat influenţează de asemenea ansamblul fenomenelor 
care se  desfăşoară în stratul următor. Din această cauză stratul iniţial al rocii se 
diferenţiază într-o serie de strate cu compoziţie şi însuşiri deosebite care nu sunt altceva 
decât orizonturi genetice ale solului, totalitatea lor reprezentând însăşi solul (pedonul). 
 Procesele pedogenetice elementare se pot grupa în procese de transformare, 
procese de translocare, procese de uniformizare şi procese de aport şi transport la 
suprafaţa solului. 

5.1.1. Procese pedogenetice de transformare. Procesele pedogenetice de 
transformare produc modificări pe loc (“in situ”), deşi pot avea loc şi unele reduse deplasări, 
de ordinul milimetrilor. Ele se pot grupa în trei mari direcţii: procese de alterare, procese de 
bioacumulare şi procese oxidativ-reducţionale, procese tratate în detaliu în unele capitolele 
anterioare. 
 În afara conceptului de alterare generală a materialelor minerale primare şi 
secundare care conduc la formarea scoarţei de alterare şi implicit la declanşarea procesului 
de pedogeneză, sunt cazuri când procesul se desfăşoară direct, în interiorul profilului de 
sol, condiţionând formarea unor orizonturi prin schiţarea unor elemente structurale 
specifice, de regulă slab dezvoltate, prin imprimarea unor culori mai pale, mai gălbui, cu o 
uşoară îmbogăţire în argilă (fără aport prin iluviere), orizonturi denumite  cambice, de 
culoare sau de alterare (Bv). Tot un proces specific de alterare este acela care se 
derulează în arealele cu roci vulcanice, unde complexul coloidal este îmbogăţit în urma 
descompunerii chimice, cu minerale argiloase lipsite de organizare cristalină, denumite 
allofane. Modul în care se derulează alterarea şi  obţinerea produselor secundare sunt 
prezentate în cap 1. 
 Bioacumularea reprezintă esenţa solificării şi constă în acumularea în sol a unor 
cantităţi variate de substanţe organice într-un orizont specific (organic nehidromorf - O, 
hidromorf - T sau H, sau organo-mineral -A). Orizontul  organic hidromorf T (turbos) este 
caracterizat printr-o acumulare sporit de resturi organice  turbificate. Este caracteristic 
solurilor cu exces permanent de umiditate  şi cu o bogată vegetaţie hidrofilă. Orizontul 
organic nehidromorf O este un orizont format prin acumularea la suprafaţa solului nesaturat 
cu apă în cea mai mare parte a anului, a unor mari cantităţi de substanţe organice aflate în 
diferite stadii de descompunere şi mineralizare. Orizontul A este un orizont mineral în care 
s-a acumulat materie organică humificată. În funcţie de condiţiile de humificare şi de 
anumite proprietăţi, orizontul A poate fi molic (m), umbric (u) sau ocric(o). În afară de 
culoarea mai închisă a acestor orizonturi, de structura lor mai stabilă hidric, bioacumularea 
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mai contribuie la introducerea în circuitul soluţiei de sol a unor elemente implicate în nutriţia 
minerală a plantelor. 
 Prin segregarea oxizilor de fier şi mangan  în urma proceselor oxido-reductive, în 
anumite condiţii de alternare a perioadelor cu exces de umiditate cu cele de aeraţie şi în 
funcţie de durata acestor perioade, se formează orizonturile gleizate  şi cele gleice sau 
orizonturile pseudogleizate şi cele  pseudogleice. Excesul de apă de origine freatică 
determină procesele cunoscute sub denumirea de gleizare. Gleizarea poate fi de oxido-
reducere (Go) în condiţii alternante aerobioză-anaerobioză, sau de reducere (Gr) în condiţii 
predominant anaerobe. În funcţie de durata perioadei de anaerobioză au loc intensificări 
sau scăderi ale proceselor de  reducere a compuşilor de fier şi mangan cu imprimarea în 
sol a unor culori neutrale (albăstrui, verzui sau cenuşii), în alternanţă cu culori de oxidare 
(roşcate). Procentul în care aceste culori apar în morfologia profilului de sol determină 
intensitatea fenomenului. 
 Excesul de apă pluvială generează aceleaşi procese de reducere, dar în partea 
superioară a profilului de sol, caz în care apar orizonturi cu aceleaşi tente de culoare 
neutrală denumite orizonturi pseudogleizate (w). În funcţie de intensitatea excesului de 
umiditate şi de extinderea culorilor neutrale, orizonturile pseudogleizate pot trece în 
orizonturi pseudogleice (W) atunci când aceste culori depăşesc 50% din culoarea de bază 
a matricei  solului. 

5.1.2. Procesele pedogenetice de translocare. Procesele pedogenetice de 
translocare implică transportarea unor compuşi în interiorul solului, realizându-se astfel o 
diferenţiere a profilului de sol pe verticală.  De regulă deplasarea are loc o dată  cu apa, în 
soluţie sau suspensie şi poate fi descendentă sau ascendentă. 
 Migrarea argilei are loc în suspensie şi este posibilă numai în lipsa sărurilor din sol, 
într-un domeniu de pH între 5 şi 7. Deplasarea se realizează până la o adâncime de la care 
valoarea pH-ului creşte ca urmare a prezenţei carbonatului de calciu sau până în momentul 
în care apa ori este consumată, ori infiltraţia devine posibilă. Procesul  se numeşte lesivaj, 
ilimerizare, argiloiluiviere sau iluviere. Se disting două tipuri de iluviere: iluviere fizico-
chimică sau spălare, în care diferitele produse eliberate din alterare  sau din alte procese, 
sunt transportate prin soluţie în interiorul solului şi iluvierea mecanică sau translocare, în 
care fracţiunile fine ale părţii minerale sunt deplasate în stare de suspensie coloidală, fără 
nici un fel de schimbare chimică. Prin iluvierea argilei din orizonturile superficiale şi 
depunerea ei spre adâncime se realizează un orizont specific - Bt (argiloiluvial sau argic), 
îmbogăţit în argilă, cu pelicule fine de argilă pe suprafaţa agregatelor structurale sau în pori. 
Translocarea argilei şi acumularea ei în orizontul Bt este însoţită, în mod obişnuit şi de 
oxizii de fier care îi imprimă un colorit gălbui-roşcat. 
 Când migrarea argilei este intensă, deasupra orizontului Bt se formează un orizont 
eluvial (E), sărăcit în coloizi organo-minerali şi îmbogăţit rezidual în particule grosiere, 
cuarţoase, motiv pentru care are o culoare deschisă. În funcţie de intensitatea procesului se 
întâlnesc orizonturi eluviale luvice (El) sau albice (Ea). Uneori orizontul eluvial (E) pătrunde 
în interiorul orizontului iluvial (Bt) sub formă de scurgeri mai mult sau mai puţin groase. 
Fenomenul poartă numele de interdigitaţie sau glosic şi se notează prin combinarea celor 
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două notaţii ale orizonturilor dominante: (E+B sau B+E, în funcţie de predominarea 
orizonturilor). De regulă, trecerea  dintre orizonturile eluviale (E) şi cele iluviale (Bt) este 
treptată, caz în care se separă un orizont de  tranziţie, notat  E/B. Uneori trecerea dintre 
orizontul eluvial (E) şi cel iluvial (Bt) se realizează brusc, pe o grosime mai mică de 15 cm, 
ceea ce duce la identificarea în profilul de sol a unui contrast  textural, caracter care poartă 
denumirea de “planic”, expresie ce sugerează ideia de separaţie a două planuri sub 
aspectul conţinutului în argilă. 
 Migrarea siliciului are loc numai în mediu puternic alcalin (ca silicat) sau în condiţii 
de mediu cu temperaturi ridicate şi umiditate mare (climat tropical umed). În ultimul caz 
siliciul va fi complet îndepărtat din profilul de sol, caracteristică specifică orizonturilor B 
oxice (feralice). 
 Migrarea fierului şi a aluminiului are loc în mediu puternic acid. Deplasarea se face 
sub formă de combinaţii chimice metalice, denumite chelaţi. În zonele reci sau montane, cu 
un climat umed, cu vegetaţie acidofilă şi roci lipsite de baze, silicaţii primari sunt desfăcuţi 
prin alterare în componentele de bază (silice, sescvioxizi şi alte elemente chimice). Mai 
puţin mobili, oxizii de fier şi aluminiu hidrataţi se acumulează într-un orizont specific - B 
feriiluvial sau B spodic (Bs). Când alături de sescvioxizi se depun şi cantităţi variate de acizi 
humici, acizi care pigmentează  orizontul de sol în culori mai închise, orizontul B spodic 
poartă  denumirea de orizont humico-feriiluvial (Bhs). Deasupra orizonturilor Bs sau Bhs se 
pot  forma  sau nu orizonturi eluviale, orizonturi accentuat sărăcite în argilă, sescvioxizi şi 
acizi humici, denumite orizonturi eluviale spodice (Es). Fenomenul este mult amplificat în 
climatele călduroase şi umede, în care oxizii hidrataţi de fier şi îndeosebi de aluminiu se 
organizează în orizonturi foarte groase din care lipseşte complet silicea sau acizii humici, 
orizonturi denumite oxice (B oxic). 
 Migrarea sărurilor (cloruri, sulfaţi, carbonaţi) se realizează după dizolvarea lor în 
prealabil în soluţia solului, caz în care sărurile vor  migra pe profil până la o adâncime la 
care se vor întruni condiţii de depunere, precipitare, cristalizare (consum de apă sau 
degajare de CO2). Pe această cale se formează orizontul iluvial carbonatic (Cca) din 
regiunile de stepă aridă sau uneori şi cel gipsic din regiunile extrem aride, deşertice. Sub 
orizontul carbonato-iluvial se găseşte, de obicei, alte săruri cu o solubilitate mai mare.  
 Dacă acviferul se află la mică adâncime, iar drenajul solului este defectuos, 
orizonturile superioare se pot îmbogăţi în săruri solubile (ajunse aici o dată cu franja 
freatică urcată prin capilaritate), fenomen care poartă numele de salinizare sau alcalinizare 
secundară. 
 Salinizarea reprezintă procesul de îmbogăţire a solului în săruri solubile (sulfaţi, 
cloruri sau carbonaţi de sodiu). În cazul în care acumulările de săruri solubile sunt mai mari 
de 1-1,5%, orizontul poartă numele de “salic” (sa). Dacă această concentraţie este mai 
redusă orizontul primeşte caracteristica de salinizat (sc), caracteristică care se va grefa pe 
alte orizonturi genetice ale solurilor. 
 Procesul de alcalinizare se desfăşoară în condiţii asemănătoare şi constă în 
pătrunderea ionului de sodiu în complexul adsorbtiv al solului. Atunci când concentraţia  
ionilor de sodiu, raportată la totalul capacităţii de schimb ionic (T), este cuprinsă între 5 şi 
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15%, orizontul poartă numele de orizont alcalinizat (ac), iar când depăşeşte această 
concentraţie, orizont alcalic sau natric (na).  
 Debazificarea solului, respectiv a complexului coloidal, constă în îndepărtarea 
progresivă a bazelor schimbabile din sol şi înlocuirea lor cu ionul de hidrogen. Procesul mai 
este denumit decalcifiere sau acidifiere deoarece ionii de calciu sunt înlocuiţi în primul rând 
cu cei de hidrogen. Procesul are loc după ce au fost dizolvate sărurile uşor solubile şi 
carbonaţii şi după ce acestea au fost levigate. Intensificarea debazificării solurilor duce la o 
acidifiere tot mai pronunţată a lor.  
 

5.1.3. Procese pedogenetice de uniformizare (haploidizare). Procesele 
pedogenetice de uniformizare se opun proceselor de diferenţiere a orizonturilor într-un profil 
de sol, tinzând să-l uniformizeze, chiar  dacă nu au loc translocări de material.  Procesele 
pedogenetice de uniformizare sunt generate de activitatea faunei din sol, de forţele 
mecanice care iau naştere la contractarea-gonflarea materialului mineral sau la acţiunea de 
îngheţ-dezgheţ. În totalitatea lor ele se numesc  pedoturbaţii. în funcţie de agentul care le 
generează pedoturbaţiile se împart în: 
 - bioturbaţiile; se datorează animalelor săpătoare care deplasează material de sol 
dintr-un orizont în altul, atenuând diferenţierile dintre acestea (crotovine, cervotocine, 
coprolite). În cazul în care peste 50% din materialul de  sol este prelucrat şi transformat de 
elementele faunistice, solul va fi caracterizat ca “ vermic”. 

- hidroturbaţiile; apar numai la solurile bogate în argilă (peste 33%), în care 
predomină mineralele smectice. În perioadele secetoase ale anului, datorită contracţiei 
puternice a materialului argilos se formează crăpături largi, cu o configuraţie poligonală. 
Prin umezire argila îşi măreşte volumul, agregatele structurale presează şi alunecă unele 
peste altele şi creată în interiorul profilul de sol feţe de alunecare oblice (10-60O), intens 
şlefuite, lucioase. Aceste procese conduc la formarea unui orizont specific denumit orizont 
vertic (y), care se asociază cu alte orizonturi dominante. În zonele în care sunt prezente 
caracterele vertice apar la suprafaţa terenului microforme de relief specifice, denumite 
gilgai sau coşcove. 
 - crioturbaţiile; sunt determinate de forţele mecanice care iau naştere prin îngheţul 
solurilor saturate cu apă din regiunile cu permafrost. La suprafaţă apare adesea un 
microrelief poligonal sau cercuri de pietre. În sol apar crăpături verticale (pene). Frecvent 
apar involuţii, plicaţii şi disturbări ale masei de sol prin congelifluxiuni. 
 

5.1.4. Procese de aport şi transport la suprafaţa solului. Ca procese 
pedogeologice (de aport sau de transport) la suprafaţa  solului care intervin în formarea şi 
evoluţia solului pot fi menţionate cele de sedimentare, de denudaţie sau de solifluxiune. 
 Procesele de sedimentare se referă la aportul de material a suprafaţa solului şi 
încorporarea lui în procesul pedogenetic. De regulă, solul cu aport periodic de material 
rămâne într-un stadiu redus al evoluţiei (solurile aluviale din lunci, solurile coluviale din văile 
de eroziune, acumulările de praf din regiunile aride sau de cenuşă vulcanică în regiunile 
vulcanice active). În clasificarea românească astfel de soluri sunt incluse la nivel de tip 
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dacă aportul de material este mai gros de 50 cm şi la nivel  de subtip sau varietate dacă 
aportul de material este mai subţire de 50 cm (colmatare prin apă, vânt sau  antropică, 
caracter cumulic etc). 
 Procesele geologice de denudare din regiunile muntoase sau deluroase pot 
determina menţinerea solului într-un stadiu incipient de solificare prin “întinerirea” sau 
primenirea continuă a solului pe seama rocii parentale. Rata de denudare este în acest caz 
aproximativ egală cu procesul de alterare şi de formare a solului. Efectele proceselor de 
denudare sunt surprinse în taxonomia şi clasificarea solurilor româneşti la nivel de tip de sol 
(regosol) în cazul unui echilibru în favoarea denudaţiei sau la alte tipuri zonale de soluri 
(cambisoluri) în cazul în care denudaţia este uşor depăşită de procesul de solificare. 
 Procesele pedogenetice descrise mai sus se intercondiţionează reciproc în diferite 
perioade de timp, cu intensităţi şi combinaţii variate, în funcţie de condiţiile zonale sau 
locale, având drept consecinţă formarea orizonturilor pedogenetice şi în final a diferitelor 
soluri.  

 
 

Cap. 6     Orizonturi şi caractere pedogenetice utilizate în  World Reference 
Base for Soil Resources  (WRB, 1998)  

şi în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS, 2003) 
 
Orizontul pedogenetic este o secvenţă de sol sau un strat, aproximativ paralel cu 

suprafaţa solului (terenului), care are o serie de proprietăţi (calitative), rezultate prin 
procesul de formare a solului, proprietăţi care diferă de cele ale stratelor supra sau 
subiacente. Un orizont de sol este însă definit prin caracteristici diagnostice cantitative 
care, majoritatea, decurg din caracteristicile de geneză a solului şi pot fi observate, 
eventual măsurate în teren, cum ar fi: culoarea, textura, structura, consistenţa, prezenţa 
sau absenţa carbonaţilor sau a altor săruri, a unor neoformaţii, precum şi unele 
caracteristici chimice care confirmă sau nu aprecierile  emise în teren. Orizonturile 
principale, cele de asociere sau unele caracteristici pedogenetice  sunt  notate cu  litere 
mari singulare: T, O, A, E, B, C, G, W,  R, cu două litere mari: AB, AC, BC, EB, CR, cu două 
litere mari  despărţite de un semn: A+B, E+B, B+E, C+R, A/C, A/B, B/C etc,  sau litere mici 
prin care sunt specificate caracteristicile morfologice secundare sau caractere asociate.  
 

Orizontul organic nehidromorf şi orizontul folic (O) 
Orizontul organic nehidromorf este un orizont format prin acumulare de material 

organic depozitat la suprafaţa solurilor minerale într-un procent de peste 35%. Este format 
de obicei sub o vegetaţie forestieră (pădure), care nu este saturată cu apă mai mult de 
câteva zile pe an. Fracţia minerală se găseşte în proporţie mică, în general mai puţin de 
jumătate din greutate. 

Orizontul organic nehidromorf este constituit din mai multe secvenţe (suborizonturi): 
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- prima secvenţă este formată din litiera pădurii, şi constă din material organic 
proaspăt, nedescompus sau foarte puţin descompus. Se numeşte suborizont  de litieră 
(Ol); 

- sub orizontul de litieră se află o secvenţă în care materialele organice se regăsesc 
într-un stadiu de descompunere incompletă, în care se recunoaşte cu ochiul liber sau cu 
lupa (mărire × 10), structura caracteristică a resturilor vegetale. Se numeşte suborizont de 
fermentaţie (Of); 

  - la partea inferioară se regăseşte un suborizont în care materialul organic se află 
într-un stadiu avansat de descompunere. Aici structura caracteristică a resturilor vegetale 
nu se mai recunoaşte cu ochiul liber, ci numai cu lupa.  Se numeşte suborizont  de 
humificare (Oh). 

Orizontul O nu include secvenţele de sol formate prin descompunerea masei de 
rădăcini situate subsuprafaţa solului mineral. 

 Când grosimea orizontului organic nehidromorf (O) depăşeşte 20 cm, acesta poartă 
denumirea de orizont folic (O).   

 
Orizontul organic hidromorf (T sau H) 
Orizontul organic hidromorf este un orizont de suprafaţă  care conţine peste 20% 

materie organică şi are o grosime de minimum 20 cm. Materialul organic  este saturat cu 
apă mai mult de o lună pe an în cei mai mulţi ani. Poartă numele de orizont turbos – T (în 
SRTS) sau de orizont histic H (în WRB). 

După gradul de descompunere a materiei organice, orizontul turbos (hidromorf) poate 
fi slab descompus sau fibric (peste 2/3 din volumul materialului organic este alcătuit din 
resturi vegetale puţin transformate), mediu descompus sau hemic (resturile organice bine 
descompuse sunt prezente între 2/3 şi 1/6 din volumul total al materialului organic)  şi 
intens descompus sau sapric (nu se mai recunosc ţesuturi de plante sau acestea ocupă cel 
mult 1/6 din volumul materialului).   

În cazul în care orizontul  organic hidromorf (histic sau turbos) este format din turbă 
sedimentară acumulată pe fundul lacurilor el poartă numele de orizont turbos limnic (sau 
materialul organic limnic). 
 

Orizontul organo-mineral sau bioacumulativ (A)  
Orizontul bioacumulativ este o secvenţă de sol în care se realizează o acumulare de 

materie organică intim amestecată cu fracţiunea minerală, în care structura iniţială a rocii a 
dispărut practic în întregime. Se formează imediat sub suprafaţa terenului sau sub un 
orizont O.  

Sunt considerate orizonturi A şi stratele arate, notate cu Ap, chiar dacă sunt grefate 
direct pe orizonturi E, B sau C. Dacă orizontul de suprafaţă are proprietăţile orizontului E, 
dar domină acumularea de materie organică humificată, este considerat orizont A. 

În funcţie, de caracteristicile fitogeografice şi de caracteristicile de solificare orizontul 
A se împarte în următoarele subdiviziuni: 
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Orizontul A molic (Am).  Orizontul A molic  este un orizont organo-mineral care are 
următoarele caracteristici:  

-  culori închise atât în aşezare naturală, cât şi în stare frământată, având crome şi 
valori < 3,5 în stare umedă şi valori < 5,5 în stare uscată;  

-  culori de orizont A molic în partea superioară a orizonturilor AC,  B sau în orizontul 
Ame 

-  conţinut de materie organică de cel puţin 1% pe întreaga lui grosime; 
         -  structură grăunţoasă, glomerulară sau poliedrică (mică şi foarte mică). Structura 
este suficient de bine dezvoltată  pentru ca materialul să nu devină masiv şi dur sau foarte 
dur când se usucă; 
         - grad de saturaţie în baze peste 50% pe întreaga grosime a orizontului; 
         - grosime  minimă de 25 cm;  de 20 cm la solurile la care stratul R este situat în primii 
75;  de 10 cm dacă orizontul A este situat direct pe rocă consolidată - compactă, pe un 
orizont cimentat (petric) sau pe un orizont criic. 
 In cazul în care culorile materialului de sol în stare umedă au valori şi crome ? 2, 
ceea ce indică un procent  sporit  de carbon organic (>1,5%), iar gradul de saturaţie în baze 
(V) este mai mare de 80%, orizontul A molic este definit în clasificarea WRB – orizont A 
cernic. El este specific doar solurilor izohumice (cernoziomurilor şi faeoziomurilor), atât în 
clasificarea FAO, cât şi în SRTS.  

Orizontul  A molic greic (Ame). Orizontul A molic greic (eluvial sau cenuşiu) 
prezintă acumulări reziduale de grăunţi de cuarţ sau alte minerale rezistente la alterare 
dezbrăcate de pelicule coloidale, sub formă de pete suficient de frecvente ca să dea feţelor 
de elemente structurale, în stare uscată, culori cu valori de 3 şi mai mari şi crome sub 2 
(culori gri). Acest orizont se găseşte între orizonturile Am şi Bt. El mai poartă denumirea şi 
de orizont A molic slab luvic (hipoluvic) şi lasă impresia unei "pudrări" cu cuarţ. 
Reprezintă stadiul iniţial de formare a unui orizont eluvial (E). 
 Orizontul  Am forestalic (Amf).  Orizontul A forestalic este o varietate de orizont 
bioacumulativ care îndeplineşte condiţiile de orizont molic, dar prezintă în plus o structură 
poliedrică medie şi mare în partea mijlocie şi/sau inferioară a orizontului asociată adesea cu 
“pudrare cu cuarţ”, precum şi cu un minim în variaţia valorilor pentru pH, baze şi saturaţie în 
baze. Caracteristicile precizate se datorează formării orizontului sub o vegetaţie forestieră  
xerofilă. De regulă, orizontul Am forestalic are deasupra un orizont organic (O) slab 
dezvoltat. 
 Orizontul  A umbric (Au). Orizontul A umbric prezintă caracteristicile menţionate la 
orizontul Am (în ceea ce priveşte culoarea, conţinutul în materie organică, consistenţa şi 
grosimea), dar se diferenţiază prin gradul de saturaţie în baze care este ≤ 50% şi prin 
gradul redus de dezvoltare a structurii.   
 Orizontul  A ocric (Ao). Orizontul Ao este prea deschis la culoare, prea sărac în 
materie organică (<1%), prea subţire pentru a fi molic sau umbric, sau devine masiv şi dur 
în perioada uscată a anului. Structura  orizontului Ao este poliedrică, cu grad de mărime şi 
de dezvoltare indiferent. 
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Orizontul  A limnic (Al). Este un orizont organo-mineral submers situat la suprafaţa 
depozitelor de pe fundul rezervoarelor naturale de apă puţin adânci (bălţi, lacuri, lagune), 
format prin acumulare subacvatică de suspensii sau precipitate minerale şi organice, resturi 
de alge, plante şi animale subacvatice, variat humificate sau turbificate. Utilizarea acestei 
subdiviziuni pedogenetice se aplică doar în cazul unor studii speciale executate  în regiuni 
mlăştinoase.  Orizontul limnic prezintă un conţinut de materie organică peste 1%, o 
consistenţă foarte moale, frecvent cu aspect de nămol sau gel şi culori cenuşii, cenuşii-oliv, 
cenuşiu verzui sau negre care se schimbă în brun sau oliv prin expunere la aer. Datorită 
tipului de sedimentare orizontul de sol prezintă o stratificare evidentă şi lipsa structurii. 

 
Orizontul E ((((eluvial) 
Orizontul eluvial este un orizont mineral al cărui caracter principal îl constituie 

sărăcirea în argilă silicatică, oxizi de fier şi/sau aluminiu sau o combinaţie a acestora. Se 
caracterizează printr-o creştere a conţinutului de particule de nisip  şi de praf. Este situat 
aproape de suprafaţă, sub un orizont O sau A (cu excepţia profilelor erodate sau 
decopertate) şi deasupra unui orizont Bt sau Bs. 

Faţă de orizontul O sau A situat deasupra, orizontul E este mult mai sărac în materie 
organică şi, evident,  mai deschis la culoare.  În anumite soluri culoarea a fost imprimată de 
prezenţa particulelor de nisip şi de praf, dar în multe altele, peliculele de oxizi de fier, de 
humus sau de alţi compuşi maschează culoarea particulelor primare. 

În funcţie  de caracteristicile morfologice, fizice şi chimice, orizontul eluvial se 
subîmparte în două subdiviziuni: 

Orizontul E luvic (El).  Orizontul eluvial luvic este situat deasupra unui orizont B argic 
(descris mai jos) şi are următoarele caractere:   culori deschise în stare uscată, cu valori < 
6,5;  structură poliedrică sau lamelară sau fără structură; textură mai grosieră decât a 
orizontului subiacent; grosime minimă cel puţin 5 cm. De regulă conţine de peste 1,5 ori 
mai mult Al schimbabil decât orizontul A. De asemenea, se include la El şi orizontul E cu 
caracterele  menţionate la Ea, cu excepţia grosimii (sub 10 cm). 

Orizontul  E albic (Ea). Orizontul Ea este situat deasupra unui orizont B argic sau 
spodic şi are următoarele caractere: 
 - culori deschise în stare uscată, cel puţin în pete (în proporţie de peste 50%), cu 
valori > 6,5 şi crome < 3; de regulă, se înregistrează în stare uscată o diferenţă de cel puţin 
1 - 2 unităţi de valoare mai mari decât cele apreciate la materialul în stare umedă; 
 -  structura poate fi lamelară, poliedrică slab dezvoltată sau poate lipsi 
(nestructurat); 
 -  textura mai grosieră decât a orizontului subiacent; 
 -  îmbogăţire reziduală în cuarţ şi alte minerale rezistente la alterare; 
 - segregare a sescvioxizilor sub formă de concreţiuni şi pete, în cazul solurilor 
afectate de stagnogleizare; 
 -  grosimea minimă pentru a fi diagnosticat este de 10 cm în cazul luvosolurilor sau 
de 2 cm în cazul podzolurilor. 
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 Până la apariţia SRTS-2003, pentru definirea orizontului eluvial care acoperea un 
orizont Bs (spodic) se utiliza denumirea de orizont E spodic (Es), orizont ale cărui 
caracteristici nu se deosebeau prin aspect sau geneză de cele ale orizontului Ea. La 
aceleaşi tipuri de soluri (spodosoluri sau podzoluri), orizontul Ea poate să apară fragmentat, 
întrerupt de incluziuni litologice sau de activităţi  denudaţionale. În această, situaţie el 
poartă numele de orizont Ea discontinuu. 
 
 Orizontul B 

 Orizontul mineral B este un orizont de subsuprafaţă (cu excepţia cazurilor când o 
parte din profil a fost erodat sau decopertat).  Este format sub un orizont A, E sau O în care, 
pe lângă pierderea în întregime sau aproape în întregime a structurii iniţiale a rocii, se 
asociază cu unul sau mai multe dintre următoarele caractere dominante: 

 - concentrare iluvială de argilă silicatică şi substanţe amorfe active compuse din 
materie organică şi compuşi (oxizi) cu aluminiu, cu sau fără fier; 

- pelicule de argilă şi sescvioxizi care fac ca orizontul să aibe în mod vădit  culori în 
nuanţe mai roşcate  decât orizontul supra şi subiacent;  fără iluviere aparentă de 
oxizi de fier; 

 - trăsături morfologice de deplasare (levigare) a carbonaţilor;  
 - structură poliedrică sau prismatică medie şi mare, bine dezvoltată; 

Orizonturile B diferă foarte mult între ele. Pentru estimarea naturii lor este necesară 
stabilirea relaţiilor cu orizonturile supra şi subiacente. Ca atare, orizonturile B trebuie să 
poarte şi un sufix pentru a dobândi o suficientă semnificaţie în descrierea profilului şi 
caracterizarea solului, după cum urmează : 

Orizontul  B cambic (Bv). Orizontul Bv este format prin alterarea slab-moderată a 
mineralelor şi a rocilor primare  din care  cauză se mai numeşte şi orizont B de alterare. În 
profilul de sol mineralele primare alterabile se regăsesc încă într-o proporţie de peste 10% 
în fracţia de particule de 50 - 200 µm. Procesele de alterare se desfăşoară pe loc (in situ). 
Orizontul Bv are următoarele caracteristici: 

- culori mai închise sau cu crome mai mari sau în nuanţe mai roşii decât cele ale 
materialului parental (fapt care a contribuit la numirea orizontului B „de culoare”); 

- structură poliedrică medie şi mare sau columnoid - prismatică moderat dezvoltată, 
dar cu lipsa structurii rocii primare în cel puţin 50% din volum; 

- textura în general mai fină decât cea a materialului parental, plusul de argilă 
rezultând, de regulă, din alterarea unor minerale primare, respectiv din argilizare in situ; 

- spălarea totală a sărurilor uşor solubile şi a carbonaţilor, cu excepţia orizonturilor B 
salinizate sau invadate de carbonaţi prin regradare;  

- grosime de cel puţin 15 cm. 
Un orizont B nisipos cu benzi mai fine este considerat Bv lamelar dacă benzile au 

grosimi sub 1 cm sau dacă benzile de peste 1 cm grosime însumează sub 15 cm pe 
grosimea solului până la 200 cm adâncime. 

Orizontul B argic (Bt). Este un orizont de subsuprafaţă care are, de regulă, un 
conţinut mai mare de argilă decât orizontul supraiacent. Diferenţierea texturală se poate 
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datora unei acumulări iluviale de argilă, unei neoformări pedogenetice intense de argilă, 
unei distrucţii de argilă în orizonturile de suprafaţă, unei deplasări selective de argilă din 
orizonturile de suprafaţă, unei activităţi biologice sau unei combinaţii de două sau mai multe 
din procesele menţionate. Procesele mai sus menţionate pot induce o compactare sporită 
şi o scădere a permeabilităţii. Aceste fenomene se mai pot datora şi  unei aşezări mai 
dense a materialului (frecvent moştenită); sau a prezenţei argilei smectice. 

În mod normal orizonturile argice sunt situate sub orizonturile eluviale (El sau Ea), dar 
pot apare şi sub orizonturile Am sau Ao. 

Orizontul Bt prezintă unul sau mai multe din următoarele caractere: 
 -  prezenţa argilei orientate (iluvială) care în materialele de sol structurate 
formează pelicule pe feţele verticale şi orizontale ale elementelor structurale şi umplu porii 
fini; în materialele de sol nestructurate şi cu textură grosieră sau mijlociu - grosieră, argila 
îmbracă grăunţii minerali şi/sau formează punţi; în materiale cu textură fină, în care domină 
argila gonflantă peliculele de argilă nu sunt vizibile sau pot lipsi; 
 - culori diferite (brun, negru, roşu etc.) dar mai închise decât  cele ale materialului 
parental; 
 - structură  prismatică, columnoidă, poliedrică mare, bine dezvoltată; 

   - conţinutul de argilă în orizontul B argic trebuie să fie mai mare decât cel din 
orizontul supraiacent (A sau E)  în medie cu 3-8%; 
 - spălarea totală a sărurilor solubile şi a carbonaţilor; eflorescenţele sau petele de 
carbonaţi şi/sau sărurile precipitate secundar pot fi prezente pe feţele agregatelor 
structurale; conţinutul de  Na+ schimbabil trebuie să fie sub 15% din totalul capacităţii de 
schimb cationic (T); 

Tot un orizont B argic este considerat şi un orizont B nisipos cu benzi cu alcătuiri 
texturale  mai fine dacă lamelele (benzile) sunt groase de cel puţin 1 cm şi însumează cel 
puţin 15 cm grosime până la cel mult 200 cm adâncime de la suprafaţa solului. Acest 
orizont Bt este denumit Bt lamelar (Btl).  

Orizontul B spodic (Bs, Bhs).   Orizontul spodic este un orizont iluvial de 
subsuprafaţă care apare sub un orizont O, A sau E. Are culori închise, cu tente roşcate.  
Conţine materiale spodice, alcătuite din substanţe amorfe active, iluviate, compuse din 
materie organică, oxizi de Al, cu sau fără oxizi de Fe. Materialele amorfe sunt caracterizate 
prin o mare suprafaţă specifică şi o capacitate de reţinere a apei ridicată. 

Orizontul B spodic are următoarele caractere: 
- alcătuire granulometrică predominant grosieră şi mijlociu grosieră;  
- grăunţii de nisip sunt acoperiţi cu pelicule coloidale fisurate; 
- nuanţe de 7,5YR sau mai roşii; 

       - reacţie acidă (pH < 5,8);  
       - cel puţin 5% aluminiu şi fier extractibil în soluţie de acid oxalic la pH 3; 
        - grosime minimă 2,5 cm şi limită superioară situată sub 10 cm de la suprafaţa 

solului mineral. 
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Se notează cu Bhs în cazul în care materialul amorf iluvial conţine mai mult humus 
decât orizontul supraiacent sau cu Bs în cazul în care conţine mai puţin humus decât în 
orizontul supraiacent. 

Orizontul B criptospodic (Bcp). Orizontul B din solurile puternic acide (pH < 5,2) 
care prezintă acumulare iluvială de material amorf activ, predominat humic şi aluminic şi 
mai puţin material amorf activ feric poartă numele de orizont criptospodic. Orizontul  
criptospodic nu prezintă coloritul roşcat specific orizontului spodic sau acesta este mascat 
(ascuns) de conţinutul ridicat de materie organică (în genere peste 10%). 

Prezintă majoritatea caracterelor menţionate la orizontul B spodic. Culoarea poate fi în 
nuanţe de 10YR cu valori ? 3  şi crome ? 2. De regulă orizontul Bcp este situat sub un 
orizont Au foarte humifer, cu peste 20% materie organică slab mineralizată, cu C:N peste 
20 - 25 şi cu reflexe cenuşii în partea inferioară (orizont E "înecat în humus"). 

Orizontul B feralic sau orizontul B oxic. Orizontul B feralic este un orizont de 
subsuprafaţă intens alterat, constituit dintr-un amestec de hidroxizi de fier şi/sau aluminiu, 
argilă caolinitică şi grăunţi minerali rezistenţi la alterare. Orizontul feralic are o textură 
mijlocie sau fină, o capacitate totală de schimb cationic foarte mică (< 16 me/100 g sol) şi o 
grosime minimă de 30 cm. Conţine cel mult urme de alumino-silicaţi primari şi mai puţin de 
10% fragmente scheletice nealterate . 

Orizontul B argic - natric (Btna).  Este un orizont B asemănător orizontului argic, dar 
care, spre deosebire de acesta, prezintă următoarele caractere: saturaţie în Na+ mai mare 
de 15%; grosimea minimă de 15 cm; structură columnară sau prismatică în unele părţi ale 
orizontului sau structură poliedrică mare cu limbi care se prelungesc din orizontul eluvial şi 
care pătrund în orizontul B mai mult de 2,5 cm, în care se găsesc grăunţi de praf sau nisip 
dezgoliţi de coloizi.  

 
 Orizontul C (materialul subiacent).  
 Orizontul C este un strat sau un orizont  mineral situat în partea inferioară a 
profilului, constituit din materiale neconsolidate sau slab consolidate şi care nu prezintă 
caracterele orizonturilor A, E sau B. El poate reprezenta sau nu materialul parental al 
orizonturilor supraiacente care este puternic afectat de procese pedogenetice. Poate fi 
penetrat de rădăcinile plantelor. Sunt considerate orizonturi (strate) C şi materialele 
geologice relativ compacte  dacă în stare umedă acestea pot fi fărâmiţate. În multe cazuri 
solurile sunt formate din material puternic alterat anterior. Un astfel de material care nu 
întruneşte cerinţele pentru orizonturile A, E, sau B este considerat tot un orizont C. În 
orizontul C pot fi prezente  şi acumulări de carbonaţi, gips sau alte săruri solubile. Uneori 
orizonturile respective sunt chiar cimentate cu carbonat de calciu sau gips. 

 Pentru orizontul C se folosesc următoarele notaţii de detaliu: 
 Cn - orizont (strat) C fără carbonaţi (necarbonatic); 
 Ck - orizont (strat) C cu carbonaţi (de regulă reziduali); 
 Cca – orizont C carbonato-acumulativ, calcic sau calxic. Este un orizont de 
acumulare a carbonatului de calciu secundar fie sub formă difuză, fie sub formă de 
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concreţiuni discontinui (eflorescenţe, pseudomicelii, pelicule, vinişoare, concreţiuni moi şi 
tari). Prezintă următoarele caractere: conţinut de carbonaţi de peste 12%; cel puţin 5% 
carbonaţi (în volum) mai mult decât orizontul C; grosime minimă 20 cm. Este situat sub un 
orizont A sau B, cu excepţia cazurilor în care orizonturile respective au fost erodate. 
  
 Stratul R (roca subiacentă consolidată - compactă). Este  un strat mineral situat la 
baza profilului constituit din roci consolidate – compacte. În mod convenţional se includ la 
roci consolidate compacte şi pietrişurile cimentate (şi impermeabile), ca şi rocile fisurate 
permeabile şi pietrişurile permeabile (cu peste 90% fragmente scheletice). 

Stratul R este suficient de coerent pentru ca în stare umedă să nu se dezmembreze, 
chiar dacă este fisurat sau zgâriat. Roca în loc poate prezenta fisuri, dar acestea sunt puţin 
numeroase şi atât de mici, încât numai câteva rădăcini le pot penetra. Fisurile pot fi 
îmbrăcate sau umplute cu argilă sau alte materiale. 

Stratul R nefisurat şi impermeabil se notează cu Rn. Dacă stratul R este fisurat şi deci 
permeabil sau este format din fragmente de rocă sau pietriş fluviatil (cu mai puţin de 10% 
material fin) se notează cu Rp. 

 
Orizonturi diagnostice de asociere 

 Orizontul  gleic (G).  Este un orizont mineral format în condiţiile unui mediu saturat 
în apă, cel puţin o parte din an, saturaţie determinată de apa freatică situată la adâncime 
mică. Se găseşte, în general, sub un orizont T sau se asociază cu orizonturile A, B, sau C. 
În funcţie de intensitatea de manifestare a proceselor redox din partea inferioară a profilului 
de sol, se disting două tipuri de orizont  de glei: 
 Orizontul gleic de reducere (Gr). Orizontul gleic este format în condiţii predominant 
de anaerobioză (reductomorfe). Prezintă un colorit uniform cu tente neutrale sau cu aspect 
marmorat în care culorile de reducere apar în proporţie de peste 50% din suprafaţa 
rezultată prin secţionarea elementelor structurale. Se consideră culori de reducere - culorile 
neutrale (cu crome <1), culorile mai spre albastru decât 10Y, ori nuanţe 2,5Y - 10Y (cu 
crome ≤ 1,5). 

Dacă solul este artificial drenat excesul de umiditate din apa freatică poate lipsi. Totuşi 
culorile specifice proceselor de reducere sunt prezente, ele persistând perioade  
îndelungate după înlăturarea sursei  de apă. 
 Orizontul gleic de oxidare – reducere. (Go) Orizontul de oxidare-reducere este 
format în condiţii de aerobioză alternând cu perioade având condiţii de anaerobioză 
(redoximorfe).  
 Aspectul orizontului este marmorat, în care culorile de reducere apar în proporţie de 
16-50%. Culorile în nuanţe de 10 YR şi mai roşii, cu crome > 2 (pete de oxidare) apar în 
proporţie mai mare decât a celor de reducere pe suprafaţa rezultată prin secţionarea 
elementelor structurale. Parte din suprafaţă poate prezenta culoarea matricei (culoarea 
materialului neafectată de gleizare). 
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 Într-un interval mai mare sau mai mic dintr-un an excesul de umiditate poate lipsi 
dacă solul este artificial drenat. Se notează cu simbolul Go asociat cifrelor 2, 3, sau 4 în 
funcţie de intensitatea de participare a culorilor de reducere, de 5-15%, 15-30%, respectiv 
30-50%. 
 Orizontul pseudogleic sau stagnogleic (W). Este un orizont mineral format la 
suprafaţă sau în interiorul  profilului de sol în condiţiile unui mediu în care solul este mare 
parte din an saturat în apă acumulată din precipitaţii (sau altă sursă în afară de cea 
freatică), stagnantă deasupra unui strat impermeabil sau slab permeabil. Prezintă un 
aspect marmorat (pestriţ) în care culorile de reducere prezente atât pe feţele, cât şi adesea 
în interiorul elementelor structurale ocupă peste 50% din suprafaţa rezultată prin 
secţionarea elementelor structurale şi se asociază cu culori în nuanţe de 10YR şi mai roşii, 
cu crome mai mari de 2 (pete de oxidare); parte din suprafaţă poate prezenta culoarea 
matricei (culoarea materialului neafectată de pseudogleizare). 

În mod frecvent se constată o precipitare a sescvioxizilor sub formă de pelicule şi 
concreţiuni. Se grefează pe orizonturi A, E sau Bt. 

Orizontul pseudogleizat sau stagnogleizat (w) este definit prin proprietăţi stagnice 
moderate sau hipostagnice, cu culori de reducere prezente atât pe feţele, cât şi în interiorul 
elementelor structurale într-o proporţie de  16 - 50% din suprafaţa rezultată prin secţionarea 
elementelor structurale (sau a materialului de sol dacă nu există structură. 

Orizontul salic (sa). Orizontul salic este un orizont îmbogăţit secundar în săruri mai 
uşor solubile în apă rece decât gipsul. Are următoarele caractere: conţinut de săruri (în 
extract apos 1:5), de cel puţin 1%, dacă tipul de salinizare este cloruric, de cel puţin 1,5% 
dacă tipul de salinizare este sulfatic sau de cel puţin 0,7% dacă solul conţine sodă; cifrele 
de mai sus, valabile pentru solurile cu textură mijlocie se micşorează cu 20% pentru soluri 
cu textura grosieră şi se măresc cu 15% pentru solurile cu textură fină. Grosime minimă, 10 
cm. Se notează cu  sa adăugat la simbolul orizontului cu care se asociază. 

Orizontul hiposalic (sc). Este un orizont mineral care conţine săruri uşor solubile 
între 0,1 şi 1% dacă predomină clorurile, între 0,15 şi 1,5% dacă predomină sulfaţii sau 
între 0,07 şi 0,7% dacă conţine şi sodă în cazul solurilor cu textură mijlocie. Pentru altă 
textură sau pentru solurile organice, cifrele se modifică în proporţiile menţionate mai sus 
pentru orizontul salic. Grosimea minimă este de 10 cm. Se notează cu simbolul sc scris 
după simbolul orizontului cu care se asociază. 

Orizontul natric (na). Este un orizont mineral de asociere care are o saturaţie în Na+ 
schimbabil de peste 15% din totalul capacităţii de schimb cationic (T)  pe o grosime de 
minimum 10 cm. Se notează cu simbolul  „na” adăugat la simbolul orizontului cu care se 
asociază. Orizontul natric care prezintă şi caractere de orizont B argic constituie orizontul 
Btna, descris anterior, a cărui grosime minimă este de 15 cm.  

Orizontul hiponatric (ac). Orizontul hiponatric (hiposodic, alcalizat sau sodizat) este 
un orizont mineral de asociere, cu o saturaţie în Na+ schimbabil de 5 - 15% (din totalul 
capacităţii de schimb cationic - T) şi cu o grosime minimă de 10 cm. Se notează cu ac scris 
după simbolul orizontului cu care se asociază.  
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Orizontul andic (an).  Orizontul andic se poate grefa pe un orizont A sau B. Este 
condiţionat de prezenţa în sol  a unor cantităţi sporite de allofane (geluri de alumino-silicaţi 
hidrataţi, amorfi), imogolit (alumino-silicaţi hidrataţi, slab cristalizaţi), ferihidriţi sau complecşi 
alumino-humici. Aceşti compuşi rezultă, de regulă, din alterarea moderată a depozitelor 
piroclastice, dar pot să fie întâlniţi şi în asociaţie cu materiale nevulcanice (loess, argilite, 
produse de alterare ferallitică). Orizontul andic conţine cantităţi sporite de materie organică 
(de până la 25% C organic), de aluminiu şi fier extractibil (peste 2%). Are valori reduse ale 
densităţii aparente (< 0,9 g/cm3), conţinut între 5 şi 50% sticlă vulcanică (produs de 
consolidare rapidă a lavei în contact cu aerul sau apa). Are o compoziţie optică izotropă 
(proprietăţi fizice identice în toate direcţiile) şi o  grosime minimă de 30 cm. 

În teren ca şi în laborator este foarte util testul Fields-Perrot. Pentru identificarea 
substanţelor amorfice de tip allofanic solul se tratează cu o soluţie 1N de florură de sodiu la 
un raport sol:soluţie de 1/50. După agitare se tratează cu o soluţie de fenoftaleină care în 
cazul prezenţei mineralelor allofanice determină virarea culorii soluţiei în roşu-violaceu 
determinată de ionii (OH)− eliberaţi. Testul, care indică prezenţa materialelor allofanice 
şi/sau a compuşilor alumino - organici, este orientativ deoarece reacţionează la fel şi în 
orizonturile spodice, iar pe de altă parte nu reacţionează corespunzător în cazul 
orizonturilor andice bogate în materie organică acidă. 

Orizontul vitric. Orizontul vitric este un orizont  grosier texturat (< 10% argilă), 
format din roci magmatice efuzive necristalizate (> 10% sticlă vulcanică), care nu au 
proprietăţi tixotropice. Orizontul are valori ale densităţii aparente de peste 1 g/cm3, valori 
mari (> 0,4 %) ale aluminiului şi fierului, o capacitate redusă de reţinere a fosfaţilor (25-70 
%) şi o grosime minimă de 30 cm. 

Orizontul vertic (y). Este un orizont de asociere (Ay, By, Cy), cu un conţinut de peste 
30%, dar frecvent peste 50% argilă (fracţiuni granulometrice fin divizate, sub 0,002 mm), 
predominant gonflantă, la care se asociază următoarele caractere: după perioade umede 
orizontul este masiv, iar suprafaţa solului se fragmentează în micropoliedri (automulcire); în 
cursul uscării apar crăpături în reţea poligonală mare, largi de peste 1 cm pe o grosime de 
cel puţin 50 cm în perioada uscată a anului (dacă solurile nu sunt irigate). Structura este  
sfenoidală, cu unghiuri şi muchii ascuţite şi feţe de alunecare oblice (100 - 600 faţă de 
orizontală) care se intersectează. Grosimea minimă este de 50 cm. 

Orizontul pelic (z). Orizontul pelic este un orizont mineral de asociere (Az, Bz, Cz) 
argilos, în general cu peste 45% argilă predominant nesmectică, dezvoltat din materiale 
parentale argiloase de diferite origini (inclusiv argile marnoase), la care se asociază 
următoarele caractere: împachetare densă şi structură poliedrică mare în stare umedă care 
formează agregate structurale prismatice sau poliedrice foarte mari, vizibile foarte bine în 
stare uscată când apar şi crăpături largi şi adânci, feţe de presiune şi local feţe de 
alunecare, dar acestea nu sunt frecvente şi nu au înclinarea celor de la orizontul vertic şi nu 
determină formarea structurii sfenoidale. Grosimea minimă a orizontului este de 50 cm. La 
acelaşi conţinut de argilă, capacitatea totală de schimb cationic (T) (în me/100g argilă) este 
mai mică decât în orizontul vertic.  
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Orizontul takâric.  Orizontul takâric  se conturează într-un regim de umiditate aridic 
sau toric, în zonele deşertice cu soluri periodic inundate. Apare sub forma unei cruste 
superficiale care crapă în plăci sub forma unor  poligoane mari. Are o textură lutoasă şi mai 
fină, o consistenţă foarte dură în stare uscată, o structură lamelară sau masivă  şi este 
foarte plastic în stare umedă.  

Orizontul cryic. Orizontul cryic este un orizont mineral sau organic format sub 
influenţa unui climat rece, cu temperaturi ale solului negative cel puţin 2 ani consecutiv. 
Sunt prezente procese de crioturbaţie, sortare criogenică, gelifracţie, macrostructură 
lamelară sau poliedrică rezultată în urma formării penelor de gheaţă şi microstructură 
veziculară sau în benzi rezultată în urma sortării materialului de sol grosier. 

Orizontul calcic (ca), carbonato-iluvial sau calxix. Orizontul calcic este grefat, în 
general, pe un orizont C (vezi Cca). Se găseşte, de regulă, în partea inferioară a profilului 
de sol şi se formează prin acumulare secundară de carbonaţi într-o proporţie de peste 12% 
CaCO3, cu cel puţin 5% mai mult decât în orizontul C. Are o grosime de minim 15 cm. În 
zonele aride orizontul C se poate găsi mai aproape de suprafaţa terenului. 

Orizontul petrocalxic (pc). Orizontul petrocalcxic este un orizont calcxic întărit sau 
cimentat continuu prin carbonat de calciu, uneori şi carbonat de magneziu (într-un procent 
de peste 50%), izolat şi silice. Apare masiv şi lamelar, foarte tare şi extrem de tare când 
este uscat şi foarte ferm şi extrem de ferm când este umed. Gradul de cimentare este 
puternic, astfel că fragmentele uscate lăsate în apă nu se desfac. În stare uscată nu poate 
fi săpat cu cazmaua.  Porii necapilari sunt astupaţi cu săruri,  astfel că orizontul petrocalxic 
este o barieră pentru rădăcini. Grosimea orizontului este de peste 10 cm. 

Orizontul fragic (x). Orizontul fragic este situat, de regulă, sub un orizont eluvial, 
cambic, argic sau spodic. Are o textură medie (lutoasă) uneori grosieră (nisipo-lutoasă sau 
nisipoasă), un conţinut foarte scăzut de materie organică, densitate aparentă mare şi este 
aparent cimentat în stare uscată. Agregatele structurale se dezagregă în apă. Are o 
consistenţă tare sau foarte tare. Când este umed devine slab sau moderat casant datorită 
tendinţei elementelor structurale (peduri) de a se rupe brusc la presiune, în loc să apară o 
slabă deformaţie.  În mod obişnuit coloritul este pătat datorită stagnogleizării. Este lipsit de 
o activitate faunistică intensă. Mai mult de 90% din volumul solului nu poate să fie explorat 
de sistemul radicular.  Identificarea fragipanului se face numai în teren. Grosimea minimă a 
orizontului este de 25 cm. 

Orizontul duric. Orizontul duric este caracterizat prin proprietăţi fragice amplificate 
prin cimentarea agregatelor structurale prin intermediul oxizilor de siliciu. Agregatele nu se 
dezagregă în apă. Orizontul conţine mai mult de 10% durinoduri cu dimensiuni de peste 1 
cm caracterizate prin consistenţă fermă în stare uscată şi casante în stare umedă, precum 
şi o grosime minimă de 10 cm. 

Orizontul petroduric. Orizontul  petroduric este un orizont continuu, cu o grosime de 
minimum 10 cm,  cimentat  în proporţie de peste 50% prin acumulări secundare de silice 
sub formă de pelicule pe feţele unor agregate structurale sau sub formă de punţi între 
grăunţii de nisip. Are o structură masivă sau laminară şi o continuitate laterală astfel că 
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rădăcinile îl pot penetra doar în lungul crăpăturilor verticale distanţate la peste 10 cm între 
ele. 
 Orizontul gipsic.  Orizontul gipsic este format prin acumulare secundară de sulfat 
de calciu sub formă de cristale, într-un procent de peste 12%,  pe o grosime minimă de 15 
cm 

Orizontul petrogipsic.  Orizontul petrogipsic este un orizont cimentat prin gips 
cristalizat secundar, cu un conţinut de ghips de peste 60% şi o grosime minimă de 10 cm. 
Agregatele petrogipsice nu pot fi penetrate de rădăcini şi nu se dezagregă în apă. 

Orizontul plintic.  Este un orizont gros de peste 15 cm, format printr-un amestec de 
argilă caolinitică, cuarţ, oxizi de fier şi foarte puţin humus care la uscare se indurează 
ireversibil. Procentul de fier liber este =  de 2,5%, iar  raportul fier activ / fier liber este = 0,1. 

Orizontul petroplintic. Orizontul petroplintic se deosebeşte de orizontul plintic 
printr-un conţinut mai mare de fier liber (> 10%) care cimentează agregatele structurale 
care primesc un aspect şi o consistenţă nodulară, reticulară sau laminară.  Are o grosime 
minimă de 10 cm. 

Orizont sulfuratic (sf). Orizontul sulfuratic este un strat de sol (mineral sau organic) 
situat într-un mediu permanent saturat cu apă al cărui material conţine 0,75% sau mai mult 
sulf, predominant sub formă de sulfuri (mai ales pirită) şi care are un conţinut de CaCO3 
mai mic decât triplul celui de sulf (CaCO3 : S < 3). Are o reacţie accentuat acidă, [pH (în 
H2O) de peste  3,5] şi o grosime minimă de 15 cm.  La tratarea unui eşantion prelevat dintr-
un orizont sulfuratic cu acid clorhidric, acesta  degajă un miros de ouă stricate. 

Materialele cu caracter sulfuratic (sulfidic) se acumulează în solurile care sunt 
permanent saturate cu ape salmastre, dar pot apare şi în mlaştinile cu ape dulci, dacă 
acestea conţin compuşi cu sulf. Dacă solul este drenat, sulfurile se oxidează şi se formează 
acid sulfuric.  

Orizont sulfuric (su). Orizontul sulfuric este un orizont mineral de subsuprafaţă care 
rezultă în urma drenajului artificial şi oxidării sulfurilor (predominant pirită), acumulate în 
solurile mlăştinoase lipsite sau sărace în CaCO3. Reacţia solului este extrem de acidă, cu 
pH (în H2O) sub 3,5, datorită prezenţei acidului sulfuric.  În solurile minerale care au astfel 
de proprietăţi apar pete gălbui cu nuanţe de 2,5Y şi crome de 6 sau mai mari datorită 
jarositului sau schwertmannitului. Grosimea minimă este de cel puţin 15 cm. 

Orizont scheletifer (q). Orizontul scheletifer este un orizont pedogenetic cu o 
grosime minimă de 20 cm, grefat pe un orizont A, E, B sau C şi caracterizat prin prezenţa 
unui procent de peste 25% fragmente nealterate (cu diametru mai mare de 2 mm), 
provenite din roca de solificare, din roca subiacentă sau din alte roci aflate în apropiere. Se 
notează adăugând simbolul q la simbolul orizontului pedogenetic. Un orizont scheletifer cu 
peste 75% schelet redă caracterul scheletic solului, iar cel cu 25 - 75% schelet imprimă 
caracterul subscheletic.  

 
 
Orizonturi antropedogenetice 
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Orizonturile antropedogenetice  sunt secvenţe pedogenetice de suprafaţă, minerale, 
puternic sau foarte puternic transformate de către om prin fertilizare îndelungată, prin 
lucrare adâncă, prin înălţarea (acreţia) suprafeţei terenului prin adaos de material ca 
urmare a unei lungi perioade de cultivare a solului şi/sau irigare, fapt care a condus la 
formarea unui orizont de suprafaţă cu caractere mult modificate faţă de cele iniţiale. 

Sunt deosebite mai multe orizonturi  cu proprietăţi antropedogenetice, după cum 
urmează:  

Orizontul  A hortic (Aho) este o varietate de orizont antropedogenetic de suprafaţă, 
format prin fertilizare îndelungată, intensă, lucrare profundă şi/sau adaos timp îndelungat 
de deşeuri animale şi de materiale organice în amestec cu material pământos. Poate 
conţine incluziuni de cărămizi, fragmente de oale etc. 

Prezintă caracteristici specifice orizontului Am, cu culori închise, valori şi crome sub 3 
(la umed), grad de saturaţie în baze peste 50%,  conţinut apreciabil de humus şi activitate 
biologică intensă. Faţă de orizontul Am se deosebeşte prin conţinutul mare de fosfor 
extractabil (> 250 ppm) în primii 25 cm.  

Este aproximativ asemănător cu orizontul terric în WRB (World Reference Base for 
Soil Resources). 

Orizontul antracvic şi proprietăţile antracvice (aq) fac parte din cadrul grupei de 
orizonturi antropogenetice şi apar în solurile folosite ca orezării sau cele intens irigate. Pe 
lângă saturaţia cu apă, permanentă sau în cea mai mare parte a anului, solurile cu 
proprietăţi antracvice prezintă, în plus, un strat subarat închis la culoare (crome < 2), foarte 
slab permeabil şi umed mai mult de  3 luni pe an şi concentrări de oxizi de fier sub formă de 
pete într-un procent  de două ori mai mare decât în orizontul supraiacent arat. 

Orizontul irrargic este un orizont  deschis la culoare (cu valori şi crome în stare 
umedă mai mari de 3), uniform structurat, fără discontinuităţi texturale evidente şi cu un 
conţinut mijlociu de humus (peste 1,0 %). Este format prin irigarea îndelungată a solului cu 
ape bogate în suspensii solide. 

Orizontul plaggic este format prin adăugarea de mii de ani a amestecurilor 
pământoase în care sunt prezente neoformaţiuni  de provenienţă umană (cărămizi, unelte, 
urme de vechi strate prelucrate etc). Orizontul are o textură uniformă, de regulă grosieră şi 
un conţinut mediu de humus şi de fosfor asimilabil (> 1,0 %). 

 
  Orizonturile de tranziţie. Sunt orizonturi care prezintă o parte din caracterele 

orizontului supraiacent şi o parte din ale celui subiacent către care se face tranziţia. 
Există două tipuri de orizonturi de tranziţie:  

 - orizonturi de tranziţie obişnuite (propriu-zise) la care tranziţia se face treptat, de la 
proprietăţile unui orizont la proprietăţile celuilalt orizont şi se notează cu cele două litere 
majuscule corespunzătoare orizonturilor respective (de ex: AB, BC, EB, CR etc.); 
 - orizonturi de tranziţie mixte (de întrepătrundere); sunt acele orizonturi în care se 
întrepătrund proprietăţi ale celor două tipuri de orizonturi principale. Trecerea între 
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orizonturi este neregulată sau în limbi (glosică). Se notează cu două litere mari între care 
apare semnul (+) ex.: E + B; B + R; C+ R.   
 

  Caractere şi proprietăţi diagnostice. 
  Caracterele şi proprietăţile diagnostice definesc un grup de însuşiri ale solului 

folosite drept criterii pentru definirea şi clasificarea tipurilor, subtipurilor şi varietăţilor de sol. 
Ele completează  unele specificaţii precizate în cazul orizonturilor de sol sau întregesc 
informaţia acestora prin precizarea unor detalii de manifestare. 

  Mai jos sunt prezentate caractere şi proprietăţi de diagnoză ale solurilor specifice 
atât pentru sistemul internaţional de clasificare a solurilor (WRB), cât şi pentru cel naţional 
(SRTS). 

Caracterul vermic (vm). Acest caracter este specific solurilor cu o intensă activitate 
a faunei. Sunt considerate vermice solurile  care prezintă în proporţie de peste 50% din 
volumul orizontului A şi de peste 25% din volumul orizontului următor, canale de râme, 
coprolite sau galerii de animale umplute cu materiale aduse din orizonturile supra sau 
subiacente. 

Caracterul planic sau schimbarea texturală bruscă (abruptă) (pl). Acest caracter 
defineşte o schimbare  intensă de textură înregistrată între un orizont eluvial şi orizontul 
subiacent B argic. Se caracterizează prin dublarea cantităţii de argilă în orizontul B dacă 
orizontul B are sub 20% argilă, trecerea făcându-se pe o distanţă de cel mult 7,5 cm; dacă 
orizontul E conţine peste 20% argilă, trebuie să se înregistreze pe cel mult 7,5 cm o 
creştere absolută de cel puţin 20% argilă în orizontul B (de ex.: dacă E are 25% argilă, B 
trebuie să aibă cel puţin 45%), iar într-unul din suborizonturile orizontului B conţinutul de 
argilă trebuie să aibă dublul conţinutului de argilă din E. Este specific tipului planosol. Se 
exclud cazurile în care textura orizontului B este nisipo - lutoasă. Dacă schimbările de 
textură de mai sus se fac pe o distanţă de 7,5 - 15 cm solul prezintă schimbare texturală 
semibruscă (specifică subtipului planic din cadrul luvisolurilor). 

Caracterul de permafrost este condiţionat de temperatura negativă a solului cel 
puţin doi ani consecutiv. 

Caracterul criostagnic  (cr). Proprietăţile criostagnice se referă la materiale ale 
căror proprietăţi stagnice sunt determinate de saturaţia cu apă stagnantă temporar în 
partea superioară a solului, deasupra unui strat îngheţat (şi deci impermeabil) în primăvară. 
Fenomenul se întâlneşte în România în solurile din regiunea montană înaltă (proprietăţi 
altocriostagnice). 

Caracterul glosic (albeluvic) sau orizont E + B  (gl). Este un suborizont mineral 
de tranziţie între E şi Bt - denumit şi trecere glosică sau albeluvică - având următoarele 
caractere: pătrunderi de orizont Ea în orizontul B sub formă de limbi care trebuie să aibă 
lungimea mai mare ca lăţimea; aceste limbi trebuie să aibe cel puţin 5 mm lăţime în cazul în 
care textura orizontului Bt este fină, cel puţin 10 mm când textura aceluiaşi orizont este 
mijlociu fină şi cel puţin 15 mm când textura este mijlocie sau grosieră.  Limbile de orizont 
Ea trebuie să reprezinte cel puţin 10% din volum în primii 10 cm ai orizontului argic. În 



 121  

situaţia în care procentul de participare este în favoarea orizontului B, caracterul glosic se 
notează cu B+E. 

Caracterul nitic se realizează într-o secvenţă de sol care are peste 30% argilă şi al 
cărui conţinut se modifică cu mai puţin de 20%, pe o distanţă de cel puţin 12 cm. Structura 
este prismatică sau poliedrică subangulară, cu agregate ce prezintă feţe netede,  
strălucitoare. Datorită conţinutului în fier liber de peste 4%, culorile au nuanţe roşcate, cu 
valori şi crome < 5 care nu sunt de natură hidromorfă. 

Caracterul alic (al) este specific tipului de sol „alosol”. Proprietăţile alice se referă la 
material de sol mineral foarte acid (distric) şi cu un conţinut sporit de Al schimbabil care are 
următoarele caracteristici fizico - chimice: capacitate de schimb cationic a argilei din sol mai 
mare de 24 me/100 g; procentul de Al extractabil de 35%; gradul de saturaţie  în baze de 
peste 80%, din care 60% să reprezinte gradul de saturaţie în aluminiu            [(Al/T) ⋅ 100] 
şi un pH efectuat în clorură de calciu sau de potasiu de sub 4. Caracteristica se aplică la 
luvisoluri. 

Caracterul feric. Caracterul feric indică prezenţa petelor de oxidare (într-un 
procent de peste 15%),  în culori  cu nuanţe mai roşii decât 7,5 YR şi crome mai mari de 5, 
precum şi noduli cu diametrul de până la 2 cm, indurizaţi,  care la exterior au culori mai roşii 
decât în interior. Capacitatea totală de schimb cationic este mai mare de 24 me / 100 g sol, 
iar grosimea  este mai mare de 15 cm. 

Caracterul feralic  se grefează pe un sol cu o capacitate totală de schimb cationic 
(T) cu valori < 24 me/100 g. Pentru ca  acest caracter să devină feralic este necesară 
prezenţa unei secvenţe în cadrul orizontului B feralic sau oxic care să aibă o valoare a 
capacităţii totale de schimb cationic (T) de sub 4 me/100 g sol.   

Caracterul geric este definit printr-o capacitate foarte redusă de schimb cationic 
(T< 1,5 me / 100 g sol), precum şi prin valori foarte reduse ale sumei bazelor (SB< 1,5 
me/100 g) şi ale pH-lui. 

Caracterul yermic (Y). Caracterul yermic este caracteristic solurilor cu un regim de 
umiditate aridic din zonele tropicale uscate,  deşertice. Este caracterizat prin prezenţa 
fragmentelor scheletice înglobate într-o crustă lutoasă, veziculară, acoperită eolian de un 
strat subţire de nisip sau praf loessic. În cazul în care crusta este adusă la suprafaţă prin 
deflaţie, aceasta se prezintă sub forma unui pavaj  pietros, accentuat şlefuit. 

Caracterul aridic. Caracterul sau proprietăţile aridice  definesc solurile din regiunile  
deşertice, formate pe materiale parentale cu un conţinut scăzut în humus şi cu crăpături 
umplute cu particule de nisip sau de fragmente de roci şlefuite prin vânt. Sunt prezente, de 
asemenea, urme ale fenomenelor de aeroturbaţie, deflaţie, depunere. Gradul de saturaţie 
în baze (V%) este mai mare de 75 %. 

Caracterul fulvic este format pe cenuşi vulcanice şi prezintă caracteristicile unui 
orizont andic (culori ? cu 2). Are o densitate aparentă redusă şi o grosime minimă de 30 
cm. 

Caracterul humic defineşte materialele de sol cu un conţinut de carbon organic de 
peste 1,4%. 
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Contactul litic sau rocă compactă continuă (li). Limita dintre sol şi roca 
subiacentă compactă (R) este considerată contact litic; fisuri în rocă sunt puţine şi la 
distanţă orizontală de peste 10 cm. Roca compactă subiacentă trebuie să fie suficient de 
compactă (dură) la umed, încât să nu se poată săpa cu cazmaua; poate fi spartă cu 
târnăcopul sau cu alt instrument dur. Nu este considerat contact litic trecerea la un orizont 
petrocalxic. În funcţie de adâncimea la care este realizat contactul litic, acesta poate fi: 
foarte superficial sau proxilitic (0-20 cm), caracteristică specifică litosolului; moderat 
superficial sau epilitic (21-50 cm), caracteristică specifică subtipului litic; semiprofund sau 
mezolitic (50-100 cm), profund sau batilitic (100-150 cm) şi extrem de profund (> 150 cm). 

Caracterul scheletic (qq) şi subscheletic (sq). Caracterul scheletic (qq) este o 
secvenţă pedogenetică  care conţine peste 75% fragmente scheletice (> de 2 mm), având 
o grosime minimă de 25 cm situată în primii 50 cm ai solului, de cel puţin 50 cm în  primii 
100 cm ai solului şi de peste 75 cm dacă solul este mai profund de 150 cm. În cazul în care 
conţinutul în schelet, pe aceleaşi profunzimi, este prezent într-o proporţie de 25-75%, atunci  
caracterul poartă denumirea de   „subscheletic” (sq).  

Saturaţie în baze (V%). Gradul de saturaţie în baze este folosit ca un element de 
diagnoză pentru definirea subtipurilor (sau varietăţilor) eutrice şi districe pe baza valorilor 
V% mai mari sau mai mici de 50 %. La multe tipuri de sol mărimea valorii V intră implicit în 
definiţie.  

Proprietăţile eutrice. Se referă la un orizont sau material mineral de sol fără carbonaţi 
caracterizat printr-un grad de saturaţie în baze de peste 50% cel puţin într-o anumită 
porţiune din intervalul 20-100 cm.  

Proprietăţile districe. Se referă la un orizont sau material mineral de sol fără carbonaţi 
caracterizat printr-un grad de saturaţie în baze de sub 50% cel puţin într-o anumită porţiune 
din intervalul 20-100 cm.  

Materie organică segregabilă  (ms).  Este forma humificată a materiei organice care 
se desface uşor prin frecare şi este astfel segregabilă de partea minerală.  

Pudră friabilă de carbonat de calciu sau carbonaţi secundari  (km). Se referă la 
praf sau neoformaţii de carbonat de calciu depuse din soluţia care circulă în sol suficient de 
moi, încât pot fi uşor tăiate cu unghia, în proporţie de cel puţin 5% din volum. Pseudomicelii 
care apar şi dispar cu schimbarea condiţiilor de umiditate nu sunt incluse în definiţia de 
carbonaţi secundari. 

Adâncimea de situare a unui orizont sau a unui caracter diagnostic 
Pentru precizarea adâncimii de apariţie a unei proprietăţi sau caracter diagnostic se 

pot folosi următoarele prefixe: proxi - pentru intervalul 0 - 20 cm, epi - pentru 20 - 50, mezo 
- pentru 50 - 100 cm şi bati  - pentru intervalul 100 - 200 cm. De exemplu: proxisalic, 
mezoscheletic, epinatric, batilitic etc. 

Culori diagnostice. Culoarea materialului de sol este folosită ca un caracter definitor 
al unor orizonturi diagnostice, ca şi pentru separarea unor unităţi taxonomice la nivel de tip 
şi subtip. Nuanţele, valorile şi cromele (exprimate în sistemul Munsell) ale orizontului A şi B 
sunt folosite în diagnoza solurilor, astfel: 
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- culori în nuanţe de 5YR şi mai roşii se folosesc ca elemente de diagnoză pentru separarea 
subtipurilor rodice; 

- culori cu crome ≥ 3,5 (la materialul în stare umedă) cu nuanţe de 7,5YR pentru orizontul B 
individualizează subtipul roşcat al unor luvisoluri; 

- cromele  ≤ 2 (la materialul în stare umedă) în cadrul orizontului A molic separă 
cernoziomurile de kastanoziomuri sau subtipurile tipice de cele brunice ale tipurilor pelosol 
şi vertosol; 

- cromele ≤ 3,5 (la materialul în stare umedă) ale părţii superioare a orizonturilor AC, AG, 
AB, sau B caracterizează tipurile din clasa cernisolurilor, umbrisolurilor şi unele hidrisoluri. 
 

Materiale parentale diagnostice. 
Materialele parentale diagnostice se referă la unele caractere specifice nelegate de 

procesele pedogenetice, ci îndeosebi de substratul mineral al solului. Acesta conţine sub 
35% materie organică. De regulă, elementele diagnostice specifice diferitelor tipuri de 
materiale parentale sunt descrise şi definite prin observare în teren. În unele cazuri sunt 
necesare şi criterii analitice pentru precizarea unor elemente diagnostice. 

Sunt precizate următoarele tipuri de materiale parentale:  
Materialul  fluvic (MF). Materialul fluvic este reprezentat de sedimente aluviale (inclusiv 

proluviale, coluviale etc), marine şi lacustre, care primesc materiale noi, la intervale mai 
mult sau mai puţin regulate sau care au primit în trecutul recent asemenea materiale. Acest 
caracter poate fi reflectat de existenţa până la 50 - 100 cm a unei stratificări a materialului 
(ori a unei slabe sortări).  

Materialul antropogen (MA). Materialele antropogene sunt constituite din amestecuri 
de  materiale minerale sau organice neconsolidate, rezultate prin diferite activităţi umane 
ca: deponii, halde de steril, depozite de gunoaie sau deşeuri, materiale de dragaj etc. şi nu 
au suferit o solificare destul de lungă încât să apară o trăsătură semnificativă de 
pedogeneză. Materialele antropogene pot fi: 

Garbice.  Materialele antropogene garbice sunt constituite din deşeuri organice, 
umpluturi sau depuneri (grămezi) care conţin dominant deşeuri organice; 

Spolice. Materialele spolice sunt formate din materiale pământoase rezultate din 
activităţi industriale (halde de steril, material de dragaj, material de la construcţia şoselelor 
etc.); 

Urbice. Materialele urbice sunt constituite din materiale pământoase conţinând resturi 
de materiale de construcţii şi resturi ale altor activităţi umane (cioburi, cărămizi, moloz etc.) 
în proporţie de peste 35% din volum, precum şi umpluturi sau depuneri conţinând 
predominant deşeuri minerale; 

Mixice. Materialele  minerale mixice rezultă din  amestecarea materialelor de sol cu 
roca subiacentă şi eventual cu moloz şi deşeuri în care se observă fragmente de orizonturi 
diagnostice diseminate la întâmplare (nearanjate într-o anumită ordine); 

Reductice. Depozitele reductice sunt constituite din materiale şi deşeuri care produc    
emisii de gaze (CH4, CO2 etc.). 
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Materialul scheletic calcarifer  (MK). Reprezintă roci calcaroase sau materiale 
parentale (grosiere) provenite din dezagregarea unor roci calcaroase (calcare, gresii 
calcaroase, conglomerate calcaroase, dolomite; convenţional se includ şi magnezite, 
marno-calcare şi gips). Sunt incluse aici şi pietrişurile predominant calcaroase. Conţin 
frecvent peste 40% carbonat de calciu echivalent. 

Materialul marnic (MM). Reprezintă materiale parentale provenite din produsele de 
transformare a marnelor, marnelor argiloase sau argilelor marnoase sau carbonatice. 
Conţin, de regulă, peste 33% argilă şi peste 14% carbonaţi. 

Materialul erubazic  (ME). Reprezintă materiale parentale rezultate prin dezagregarea 
şi alterarea unor roci ultrabazice necarbonatice, care sunt, de regulă, relativ argiloase şi 
bogate în baze. Astfel de roci ultrabazice sunt serpentinitele, piroxenitele, unele gabrouri 
etc. Produsul rezultat este în unele cazuri mult mai bogat în magneziu în comparaţie cu 
calciu. 

Materialul bauxitic (MB). Acest material reprezintă produsul rezultat din transformarea 
la suprafaţa scoarţei a bauxitelor. Se deosebeşte net de alte materiale parentale printr-o 
puternică alterare şi prin predominarea în compoziţie a sescvioxizilor şi mineralelor 
argiloase sărace în baze (caolinit, clorit). Fracţia argiloasă are raportul SiO2:Al2O3 în jur de 
2, iar capacitatea de schimb cationic a argilei este în jur de 20 me la 100g material. 

 Materialul calcaric sau carbonatic reprezintă materialul de sol care face o 
efervescenţă evidentă cu o soluţie diluată (10 %) de acid clorhidric. De regulă un astfel de 
material conţine peste 2% CaCO3. 

Materialul gipsiric  este definit prin prezenţa sulfatului de calciu (CaSO4) într-un 
procent mai mare de 5%. 

Materialul organic  este reprezentat prin acumulări superficiale de resturi vegetale, 
saturate sau nu cu apă. 

Materialul sulfidic este reprezentat prin depozite saturate cu apă ce conţin sulf ? 0,75 
%, carbonaţi de calciu < 2 şi au un pH > 3,5. 

Materialul  tephric defineşte depozitele piroclastice neconsolidate şi slab alterate care 
sunt prezente într-un procent de peste 60%. 
 
 

Cap. 7   Factorii de pedogeneză 
 

Factorii de mediu care intervin în formarea solurilor sunt cunoscuţi sub denumirea 
de factorii pedogenetici. Aceştia sunt: relieful, roca, clima, apa, organismele vegetale şi 
animale, omul şi timpul. Toţi aceşti factori sunt condiţionaţi istoric, timpul putând fi mai 
degrabă considerat o condiţie decât un factor de solificare. Există o strânsă legătură între 
factorii pedogenetici şi sol, legătură exprimată prin relaţia: factori ⇔ procese ⇔  sol 

(proprietăţi), în care procesele pedogenetice sunt elemente dinamice, iar factorii 
pedogenetici elementele care condiţionează formarea solului. 
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7.1.  Rolul reliefului în formarea si evoluţia solurilor 
 Locul reliefului în procesele de formare şi evoluţie a solurilor este mult 

controversat. În general, relieful este unul din principalii factori care condiţionează procesul 
de solificare, de repartiţie şi de diferenţiere a solurilor deoarece în funcţie de  el se etajează 
clima, se dezagregă sau se alterează roca, se distribuie apa sau se zonează vegetaţia. În 
asociaţie cu poziţia geografică, relieful contribuie la distribuţia zonală, verticală sau 
orizontală a climei, vegetaţiei sau a solurilor. 

Relieful influenţează direct sau indirect geneza solurilor. Rolul direct, vizibil 
îndeosebi în regiunile accidentate,  se manifestă prin diferite procese  pedo-
geomorfologice: eroziune, deflaţie, alunecări, colmatări, sortare de sedimente etc, 
participând la formarea materialelor parentale ale solului (scoarţa de solificare) sub 
aspectul granulometriei, grosimii, stabilităţii. Rolul indirect, observabil atât în regiunile de 
şes, cât şi colinare sau montane, se reduce la umezirea şi la încălzirea inegală a diferitelor 
părţi ale formelor de relief  datorită   repartiţiei diferenţiate a umezirii şi căldurii care ajunge 
la suprafaţa învelişului de sol (fig.  62), precum şi la modificarea climei paralel cu 
altitudinea.  

    Această redistribuire 
a căldurii sau a 
umidităţii o dată cu  
schimbarea altitudinală 
a condiţiilor climatice 
determină importante 
schimbări în covorul 
vegetal, mari variaţii în 
condiţiile de 
pedogeneză şi implicit 
în învelişul de sol (fig. 
63), formându-se 
asociaţii sau 
succesiuni de soluri 
legate de formele de 
relief (toposecvenţe, 
catene, etaje).   De 
fapt cele două moduri 

de influenţă a reliefului asupra solurilor sunt greu de separat, ele acţionând simultan. În 
marile unităţi geomorfologice montane relieful determină atât o schimbare altitudinală a 
climei, cât şi o largă răspândire a solurilor cu profil scurt şi adesea cu caracter scheletic; pot 
să apară inversiuni în distribuţia obişnuită a solurilor pe văi sau în depresiuni, corelate cu 
inversiunile de climă şi de vegetaţie, iar  prezenţa şi direcţia masivelor muntoase orientează 
zonele de sol sau favorizează apariţia de faciesuri pedologice legate de influenţele 
bioclimatice. Mările şi oceanele sau curenţii oceanici influenţează puternic clima uscatului 

  
 

 
Fig. 62  Cantitatea de căldură primită de sol în funcţie  

de înclinarea pantei şi de expoziţie 
1, 2 = însorit;   3 = semiînsorit;    4 = umbrit;    5 = semiumbrit. 
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din apropiere, eliminând solurile  molice sau alte soluri a căror geneză este legată  de 
existenţa unui climat contrastant, specific regiunilor continentale. 

Solul poate influenţa în anumite cazuri şi evoluţia reliefului. Un exemplu este cel al 
modelării reliefului chiar pe suprafeţe practic orizontale dacă solurile sunt foarte greu 
permeabile (cum sunt soloneţurile, solurile pseudogleice); în aceste situaţii apa din ploile 
abundente stagnează la suprafaţa terenului pe anumite areale, preia în soluţie o parte din 
materialul mineral şi organic şi apoi  se scurge lent,  adâncind sau colmatând zonele 
depresionare, unindu-le unele cu altele etc. 
 
  

 
Fig. 63    Schema modificării caracteristicilor principale ale profilelor 

 solurilor zonale în funcţie de factorii orobioclimatici (adaptat după Florea-1972) 
 

7.2.  Rolul rocii în formarea şi evoluţia solurilor 
  Privită în ansamblu, roca, împreună cu materia organică constituie fondul pasiv 
asupra căruia acţionează factorii de pedogeneză activi (clima, apa, organismele, omul). Cu 
toate că reprezintă partea cea mai voluminoasă a solului, totuşi roca nu poate fi considerată 
ca un factor determinant, întrucât aceleaşi roci pot genera materiale parentale diferite sub 
influenţa unor factori climatici variaţi, iar aceleaşi materiale parentale, sub influenta 
aceloraşi agenţi pot crea soluri diferite. Totuşi, prin volumul mare cu care intervine în 
alcătuirea solului (peste 80%), roca exercită o  influenţă puternică în geneza, răspândirea şi  
fertilitatea lui. Prin alcătuirea fizică a rocii  parentale se defineşte grosimea solului, 
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compoziţia lui granulometrică şi proprietăţile fizico-mecanice şi hidrofizice, iar prin natura ei 
mineralogică se definesc caracteristicile chimice şi regimul substanţelor  nutritive din sol, 
condiţionând procesele pedogenetice şi nivelul fertilităţii. 

În funcţie de modul sub care intervine în procesul de pedogeneză, roca se poate 
defini sub mai multe aspecte: 

- roca de solificare este un termen general care indică atât roca parentală, cât şi 
materialul parental, fiind sinonim cu  roca mamă de sol sau cu termenul de material 
parental; 

- roca parentală reprezintă roca consolidată pe care s-a dezvoltate solul sau din 
care a provenit materialul de solificare; 

- materialul parental reprezintă  un material mineral detritic  sau material organic în 
care s-a dezvoltat profilul de sol; provine sau nu din roca subiacentă, respectiv din roca 
dură situată la baza lui;  

- roca subiacentă reprezintă materialul mineral consolidat sau nu, care este situat 
sub materialul parental. 

După felul în care se comportă în procesul de solificare, rocile se grupează în:  
- roci uşor solificabile, pe seama cărora iau naştere soluri de cea mai bună calitate; 

au o compoziţie  complexă şi se alterează uşor (loess, aluviuni, nisipuri poligenetice); 
- roci moderat solificabile, pe seama cărora iau naştere soluri de calitate mijlocie; 

mineralele componente se alterează într-un timp mai îndelungat, produşii rezultaţi au 
permeabilitate nefavorabilă (prea mică sau prea mare) (aluviuni grosiere, marne, granite, 
sienite, diorite, gnaisuri, şisturi calcaroase); 

- roci greu solificabile, cu o compoziţie mineralogică simplă; se alterează greu, iar 
produşii rezultaţi au o permeabilitate extremă şi, în consecinţă, generează soluri de o 
calitate slabă (nisipuri grosiere, argile, micaşisturi, cuarţite etc). 

Solificarea  decurge mai greu pe rocile compacte decât pe cele  neconsolidate. În 
cadrul rocilor compacte, cele cu structură grosieră se alterează mai uşor decât cele cu 
structură fină, iar în cazul rocilor mobile, pe cele grosiere solificarea decurge într-un ritm 
mai rapid şi pe o adâncime mai mare decât pe  cele fin texturate. În cazul rocilor 
consolidate procesul de solificare începe o dată cu cel de alterare. Pe rocile claste, afânate, 
solificarea urmează unui ciclu anterior de alterare, transport, sedimentare sau chiar de 
presolificare. 

Compoziţia chimică intervine în ritmul solificării, procesul fiind cu atât mai lent cu 
cât roca este mai bogată în cationi bazici. Rocile compacte acide generează soluri cu o 
textură grosieră, permeabile, care se debazifică uşor, mai sărace în materie organică şi cu 
evoluţie mai rapidă decât  solurile evoluate pe roci bazice, pe care se formează soluri cu o 
textură fină, greu permeabile, rezistente la debazificare, mai bogate în humus şi cu evoluţie 
genetică mai lentă. Un exemplu clasic de influenţă  a rocii în geneza solului este formarea 
rendzinei, sol negru, bogat în humus calcic, în zona umedă, zonă în care apar, pe alte roci 
(acide), soluri  mult mai evoluate, de tipul luvisolurilor. 

O dată cu evoluţia procesului de pedogeneză, cu maturizarea solurilor, influenţa 
rocii devine tot mai neînsemnată, resimţindu-se doar în partea inferioară a profilului de sol. 
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Chiar dacă roca nu intervine decisiv în geneza solului, caracteristicile de detaliu ale solurilor 
vor depinde mult de cele ale materialului parental. Astfel rocile care au în alcătuirea lor  
sodiu se comportă ca roci întârzietoare în procesul de solificare, iar rocile cu calciu 
favorizează acest proces; rocile acide favorizează atingerea stadiului oligobazic, în timp ce 
rocile bazice, bogate în cationi de calciu şi magneziu, frânează podzolirea. 

Dată fiind importanţa materialului parental şi a rocilor parentale în formarea şi 
determinarea însuşirilor solurilor în toate zonele şi în toate stadiile de evoluţie, diferitele 
clasificări şi sisteme taxonomice nu puteau să nu ţină seama de acest factor. Fără a mai 
relua ideea că şi în clasificările mai vechi existau genuri, tipuri, subtipuri de sol care 
exprimau rolul materialului parental, remarcăm faptul că atât “Aproximaţia a VII-a” 
americană cât şi Clasificarea FAO-UNESCO sau Sistemul Român de Clasificare a Solurilor 
definesc orizonturile de sol în strânsă legătură cu materialul parental, iar unităţile şi 
subunităţile de sol reflectă tipul de material, cât şi procesele fizice sau chimice impuse de el 
(fluvisoluri, regosoluri, leptosoluri, arenosoluri, vertisoluri rendzine etc). 

 
7.3.  Rolul factorului climatic în formarea şi evoluţia solurilor 
 Rolul deosebit de important al climei în procesul de formare şi repartiţie al solurilor 

este unanim recunoscut. Deşi se afirmă egalitatea factorilor pedogenetici, clima a fost 
considerată întotdeauna ca un factor esenţial datorită, pe de o parte a caracterului ei 
universal, iar pe de altă parte datorită faptului că ea condiţionează caracterele şi 
răspândirea zonală a unui alt factor tot aşa de esenţial, cum este factorul biologic. 
 Acţiunea exercitată de climă începe încă din faza care precede solificarea propriu-
zisă, iar după o îndelungată influenţă solul va ajunge să reflecte condiţia climatică prin 
modul şi intensitatea alterării părţii minerale, prin intensitatea levigării constituenţilor 
minerali, prin natura şi intensitatea descompunerii materiei organice etc. Ca urmare a 
dependenţei incontestabile a proprietăţilor solurilor şi a repartiţiei lor pe suprafaţa uscatului 
de condiţiile climatice, în toate lucrările fundamentale de pedologie a fost remarcat 
paralelismul pregnant dintre zonele climatice şi cele de vegetaţie şi sol. 
 Acţiunea climei asupra proceselor de solificare se exercită în două sensuri; 
 - direct, prin fenomene climatice, independent sau în totalitatea lor,  influenţând 
procesele  chimice, fizice şi biologice din sol; 
 - indirect, asupra altor factori ai procesului de pedogeneză (rocă, relief, vegetaţie). 
 Asupra scoarţei de alterare sau asupra solurilor, clima acţionează sub două stări : 

- starea de repaus relativ, în care acţionează ca un agent fizic sau chimic 
producând modificări la suprafaţa litosferei prin intermediul unor factori cosmici şi prin 
combinarea  diferitelor elemente din atmosferă; 

- starea dinamică, în care provoacă procese de eolaţiune, coraziune, deflaţie, 
sedimentare. 

Prin cele trei elemente importante ale ei (regimul termic, regimul pluviometric şi 
regimul eolian), clima poate acţiona asupra învelişului de sol constructiv sau distructiv. 

Temperatura influenţează apreciabil asupra intensităţii tuturor proceselor din sol 
(alterare, mineralizare, humificare, adsorbţie, evapotranspiraţie etc), fiind un adevărat 
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catalizator al acestora. Cu toate că între sol şi stratul de aer apropiat sunt schimburi 
continui, totuşi, în sol variaţiile  de temperatură sunt mai atenuate, fapt ce dovedeşte că 
solul preia şi modifică condiţiile de mediu în sensul său de evoluţie, bineînţeles atâta vreme 
cât condiţia nu va domina procesul. 

Regimul  precipitaţiilor are o acţiune mult mai directă asupra procesului de 
solificare decât o are cel termic. Precipitaţiile (care alimentează cel mai mult solul cu apă), 
acţionează pe diferite căi (percolare, stagnare, înmlăştinire, scurgere)  asupra unor procese 
specifice ca: eluvierea, iluvierea, pseudogleizarea etc. Bineînţeles că problemele legate de 
influenţa apei meteorice asupra solurilor sunt mult mai complexe şi mai diverse. O parte 
dintre acestea reprezintă tocmai fundamentul evoluţiei solurilor şi au fost precizate în 
capitolele referitoare la apa din sol. Altele se referă la raporturile de substanţe nutritive şi 
schimburile care se realizează între sol şi  plantă. În ceea ce priveşte conţinutul de argilă 
din sol, acesta creşte atât cu creşterea cantităţii de precipitaţii, cât şi cu creşterea valorilor 
temperaturii. 

Numeroasele încercări de cuantificare a influenţei climei asupra evoluţiei solurilor 
s-au lovit de variatele condiţii climatice locale. În baza considerentului că clima influenţează 
procesele pedogenetice, mai ales datorită însuşirilor sale hidrotermale, o serie de 
cercetători au încercat să găsească coeficienţi hidrotermici care să definească cât mai bine 
o gamă cât mai largă de areale de sol. Cei mai simpli indici climatici folosiţi în acest sens 
sunt de forma unor diferenţe sau raporturi între precipitaţii şi temperaturi (P-T, P/T, Iar = 
P/(T-10), în care P = precipitaţiile medii multianuale în mm; T = temperaturile medii 
multianuale în OC; Iar = indicele de ariditate de Martonne. Pentru România “Iar” variază 
între 16 şi 55.  

Toate aceste considerente mai sus amintite au fost corelate în practica pedologică 
românească şi intercondiţionate cu unele forme de microrelief sau proprietăţi ale solurilor. 
Pentru întregul areal al ţării au fost stabilite microzone pedoclimatice (ICPA-1987), iar unii 
indicatori au fost corelaţi cu temperatura şi precipitaţiile (permeabilitatea, excesul de 
umiditate de suprafaţă, erodabilitatea etc). 
 

7.4.  Rolul apei în formarea şi evoluţia  solurilor 
 Solul, cu organizarea sa complexă şi funcţiile care îi sunt caracteristice se 

prezintă ca un adevărat rezervor de apă în continuă consumare prin evapotranspiraţie şi 
scurgere în profunzime şi în continuă reînnoire prin primire de noi cantităţi de apă din 
precipitaţii, din freatic, din scurgeri laterale, din inundaţii sau irigare. 

Apa acţionează asupra solului în toate cele trei stări fizice: gazoasă, lichidă şi 
solidă, exercitând o acţiune dinamică. Spre deosebire de factorul climatic, factorul 
hidrologic se resimte pe o grosime mult mai mare. Prin pătrunderea în roca afânată 
(scoarţa de alterare), apa provoacă dezagregări şi dispersări, înlesneşte reacţiile  chimice şi 
participă la procesul de alterare a substanţelor minerale, imprimând scoarţei de alterare o 
nouă proprietate şi anume, capacitatea de reţinere a apei, proprietate care se va transmite 
apoi şi solului. 
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Circulaţia apei, atât în scoarţa de alterare, cât şi în sol reprezintă factorul fără de 
care nu se pot efectua  deplasările de săruri solubile, a bazelor şi a coloizilor minerali şi 
organici şi nici schimbul de substanţe nutritive dintre sol şi plante. Fără circulaţia apei nu 
poate avansa procesul de solificare, nu se produce eluvierea şi iluvierea şi nici micul circuit 
biologic al substanţelor (apa din sol → translocarea apei în plante → eliminarea apei în 
atmosferă prin transpiraţie → precipitaţii → apa din sol), după cum se poate observa în 
fig.2.  De o mare importanţă pentru evoluţia proceselor de solificare sunt condiţiile 
pedohidrogeologice. Apa freatică acţionează ca un factor pedogenetic numai în teritoriile în 
care nivelul hidrostatic se află la mică adâncime (sub 5 m). Solurile influenţate de apa 
freatică sunt mai bogate în materie organică, au un orizont humifer mai profund, prezintă o 
mai redusă diferenţiere (levigare şi debazificare mai slabă). În funcţie de adâncimea la care 
se găseşte nivelul apei freatice, solurile se pot regăsi în trei situaţii: 

- soluri automorfe - neinfluenţate de apa freatică (cu nivel acvifer profund, sub 5 
metri); 

- soluri autohidromorfe sau freatic umede - cu soluri slab-moderat influenţate de 
apa freatică, în care acviferul, situat la adâncimi moderate (3-5 m) alimentează prin 
ascensiune capilară orizonturile inferioare şi medii ale solului; 

- solurile hidromorfe - sunt soluri puternic influenţate de apa freatică datorită 
orizonturilor acvifere poziţionate la o adâncime mică (0-3 m); în această situaţie orizonturile 
medii şi superioare pot fi umezite mai mult sau mai puţin, în funcţie de oscilaţia nivelului 
pedofreatic sau de capilaritatea solului; în cazuri speciale, când apa din freatic este intens 
mineralizată, iar condiţiile climatice imprimă un regim hidric exudativ, pot evolua soluri 
halomorfe. În legătură cu sărăturarea solurilor au fost introduse noţiunile de adâncime 
critică (definită ca adâncimea maximă a nivelului apei pedofreatice de la care aceasta 
determină sărăturarea orizonturilor superioare ale solurilor) şi noţiunea de adâncime 
subcritică (definită ca adâncimea maximă de la care apa pedofreatică aprovizionează solul 
cu apă fără a-l sărătura). 

În funcţie de  condiţia pedogeologică,  în natură se întâlnesc orizonturi purtătoare 
de apă şi orizonturi nepurtătoare de apă, acestea din urmă diferenţiindu-se prin posibilităţi 
de a transmite fluxul de apă în diferite direcţii şi cu anumite viteze. 

Orizonturile purtătoare de apă, fie că sunt situate la adâncimi mai mari, fie că sunt 
condiţionate de orizonturi sau strate cu o permeabilitate mai redusă, ele, prin adâncimea de 
poziţionare, pot influenţa ascensiune a franjei freatice spre suprafaţa solului. Se subîmpart 
în:  

- orizonturi acvifere; - sunt primele orizonturi purtătoare de apă. Sunt constituite 
din formaţiuni geologice în care s-a acumulat şi care pot transmite apa în cantităţi suficiente 
pentru a servi ca sursă de alimentare; constau din sedimente grosiere ca  pietrişuri, nisipuri 
grosiere sau roci dure fisurate. În baza acestor orizonturi se află orizonturi acviclude sau 
acvifuge. Prezintă o conductivitate hidraulică mai mare de 200-400 mm/oră. Baza acestor 
orizonturi se află, de regulă, la peste 1 - 1,5 m adâncime;  

- orizonturi semiacvifere; - sunt orizonturi purtătoare de apă constituite din 
formaţiuni geologice sau pedologice în care s-au acumulat cantităţi însemnate de apă şi 
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care pot transmite suficientă apă pentru a apărea ca liberă într-un sondaj sau într-un profil 
de sol şi pentru a aproviziona plantele, dar în cantităţi insuficiente pentru a servi în scopuri 
economice. Constă în sedimente sau orizonturi de sol cu textură de la nisip până la lut-
argilos. În baza acestor orizonturi sunt situate, de regulă, orizonturi acviclude sau acvifuge. 
Conductivitatea hidraulică este cuprinsă între 2 şi 200 mm/oră; 

- orizonturi  stagno-semiacvifere; - sunt orizonturi purtătoare de apă asemănătoare 
cu cele precedente, dar spre deosebire de acestea prezintă în bază un orizont acvitard, 
după care urmează, de regulă, un orizont permeabil (acviperm), spre baza căruia poate să 
apară un orizont acvifer; 

- orizonturile pseudoacvifere; - sunt orizonturi purtătoare constituite dintr-o formaţie 
geologică sau pedologică în care s-au acumulat cantităţi reduse de apă şi care transmit apa 
într-un ritm foarte lent. Constau din sedimente sau orizonturi de sol cu textură argiloasă. 
Dacă sedimentele sunt compacte acestea pot avea texturi mai puţin fine. În bază este 
situat  un orizont acviclud sau acvifug. Conductivitatea hidraulică este cuprinsă între 0,2 şi 2 
mm/oră;  

- orizonturi stagno-pseudoacvifere; - sunt orizonturi purtătoare de apă 
asemănătoare cu cele  precedente, cu deosebirea că de la orizontul acvitard din bază se 
trece la un orizont permeabil (acviperm, semiacviperm), spre baza cărora poate să apară 
orizonturi acvifere sau semiacvifere. 

Orizonturile nepurtătoare de apă se subîmpart în: 
- orizonturi acviperme; - sunt orizonturi constituite dintr-o formaţiune geologică sau 

rareori pedologică care poate transmite (şi acumula) apă în cantităţi foarte importante. 
Conductivitatea hidraulică este mai mare de 200 mm/oră. Caracterizează bolovănişurile şi 
unele nisipuri  grosiere; 

- orizonturi semiacviperme; - sunt constituite dintr-o formaţiune geologică sau 
pedologică care poate transmite şi acumula apa în cantităţi notabile, atât pe verticală, cât şi 
pe orizontală. Conductivitatea hidraulică este cuprinsă între 2 şi 200 mm/oră. 
Caracterizează sedimente şi soluri cu textură grosieră sau mijlocie, netasate; 

- orizonturi acviclude; - sunt alcătuite dintr-o formaţiune geologică sau pedologică 
care poate reţine apa, dar care nu o poate transmite sau ceda decât într-un ritm extrem de 
lent din cauza permeabilităţii reduse (argile, marne compacte, şisturi, orizonturile Bt ale 
planosolurilor sau Btna ale soloneţurilor). Prezintă o conductivitatea hidraulică foarte mică, 
sub 0,2 mm/oră; 

- orizonturi acvifuge; - sunt constituite dintr-o formaţiune  geologică în care nu se poate 
acumula şi care nu pot transmite cantităţi  semnificative de apă (roci impermeabile  

- granite). Au conductivităţi hidraulice nule. Se întâlnesc rar în învelişul de sol al 
câmpiilor. 

 
 

7.5.  Rolul factorului biologic în formarea şi evoluţia solurilor 
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 Solificarea este în esenţă un proces de natură biologică. Interacţiunile dintre sol şi 
vegetaţie sunt atât de strânse  încât se poate vorbi aproape de o unitate a acestor două 
componente (fig. 64). 

Vegetaţia intervine în formarea solurilor, contribuind  la modul de acumulare a 
humusului în sol, atât sub aspectul cantităţii de materie organică sau grosimii orizontului 
bioacumulatriv, cât şi sub aspectul calităţii humusului. De asemenea, favorizează 
pătrunderea apei în sol (mai mult sub o vegetaţie arborescentă şi mai puţin sub o 
fitocenoză ierboasă), protejează solul faţă de eroziune, îmbogăţeşte solul în nutrienţi, 
influenţează bioclimatul etc.        

Influenţa şi rolul factorului biotic asupra procesului de solificare este inseparabil 
legat de cel al climei (fig.64), de aceasta depinzând atât răspândirea vegetaţiei, microflorei 
şi a faunei, cât şi intensitatea activităţii acestora. 

Vegetaţia ierboasă reprezintă principala sursă de substanţe organice pe seama 
căreia se formează solul. Influenţa majoritară o formează rădăcinile, care împreună cu 
partea subaeriană aduce într-un an 3 până la 30 tone/ha resturi organice. 

         Vegetaţia 
lemnoasă contribuie, 
prin intermediul litierei, 
la formarea orizontului 
bioacumulativ şi prin 
intermediul rădăcinilor 
la conturarea şi a altor 
orizonturi mai 
profunde. Pădurea de 
foioase amestecate 
aportează anual  
resturi organice în 
cantitate de 2,7 t/ha, 
cea de stejar - 4 t/ha, 
cea de pin - 4,2 t/ha, 
cea de brad - 6 t/ha. 
Acţiunea vegetaţiei 
forestiere asupra 
solului depinde de 
alcătuirea biocenozelor 

forestiere: molidul este specia care favorizează cel mai intens podzolirea solurilor datorită 
sistemului său radicular superficial şi a  conţinutului redus de substanţe organice şi baze în 
resturile sale; bradul are o acţiune lesivică mai redusă datorită înrădăcinării profunde şi 
conţinutului mai ridicat în cationi de calciu în resturile vegetale. Schimbarea raportului dintre 
diferitele specii lemnoase din pădure determină schimbarea raportului dintre intensitatea  
procesului de podzolire şi a celui de bioacumulare, pe această cale putând fi îmbunătăţită 
fertilitatea unor soluri.  

     

   
Fig. 64  Interacţiuni între sol, climă şi factorii  biotici 
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Fig. 65  Principalele tipuri de vegetaţie microscopică în sol 

 
Resturile organice ale fitocenozelor ierboase sau lemnoase sunt desfăcute şi 

descompuse sub acţiunea microflorei (bacterii, ciuperci, actinomicete - fig. 65)  în compuşi 
mai simpli, întâi tot de natură organică şi în cele din urmă de natură minerală.  

Acţiunea faunei şi efectele acesteia asupra solului sunt foarte variate, fiind în 
strânsă legătură cu  adaptarea la mediu (hrană, condiţii termice, umiditate etc). Aceste 
condiţii (ca variaţie momentană) sunt mai puţin importante pentru procesele pedogenetice, 
dar sunt definitorii şi constituie suport de existenţă sau de supravieţuire pentru animalele 
mari şi mici. 

 
  

 
Fig.   66    Microfauna din sol  (specii mai mici de 0,2 mm): 1. amibe; 2. flagele; 3. acarieni 

 

 
Fig. 67   Mezofauna din sol ( de la 0,2 la 2 mm).   1 - nematode; 2 - colembole; 3 – acarieni 
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Dar o dată instalată şi adaptată la mediu, fauna are unul dintre cele mai importante 
roluri în geneza şi evoluţia solului. Microfauna (amibe, flagelate, cilii - fig.66), mezofauna 
(colembole, acarieni, nematode - fig. 67) şi o parte din macrofaună (larve de coleoptere, de 
diptere, chilopode, diplopode, enchytreide - fig. 68), vor mărunţi fizic litiera,  pregătind-o 
pentru atacul microflorei şi apoi pentru procesele de descompunere parţială. Solurile de 
stepă îşi datorează caracterele lor cu predilecţie faunei solului (crotovine, coprolite, 
cervotocine). În aceste zone are loc o zooprogradare, provocată de aducerea spre 
suprafaţă, de către animale, a materialului loessoid, puternic carbonatat. în cazul în care 
mai mult de 50% din partea organică şi minerală  din prima parte a profilului de sol este 
prelucrată şi transformată  de animale, cu formare de agregate structurale specifice, 
zoogene, stabile hidric, el primeşte “caracter vermic”.                                 
        

   
Fig. 68  Microfauna din sol (peste 2 mm): 1 - larve de coleoptere; 2- larve de diptere; 3 - 

chilopode; 4 - lumbricide; 5 - diplopode; 6 - enchitreide. 
 

 
7.6.  Rolul factorului antropic în formarea şi evoluţia solului 
Omul a devenit, în ultimul secol, un factor care intervine considerabil în 

pedogeneză, fie direct prin lucrări culturale sau ameliorative, fie indirect prin modificarea  
sensului natural al pedogenezei ca urmare a schimbării condiţiilor în care are loc. 

În cazul solurilor cultivate, producţiile de biomasă sunt parţial exportate, 
întrerupându-se secvenţial circuitul biologic al nutrienţilor. Deci fluxul curent de energie şi 
substanţe, cât şi ciclurile normale ale nutrienţilor sunt modificate, iar bilanţul devine 
decompensant, situaţie în care fertilitatea solului scade. 

Dacă intervenţia antropică se interferă în mod favorabil cu procesul de evoluţie 
naturală, sistemul complex al solului primeşte un însemnat aport de energie liberă şi trece, 
pe durate de timp variabile, în stări termodinamice instabile, favorabile obţinerii unei 
productivităţi vegetale sporite. Cu cât se acţionează asupra mai multor din însuşirile solului, 
obţinându-se optimizarea şi armonizarea lor, cu atât solul se va îndepărta de calea evoluţiei 
sale naturale, va creşte capacitatea sa de susţinere a vegetaţiei şi durata de menţinere a 
stării  sale de culturalizare (fig. 69). 
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Lucrările agricole prea intense, prea energice, aplicate solului determină însă o 
deteriorare a structurii şi o compactare a masei solului din orizontul superior, fapt ce face 
necesară revenirea periodică cu lucrări de mobilizare şi afânare. 

Fertilizarea cu îngrăşăminte organice şi minerale are efect favorabil deoarece 
compensează consumul de nutrienţi, dar folosirea exagerată a îngrăşămintelor minerale cu 
reacţie fiziologică acidă (azotat de amoniu) poate produce o acidifiere a complexului 
adsorbant.  

Irigarea terenurilor agricole compensează deficitul  de umiditate, dar induce riscul 
de apariţie a excesului de umiditate, apariţia sărăturării secundare sau a distrugerii 
agregatelor structurale prin prăfuire (siltizare). 

 

      
Fig. 69  Repartizarea schematică a modificării în timp a stării energetice a solurilor 

 după sistarea măsurilor de culturalizare (după Borlan - 1982) 
 

Un ecosistem intens antropizat (agroecosistem)) este mai fragil decât un 
ecosistem natural. Prin înlocuirea  vegetaţiei naturale cu plante cultivate poate apărea  
excesul de umiditate, o diminuare a bioacumulării, o intensificare a eroziunii etc. Înlocuirea 
vegetaţiei forestiere cu cea ierboase poate conduce la înmlăştiniri, stepizare, eroziune, 
alunecări. înlocuirea vegetaţiei ieboase cu cea forestieră conduce la restructurarea 
orizonturilor de sol, o lungire a orizonturilor superioare, o levigare mai profundă a sărurilor 
solubile, cu o scădere a gradului de saturaţie în baze, o impermeabilizare a orizonturilor 
inferioare şi acumularea în orizonturile superioare a unor elemente toxice pe fondul unei 
reacţii acide (Al). În jurul centrelor industriale şi miniere solurile pot suferi o acidifiere 
accentuată şi o contaminare sau poluare cu metale grele sau alte substanţe chimice 
împrăştiate în atmosferă prin emisii industriale sau ajunse în sol prin deversări sau chiar 
prin intermediul îngrăşămintelor chimice, ori a pesticidelor şi insecto-fungicidelor. Pe 
terenurile cu exploataţii petroliere apar adesea poluări cu ţiţei sau cu ape sărăturate, de 
zăcământ. Cu toate că solul are o mare capacitate de a anihila poluanţii sau efectele lor 
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prin proprietatea sa de tamponare, totuşi, această capacitate nu este nelimitată, iar o dată 
poluat, depoluarea lui se va realiza foarte greu sau deloc. 

În urma intervenţiilor antropice cea mai mare parte a solurilor au evoluat în 
ultimele sute de ani în condiţii intens modificate antropic. În aceste cazuri evoluţia lor a 
decurs rapid, cu depăşiri de etape, fără interacţiuni normale între diverşii factori intraţi în 
proces, proces care poartă numele de metapedogeneză. Factorii care condiţionează 
procesul de pedogeneză definesc sistemul sol numai în legătură cu starea lui iniţială, iar 
transformarea în noi condiţii, favorabile sau nefavorabile, este secvenţială. Cum majoritatea 
influenţelor antropice acţionează asupra proprietăţilor uşor modificabile ale solurilor, 
acestea pot reveni în scurt timp la starea iniţială după încetarea acţiunii. Dacă procesul 
metapedogenetic secvenţial este nefavorabil, atât din punct de vedere evolutiv, cât şi din 
punct de vedere al fertilităţii, pentru realizarea reversibilităţii lui nu este suficient să se 
elimine factorul restrictiv, ci este necesar să se aplice  o forţă suplimentară, de sens opus. 
Aceasta denotă că modificările proprietăţilor solurilor rezultate în urma proceselor 
metapedogenetice sunt complexe şi puternic corelate între ele, acţionând în stratul de sol, 
în substratul litologic şi hidrologic sau în concordanţă cu topografia terenului, interferând 
continuu cu procesul pedogenetic natural.  
 

7.7.  Timpul ca factor pedogenetic 
 Timpul este o condiţie necesară a pedogenezei, procesul durând sute, mii sau 

chiar sute de mii de ani, interval în care factorii menţionaţi anterior s-au suprapus şi 
intercondiţionat. 
 Evoluţia învelişului de sol este strâns legată de evoluţia scoarţei terestre sub 
raport tectonic şi geomorfologic, ca şi de evoluţia climei şi a vegetaţiei. Dar modul în care a 
evoluat în timp şi în spaţiu este greu de precizat mai ales pentru perioadele îndepărtate. 
 Despre existenţa solurilor nu se poate vorbi decât după exondarea terenului şi 
invadarea lui de către vegetaţie. Florea (1982) apreciază că primele soluri s-au format in 
paleozoicul inferior, acum cca 500 milioane de ani când, sub acţiunea primelor organisme 
(bacterii), s-au schiţat primele forme primitive şi labile de solificare (regolite). 

 La sfârşitul silurianului, sub o climă umedă şi o vegetaţie abundentă, formată din 
psilofite, s-au creat condiţii de formare a unor soluri mlăştinoase (concomitent cu 
zăcămintele de cărbuni).  

 Spre sfârşitul devonianului şi în carbonifer are loc o adevărată explozie vegetală, 
prin apariţia pteridophytelor, lycopodialelor, filicalelor, plante cu o înrădăcinare profundă şi 
cu o bogată masă vegetativă. În asemenea condiţii de vegetaţie şi pe fondul unei clime 
calde şi umede, se presupune că s-au format solurile feralitice, care au  fost găsite 
intercalate între stratele de cărbuni aparţinătoare acelei perioade. 

Permianul aduce schimbări însemnate, îndeosebi climatice: în zonele aride, de 
pustiu, se schiţează solurile sărăturate, iar în zonele mai reci, argiluvisolurile şi 
spodosolurile. La sfârşitul acestei  perioade se apreciază că a apărut prima mare 
diversificare a tipurilor de sol. Majoritatea solurilor presupuse a se fi format până acum au 
fost distruse aproape complet de catastrofalele mişcări tectonice din era mezozoică. 
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După o întrerupere de cca 200 milioane de ani, în eocen, după o oarecare 
stabilizare tectonică, se reia, tot aşa de firav şi întortochiat, complexul proces de reformare 
a solurilor. La sfârşitul acestei perioade se apreciază că s-a realizat cea de a doua 
diferenţiere globală a învelişului de sol. 

În cuaternar evoluţia învelişului de sol, deja bine conturat, va decurge ciclic, 
consecinţă a ciclicităţii climatului, cu brutale acţiuni denudative sau procese lente sau 
rapide de acreţie, condiţionate de eroziune sau de depunere de prafuri.  

Actual, vârsta unui sol este greu de stabilit. De aceea solurile se compară între ele 
după gradul de  dezvoltare şi diferenţiere a profilului de sol (incipientă, slabă, moderată, 
puternică).  Când evoluţia solului ajunge la echilibru cu mediu se consideră că a atins 
stadiul  “climax”, ca spre exemplu: cernoziomul - în stepă, luvisolul - în zona temperat 
răcoroasă şi umedă, cu păduri de foioase, podzolul - în zona temperat rece şi foarte 
umedă, cu păduri de conifere etc. În raport cu modul în care au atins stadiul de climax 
solurile pot fi monogenetice şi poligenetice. Solurile monogenetice, denumite şi soluri 
recente, s-au format de la început în condiţii naturale similare celor actuale, iar cele 
poligenetice (plifazice), denumite şi relicte, au evoluat în condiţii naturale care s-au 
modificat în timp, cele anterioare fiind diferite de cele actuale. Solurile poligenetice prezintă, 
pe lângă caracteristici ale stadiului actual al evoluţiei şi caracteristici din fazele anterioare 
de evoluţie, caracteristici considerate relicte sau moştenite. 

Solurile fosile sunt soluri evoluate care au fost îngropate sub sedimente mai noi, 
care le-a întrerupt evoluţia. Studiul lor ajută la reconstituirea climei şi a vegetaţiei, îndeosebi 
a celei din perioada cuaternară. 
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Partea a II-a 
 

DIVERSITATEA SOLURILOR PE GLOB  
 

Cap. 8  Evoluţia concepţiilor în clasificarea şi taxonomia solurilor pe glob şi în 
România 

 
8.1. Concepţii şi idei despre taxonomia solului pe plan mondial 
Necesitatea cercetării  şi clasificării solurilor a apărut în ştiinţa pedologică o dată ce 

solurile au început a fi atent cercetate în scopul utilizării lor intensive în agricultură.  Astfel 
de clasificări au fost încercate pentru prima dată, în secolul al XIX-lea, în Germania (Thaer, 
Knopp, Richthoffen).  
           Pornind de la principiile că solurile sunt rezultatul direct al ansamblului de acţiuni şi 
interacţiuni seculare şi nesfârşite ale factorilor naturali (climă, vegetaţie, faună, relief, vârstă, 
rocă), V.V. Dokuceaev desăvârşeşte în 1886 prima clasificare ştiinţifică a solurilor (soluri 
normale sau zonale, soluri de tranziţie, soluri anormale). 
           După anul 1900 o serie de cercetători ruşi (Kossovici, Ghedroiţ, Polânov, Vilenski, 
Prasolov, Glinka, Sabonin, Williams, Gherasimov, Rozov, Ivanova), germani (Heinrich, 
Laatsch, Muckenhausen, Vogel, Kubiena), francezi Duchaufour, Aubert), americani 
(Hilgard, Coffey, Badwin, Kellog, Thorp), încearcă o serie de clasificări, toate însă bazându-
se pe  tradiţii naţionale, adaptate în spiritul concepţiei genetico-naturaliste elaboratã de 
Dokuceaev. 
           În 1954, în SUA, un grup de specialişti americani sub conducerea lui Smith au trecut 
la  elaborarea unui nou sistem de clasificare bazat pe cu totul alte principii. Autorii 
conceptului susţin că o clasificare naturală trebuie să se bazeze pe proprietăţile obiectelor 
clasificate, aceste proprietăţi să aibe o semnificaţie genetică, dar în acelaşi timp să se 
coreleze cu proprietăţile privind capacitatea de utilizare a solurilor ca terenuri agricole. 
           După mai multe încercări, “Soil correlation service U.S.Department of Agriculture” 
prezintă în 1960 o ultimă variantă “A 7-a Aproximaţie”, care porneşte de la ideia că în 
clasificare trebuie să se plece de la proprietăţile solurilor, îndeosebi acelea care pot fi bine 
observate şi precis măsurate cantitativ  şi mai puţin pe factorii pedogenetici însăşi. Astfel, 
criteriile de clasificare variază de la o subdiviziune la alta, ţinându-se seama de anumite 
proprietăţi care pot fi foarte importante pentru unele soluri şi mai puţin importante pentru 
altele. Sistemul a fost construit flexibil, cu posibilitatea introducerii de noi soluri, pe măsura 
acumulării de noi date. Asemenea  revizuiri ale sistemului de clasificare american au fost 
efectuate  periodic pe parcursul ultimilor 30 de ani , fiind publicate în 1970, 1975,  1994 (Soil 
taxonomy).                                                                                                             
           Subdiviziunile taxonomice ale sistemului sunt constituite din patru categorii 
superioare: - ordinele (soluri cu proprietăţi generale comune); - subordinele (soluri cât mai 
apropiate genetic);  - marile grupe (diferenţiate de orizonturi de diagnoză) şi subgrupele de 
soluri (definite de caracterele tranzitorii ale marilor grupe), şi trei categorii inferioare: - familia 
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(stabilită pe baza proprietăţilor specifice ale solurilor pentru dezvoltarea plantelor);  - specia 
(soluri în general uniforme);  - tipul (stabilit pe baza texturii).                                                 
           Clasificarea americană separă la nivelul cel mai înalt, 10 ordine de soluri, al căror 
nume sunt construite din silabe formative ale cuvintelor care sugerează condiţii de geneză 
sau de compoziţie şi din rădăcina “sol”:  

1. Entisoluri.  (ent). Sunt soluri foarte tinere, slab dezvoltate, datorită rezistenţei la 
alterare a materialelor de solificare, datorită proceselor erozionale cu manifestări accentuate  
sau a celor de acreţie datorate depunerilor fluvio-coluviale. Orizonturile sunt slab diferenţiate 
sau puţin distincte între care se disting predominant doar A şi C. Etimologia numelui 
ordinului provine de la  cuvântul recent     

2. Vertisoluri  (ert). Sunt soluri formate pe argile gonflante, închise la culoare, care 
prezintă crăpături în perioada uscată a anului. Originea numelui, de la latinescul vertus 
(întoarcere), defineşte şi procesul pedogenetic principal care se caracterizează prin 
aducerea spre suprafaţă a materialelor bazice din partea inferioară a profilului de sol. 

3. Inceptisoluri (ept). Sunt soluri în curs de evoluţie, care nu au ajuns încă la 
stadiul de climax. În cadrul inceptisolurilor predomină procesele de transformare (alterare)- 
cu formare de orizonturi bioacumulative ocrice sau de orizonturi de alterare “in situ” (Bv), 
fără translocare sau cu translocare foarte redusă de coloizi. Etimologic denumirea vine de la 
cuvântul latin “inceptum” – început.  

4. Aridisoluri (id) . Sunt soluri specifice ţinuturilor aride, deşertice. Au un conţinut 
sporit de săruri, în special de carbonaţi. Unele dintre aceste săruri sunt cimentate sub formă 
de orizonturi durice sau petrice. Denumirea ordinului derivă de la cuvântul latinesc “aridus” – 
uscat. 

5. Mollisoluri  (oll). Sunt cele mai productive soluri din lume. Datorită vegetaţiei 
sub care se dezvoltă,  la suprafaţa solului se formează un orizont  bioacumulativ gros, 
negru, bogat în humus, cu un grad de saturaţie în baze mare, orizont denumit A molic. 
Denumirea acestor soluri vine de la cuvântul latinesc “mollis”, care înseamnă moale, afânat. 

6. Spodisoluri (od). Sunt soluri  formate pe roci extrem acide, cu preponderenţă în 
climatele boreale, datorită unor accentuate procese de alterare pe seama cărora s-a format 
un orizont iluvial spodic (Bs), cu acumulări de oxizi şi hidroxizi de Al şi Fe şi, secvenţial un 
orizont eluvial (Ea),  supraiacent. Etimologic, denumirea ordinului  derivă din limba greacă – 
“spodos” - care înseamnă cenuşă de lemn. 

7. Alfisoluri (alf). Sunt soluri cu orizont argic (Bt), cu argilizare moderată. Datorită 
caracteristicilor fizice, chimice şi hidrofizice favorabile, alfisolurile, alături de mollisoluri, sunt  
destinate predominant producţiei de bunuri agricole. Originea cuvântului nu este atât de 
tranşantă. Termenul sugerează denumirea de “pedalfer” care cuprinde învelişul de soluri cu 
acumulare de compuşi de Fe şi Al şi fără orizont de acumulare a carbonaţilor în profil.  

8. Ultisoluri (ult). Sunt soluri cu orizonturi argice (Bt), foarte alterate şi intens 
debazificate, caracteristice regiunilor mai calde şi mai umede (subecuatoriale, musonice). 
Caracteristicile climatice şi particularităţile litologice au contribuit la alterarea accentuată a 
silicaţilor primari, cu formarea de minerale secundare argilose predominant caolinitice şi la  
îndepărtarea unei mari părţi din nutrienţii necesari plantelor. Etimologic, denumirea derivă 
de la cuvântul latinesc „ultimus”, cel de pe urmă. 
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9. Oxisoluri (ox). Sunt soluri cu orizont oxic (cu acumulare de sescvioxizi). Sunt 
formate pe scoarţe de alterare vechi sau pe roci bazice, uşor alterabile. Condiţiile favorabile 
translocării au determinat o sărăcire accentuată a solului în  baze, argilă şi silice şi o 
acumulare de produse insolubile (oxizi hidrataţi de aluminiu şi fier) Denumirea ordinului 
derivă de la cuvântul franţuzesc „oxid”. 

10. Histosoluri (ist). Sunt soluri organice, formate prin acumulări sporite de 
materie organică într-un mediu saturat cu apă în majoritatea anului şi aflate în stadii de 
mineralizare foarte puţin avansate. Denumirea ordinului vine de la  cuvântul grecesc „histos” 
care înseamnă ţesut. 

11. Andosoluri (and). Este un ordin recent inclus în „Soil taxonomy” şi defineşte 
solurile evoluate exclusiv pe roci vulcanice amorfe. 
           Fiecare ordin cuprinde 2 până la 6 subordine, stabilite pe seama unor criterii legate 
de caracteristici genetice, climatice, hidrogeologice etc. Elementele formative ale 
subordinelor sunt, ca şi în cazul ordinelor, silabe formative ale unor expresii ce sugerează 
caracteristici esenţiale, ca : alb (lat. - albus) = prezenţa unui orizont albic; aqu (lat. - aqua) = 
caractere asociate cu exces de umiditate; ar (lat.- arare) = prezenţa de orizonturi 
amestecate; arg (lat.- argilla) = prezenţa unui orizont argic;  bor (gr.- boreas) = evoluţie în 
climat rece; ferr (lat. - ferrum) = prezenţa oxizilor de fier;  fibr (lat.- fibra) = stadiu redus de 
descompunere a materiei organice; fluv (lat.- fluvius) = soluri de luncă; hem (gr. - hemi) = 
soluri în stadii intermediare de descompunere a materiei organice;  hum (lat.- humus) = 
prezenţa materiei organice în stadii înaintate de descompunere;  lept ( gr.- leptos) = soluri  
puţin profunde sau cu orizonturi subţiri;  ochr (gr.- ochros) = soluri cu orizonturi ocrice;  orth 
(gr.- orthos) = soluri cu aspecte tipice;  plagg (germ.- plaggen) = soluri cu orizont plaggen;  
psamm (gr.- psammos) = soluri cu textură nisipoasă;  rend (pol. rendz-conotativ pentru 
zgomotul făcut de plug când pătrunde într-un sol scheletic) = soluri evoluate pe calcare, 
(caractere rendzice);  sapr (gr.- sapros) = stadiu de descompunere maximă; torr (lat.- 
torridus) = soluri foarte uscate; trop (gr. - tropikos) = soluri evoluate în condiţii permanent 
calde;  ud (lat.- udus) = soluri evoluate în climate umede;  umbr ( lat.- umbra) = soluri cu 
orizonturi umbrice;  ust (lat. - ustus) = soluri de climat uscat, de regulă cald vara;  xer (gr.- 
xeros) = soluri evoluate într-un regim de umiditate asemănător climatului mediteranean. 
 Ordinele şi subordinele sunt foarte eterogene şi fără legături logice între ele. 
Raportul lor cu geneza solurilor este mai puţin evidentă, dar se constată o relaţie strânsă cu 
utilizarea şi exploatarea. 
           Fiecare subordin conţine 1-9 mari grupe de soluri, stabilite în funcţie de prezenţa sau 
absenţa anumitor orizonturi de diagnoză şi de aranjamentul pe profil al orizonturilor 
respective. Elementele formative constau tot din  rădăcini ale unor expresii sau cuvinte ce 
indică anumite caractere ca de exemplu: calc (lat.- calcis) = prezenţa carbonatului de calciu 
în exces; dur (gr.- durus) = prezenţa unui orizont indurat;  frag (lat.-  fragilis) = cu orizonturi 
casante;  eu (lat.-  eu) = soluri cu caracteristici fizice şi chimice favorabile;  glos (lat.- glosa) 
= soluri cu penetrare de  materiale în orizonturile inferioare sub formă de limbi; rod (gr.- 
rhodon) = soluri cu culori roşii, trandafirii;  hapl (gr. haplos) = soluri simple, cu caractere 
comune. 
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           Pentru definirea  solurilor, elementele formative se aşează în ordine: cele ale marilor 
grupe  înaintea celor ale subordinelor, iar cele ale subordinelor, înaintea celor ale ordinelor, 
după cu urmează :  calc-ust-oll-uri;  dur-aqu-od-uri;  psamm-aqu-ent-uri;  dur-arg-id-uri;  
calc-and-ept-uri  etc. 
           Subgrupele înglobează solurile care au unele caractere de tranziţie de la o grupă la 
alta. Denumirea subgrupei rezultă din cea a  grupei cele mai adecvate, însoţită de adjectivul 
tipic atunci când solul reprezintă conceptul central al grupei sau de un alt adjectiv care 
sugerează diferite caracteristici ( calc-ust-oll vertic).  
 
           Inexistenţa unui sistem de clasificare al solurilor general acceptat (datorită lipsei de 
corelare în acest domeniu, fiecare ţară având nomenclatura, clasificarea şi sistemul său de 
cartografiere), a impus necesitatea elaborării unui sistem de clasificare comun, general 
pentru întreaga lume, în vederea elaborării unei hărţi unitare a solurilor de pe glob. Încercări 
în acest domeniu au existat încă de timpuriu. În 1924, românul Gh. Munteanu Murgoci, 
membru al primelor organisme mondiale în domeniul pedologiei, menţiona concepţia 
naturalistă după care se lucra la întocmirea hărţii generale de sol a Europei. 
           La al VI-lea Congres Internaţional de ştiinţa Solului de la Paris (1956) s-a hotărât ca 
specialiştii Comisiei a V-a (geneză, clasificare şi hărţi) să se preocupe  de problema 
clasificării şi corelării solurilor lumii. După mai multe încercări acest deziderat a fost  finalizat 
în 1968 sub forma unui raport întocmit de un număr mare de specialişti sub conducerea lui 
L Bramao şi R. Dudal, iar prima formă definitivată a hărţilor de soluri ale lumii au apărut în 
1974. 
          Clasificarea solurilor  FAO-UNESCO nu reprezintă un sistem taxonomic în sine, în 
care unităţile de sol să fie grupate la diferite nivele de generalizare. Ea este de fapt o listă 
de principale unităţi de sol, care poate fi considerată ca o clasificare monocategorială. 
Totuşi, în această listă, unităţile de sol sunt prezentate într-o ordine oarecum evolutivă şi 
geografică, începând cu solurile cele mai puţin evoluate şi mai puţin legate de condiţiile 
climatice particulare şi terminând cu solurile cele mai evoluate din zonele tropicale umede. 
           Definiţia unităţilor de sol se bazează pe proprietăţile observabile şi măsurabile ale 
solului însăşi, fapt care asigură caracterul naturalistic şi obiectiv al clasificării. 
Caracteristicile principale alese pentru definirea unităţilor de sol au fost grupate într-un 
ansamblu de orizonturi diagnostice. În această direcţie, pentru a asigura unitatea de 
descriere şi diagnoză a solurilor, FAO-UNESCO a stabilit o anumită terminologie: a) 
orizonturi pedogenetice principale;  b) orizonturi diagnostice;  c) caractere de diagnoză. 
           Pe această bază s-au definit  30 de unităţi principale de sol, fiecare dintre ele divizate 
în mai multe  unităţi secundare (subtipuri). Aceste unităţi au fost prezentate în World 
Reference Base for Soil Resources (WRB) (1998), după cum urmează: 

 Tip Subtip 
1 HISTOSOL glacic, thionic, criic, gelic, salic, folic, fibric, sapric, ombric, rheic, 

alcalic, toxic, distric, eutric, haplic. 
2 CRIOSOL turbic, glacic, histic, litic, leptic, salic, gleic, andic, natric, molic, gipsic, 

calcic, umbric, thionic, stagnic. yermic, aridic, oxiacvic, haplic. 
3 ANTROSOL:  hidrargic, iragric, terric, plagic, hortic, gleic, spodic, feralic, luvic, arenic, 
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regic, stagnic, haplic. 
4 LEPTOSOL litic, hiperscheletic, rendzic, gelic, vertic, gleic, molic, umbric, humic, 

gipsiric, calcaric, yermic, aridic, distric, eutric, haplic. 
5 VERTISOL thionic, salic, natric, gipsic, duric, calcic, alic, gipsiric, grumic, mazic, 

mezotrofic, hiposodic, eutric, pelic, cromic, haplic. 
6 FLUVISOL thionic, histic, gelic, salic, gleic, molic, umbric, arenic, tephric, stagnic, 

humic, gipsiric, calcaric, takâric, yermic, aridic, scheletic, sodic, distric, 
eutric, haplic. 

7 SOLONCEAC histic, gelic, vertic, gleic, molic, gipsic, duric, calcic, petrosalic, 
hipersalic, stagnic, takâric, yermic, aridic, hiperocric, aceric, cloridic, 
sulfatic, carbonatic, sodic, haplic. 

8 GLEISOL: thionic, gelic, histic, antracvic, vertic, endosalic, andic, vitric, plintic, 
molic, gipsic, calcic, umbric, arenic, tephric, stagnic, abruptic, humic, 
calcaric, takâric, alcalic, toxic, sodic, alumic, distric, eutric, haplic. 

9 ANDOSOL vitric, silandic, aluandic, eutrisilic, melanic, fulvic, hidric, histic, leptic, 
gleic, molic, duric, luvic, umbric, arenic, placic, pachic, calcaric, 
scheletic, acroxic, vetic, sodic, distric, eutric, haplic. 

10 PODZOL densic, carbic, rustic, histic, gelic, antric, gleic, umbric, placic, scheletic, 
stagnic, lamelic, fragic, entic, haplic. 

11 PLINTOSOL petric, endoduric, alic, acric, umbric, geric, stagnic, abruptic, pachic, 
glosic, humic, albic, feric, scheletic, vetic, alumic, endoeutric, haplic. 

12 FERALSOL  gibbsic, geric, posic, histic, gleic, andic, plintic, molic, acric, lixic, 
umbric, arenic, endostagnic, humic, feric, vetic, alumic, hiperdistric, 
hipereutric, rodic, xantic, haplic. 

13 SOLONEŢ vertic, salic, gleic, molic, alcalic, gipsic, duric, calcic, stagnic, humic, 
albic, takâric, yermic, aridic, magnezic, haplic. 

14 PLANOSOL thionic, histic, gelic, vertic, endosalic, gleic, plintic, molic, gipsic, calcic, 
alic, luvic, umbric, arenic, geric, calcaric, albic, feric, alcalic, sodic, 
alumic, distric, eutric, rodic, cromic, haplic. 

15 CERNOZIOM cernic, vertic, gleic, calcic, luvic, glosic, siltic, vermic, haplic. 
16 KASTANOZIOM antric, vertic, petrogipsic, gipsic, petrocalcic, calcic, luvic, hiposodic, 

siltic, cromic, haplic. 
17 FAEOZIOM cernic, leptic, vertic, gleic, vitric, andic, luvic, tephric, stagnic, abruptic, 

greic, pachic, glosic, calcaric, albic, scheletic, sodic, siltic, vermic, 
distric, cromic, haplic. 

18 GIPSOSOL petric, supergipsic, leptic, vertic, endosalic, duric, calcic, luvic, takâric, 
yermic, aridic, hiperocric, scheletic, sodic, arzic, haplic,  

19 DURISOL petric, leptic, vertic, gipsic, calcic, luvic, arenic, hiperduric, takâric, 
yermic, aridic, hiperocric, cromic, haplic. 

20 CALCISOL : petric, hipercalcic, leptic, vertic, endosalic, gleic, luvic, takâric, yermic, 
aridic, hiperocric, scheletic, sodic, haplic. 

21 ALBELUVISOL histic, gelic, alic, umbric, arenic, gelic, stagnic, abruptic, feric, fragic, 
siltic, alumic, endoeutric, haplic. 

22 ALISOL vertic, gleic, andic, plintic, nitic, umbric, arenic, stagnic, abruptic, humic, 
albic, profondic, lamelic, feric, scheletic, hiperdistric, rodic, cromic, 
haplic. 

23 NITISOL andic, feralic, molic, alic, umbric, humic, vetic, alumic, distric, eutric, 
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rodic, haplic. 
24 ACRISOL leptic, gleic, vitric, andic, plintic, humic, arenic, stagnic, abruptic, geric, 

humic, albic, profondic, lamelic, feric, hiperocric, scheletic, vetic, 
alumic, hiperdistric, rodic, cromic, haplic. 

25 LUVISOL leptic, vertic, gleic, vitric, andic, calcic, arenic, stagnic, abruptic, albic, 
profondic,  lamelic, cutanic, feric, hiperocric, scheletic, hiposodic, 
distric, rodic, cromic, haplic. 

26 LIXISOL leptic, gelic, vitric, andic, plintic, calcic, arenic, geric, stagnic, abruptic, 
humic, albic, profondic, lamelic, feric, hiperocric, vetic, rodic, cromic, 
haplic. 

27 UMBRISOL thionic, gelic, antric, leptic, gleic, feralic, arenic, stagnic, humic, albic, 
scheletic,haplic 

28 CAMBISOL thionic, gelic, leptic, vertic, fluvic, endosalic, gleic, vitric, andic, plintic, 
feralic, gelistagnic, stagnic, humic, calcaric, gipsiric, takâric, yermic, 
aridic, hiperocric, scheletic, sodic, distric, eutric, rodic, cromic, haplic 

29 ARENOSOL gelic, hiposalic, gleic, hiperalbic, plintic, hipoferalic, hipoluvic, tephric, 
gipsiric, calcaric, albic, lamelic, fragic, yermic, aridic, protic, distric, 
eutric, rubic, haplic. 

30 REGOSOL gelic, leptic, hiposalic, gleic, taphovitric, taphoandic, arenic, aric, garbic, 
reductic, spolic, urbic, tephric, gelistagnic, stagnic, humic, gipsiric, 
calcaric, takâric, yermic, aridic, hiperocric, antropic, scheletic, 
hiposodic, vermic, distric, eutric,  haplic. 

           
 Această clasificare se apropie de cea americană în măsura în care foloseşte 

aceleaşi orizonturi  diagnostice fundamentale. În plus aduce o serie de îmbunătăţiri faţă de 
Soil Taxonomy: este mai simplă, unele orizonturi pedogenetice definesc mai bine unităţile 
de sol, nomenclatura utilizează termeni uzuali din pedologia tradiţională etc. 
 

8.2. Evoluţia concepţiilor în taxonomia şi clasificarea solurilor în România  
  Primele încercări de explicare şi clasificare a solurilor sunt semnalate în România 
la mijlocul secolului al XIX-lea (Ion Ionescu dela Brad, Matei Drăghiceanu, Emil Grindeanu). 
            Prima şcoală pedologică românească a fost întemeiată de  Gh. Munteanu 
Murgoci, care a folosit în clasificarea solurilor principiile genetico-geografice, principii care 
au dăinuit până după mijlocul secolului XX. 
            Între anii 1950-1960, principiile în clasificare au fost îmbunătăţite şi adăugite de 
C.D.Chiriţă, C Păunescu, M.Popovăţ. Ei se bazau pe interpretarea sistemică a modalităţilor 
de dezvoltare a procesului de pedogeneză şi pe predominarea complexelor de caracteristici 
morfogenetice şi fizico-chimice. 
            În 1967, Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului a examinat proiectul 
unei noi clasificări a solurilor ţării, elaborat de comisia pentru nomenclatură şi clasificare, 
formată din C.D.Chirită, N.Florea, C.Păunescu şi D.Teaci, P.Ştefan.  În această clasificare, 
care ţine cont de noile concepţii în pedologia mondială, solurile sunt grupate după modelul  
american, conform caracterelor morfogenetice ale profilului de sol, expresie a tipului de 
procese dominante. 
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 Bineînţeles că şi în  gândirea pedologică românească contemporană au fost 
nevoie de îndelungi căutări şi de multiple variante.  
  Prima variantă a fost dată experimental în lucru în anul 1969. În 1973, după unele 
modificări operate în urma apariţiei sistemului de clasificare FAO-UNESCO, a apărut a doua 
variantă cu care s-a lucrat în vasta acţiune de zonare a terenurilor agricole din România - 
scara 1: 50 000. Ideea de bază a acestei clasificări a constat în redefinirea orizonturilor 
pedogenetice, redefinire care să explice procesul care a generat orizontul pe de o parte, iar 
pe de altă parte să prevadă limitele în care acest proces poate fi considerat suficient de bine 
dezvoltat ca să imprime caractere specifice materialului de sol. Criteriile după care s-au 
definit tipurile de sol au fost în primul rând orizonturile de diagnoză sau asocierea de 
orizonturi în profilul solului, apoi rocile parentale. Subtipurile au fost alcătuite în aşa fel încât 
să ilustreze cât mai exact atât caracterele tipului, cât şi ale principalelor procese 
pedogenetice care se petrec în profilul de sol. 
 În 1976, ca urmare a dificultăţilor întâmpinate în aplicarea practică  a noii 
clasificări, apare a treia variantă  cu care se lucrează în operaţiunea de profilare 
agroeconomică. Toate solurile au fost codificate şi plasate în spaţii rigide, fapt care a şi 
determinat renunţarea rapidă la folosirea ei.  
 În 1979 apare cea de a patra variantă, sintetizată în “Sistemul Român de 
Clasificare a Solurilor” (ICPA-1980). În anul 2003 această concepţie, revizuită în 
concordanţă cu noutăţile apărute în sistemele de clasificare internaţionale şi substanţial 
adăugită  de către Nicolae Florea şi Ion Munteanu, cu sprijinul unui grup de cercetători din 
domeniul ştiinţei solului, a fost dată în lucru şi publicată în „Sistemul Român de Taxonomie 
a Solurilor” (Florea şi Munteanu, 2003).   
 
          8.2.1.   Structura ultimului sistem român de taxonomie a solurilor (SRTS) (2003)  

Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor prezintă trei unităţi taxonomice la nivel 
superior (A): clasa, tipul şi subtipul şi patru unităţi taxonomice la nivel inferior (B): 
varietatea, familia, specia şi  varianta 

A1. Clasa de sol reprezintă totalitatea solurilor caracterizate printr-un anumit 
stadiu sau mod de diferenţiere a profilului de sol dat de prezenţa unui anumit orizont 
pedogenetic sau proprietate esenţială, considerate elemente diagnostice specifice. 
 Denumirea clasei de soluri este un substantiv folosit la plural, terminat în soluri, a 
cărei primă parte arată caracterul esenţial al mulţimii de soluri care alcătuieşte clasa; de 
exemplu cernisoluri, luvisoluri, salsodisoluri, pelisoluri, protisoluri etc. Se remarcă la toate 
denumirile prezenţa vocalei "i" ca element de legătură cu sufixul "soluri". 

A2. Tipul de sol reprezintă o grupă de soluri asemănătoare, separate în cadrul 
unei clase de soluri, caracterizate printr-un anumit mod specific de manifestare a uneia sau 
mai multor dintre următoarele elemente diagnostice: orizontul diagnostic specific clasei şi 
asocierea lui cu alte orizonturi, trecerea de la sau la orizontul diagnostic specific clasei, 
proprietăţile acvice, salsodice. Toate aceste trăsături principale specifice tipului genetic de 
sol reflectă de fapt acţiunea proceselor pedogenetice determinate de complexul condiţiilor 
generale climatice, biologice, litologice, hidrologice şi antropice în care a avut loc şi are încă 
loc formarea şi evoluţia solului. 
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 Fiecare dintre cele 32 de tipuri genetice de soluri au fost denumite printr-un 
singur cuvânt format din două părţi: una care defineşte condiţia de existenţă, iar a doua 
formată din cuvântul sol. Vocala de legătură, cu unele excepţii, este vocala "o" (cernoziom, 
luvosol, kastanoziom, aluviosol, gleiosol, regosol, vertosol, pelosol etc.).  Ca denumiri de tip 
de sol s-au păstrat pe cât posibil cele tradiţionale. 

A3. Subtipul de sol reprezintă o subdiviziune în cadrul tipului genetic de sol care 
grupează solurile caracterizate printr-un anumit grad de manifestare a caracteristicilor 
specifice tipului, fie o anumită succesiune de orizonturi, unele marcând tranziţii spre alte 
tipuri de sol, iar altele fiind caracteristici de importanţă practică deosebită.  

Criteriile cu ajutorul cărora se separă subtipurile de sol sunt redate în anexa 1; lista 
este deschisă, putând fi completată cu noi situaţii.  
 La nivel inferior se completează denumirea subtipului de sol prin adăugare de 
denumiri conform indicatorilor corespunzători subdiviziunii menţionaţi mai sus la structura 
sistemului taxonomic, după cum urmează: 

B1. Varietatea de sol este o subdiviziune în cadrul subtipului de sol determinată 
de unele caractere genetice neluate în considerare la nivel superior sau de unele caractere 
particulare ale solului, de regulă definite calitativ, precum şi de graduările cantitative ale 
unor atribute ale subtipului sau tipului de sol: gradul de gleizare (G); gradul de 
stagnogleizare; gradul de salinizare; gradul de sodizare; clasa de adâncime a apariţiei 
carbonaţilor; clasa de grosime (profunzime) a solului până la roca consolidată. 

B2. Specia de sol precizează caracteristicile granulometrice ale solului în cazul 
solurilor minerale sau gradul de transformare a materiei organice în cazul solurilor organice 
(histisolurilor) şi variaţia acestora pe profil: aceste caracteristici ale solului sunt în mare parte 
moştenite de la materialul parental, dar pot să fie în bună măsură modificate prin 
pedogeneză.  

În cazul solurilor minerale specia de sol este definită prin indicarea texturii solului şi 
al conţinutului de schelet pentru două niveluri ale solului: în orizontul A (în primii 20 cm sau 
în stratul arat) şi în orizontul AC sau prima parte a orizontului B, de regulă în primii 50 cm ai 
acestuia; fac excepţie solurile cu contact litic în primii 50 cm pentru care parametrii 
menţionaţi se definesc numai la primul nivel.  
 În   cazul    histisolurilor  sau  al  orizonturilor  organice,  indicatorii menţionaţi se 
înlocuiesc cu gradul de descompunere (transformare) a materiei organice: fibric (fi), hemic 
(he) sau sapric (sa). 

B3. Familia de sol este o grupare litologică ce reuneşte solurile de acelaşi fel 
dezvoltate din acelaşi material parental, fie mineral, fie organic. Se iau în considerare doi 
parametri: categoria de material parental (sau depozit de cuvertură) şi clasa granulometrică 
simplificată (sau gradul de transformare a materiei organice în cadrul materialelor parentale 
organice) la care se adaugă când este cazul şi roca subiacentă.  
 Specia (texturală) de sol şi familia de sol reprezintă unităţi litologice în clasificare, 
deosebindu-se de cele anterioare care sunt unităţi genetice.  

B4. Varianta de sol este o subdiviziune de detaliu care reflectă influenţa antropică 
asupra solului (dar nu suficient de intensă pentru a fi încadrat la antroposoluri sau 
subdiviziuni antropice). Ea este determinată de modul de folosinţă a terenului, de alte 
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modificări ale solului legate de utilizarea lui în producţie, de o eventuală poluare a solului, 
după cum urmează: categorii şi subcategorii de folosinţă;  modificări ale solului prin folosirea 
în agricultură; grade de eroziune în suprafaţă sau decopertare şi grade de colmatare sau 
acoperire a solului; tipurile de degradare prin excavare - acoperire şi de poluare a solului şi 
respectiv la gradul de poluare. 

8.2.2. Lista de soluri şi unităţile taxonomice la nivel superior 
(clase, tipuri şi subtipuri) în SRTS 

 Clasa  Tip Subtip 
1.1. Litosoluri distric, eutric, renzdic, scheletic, histic. 
1.2 Regosoluri distric, eutric, calcaric, salic, stagnic, 

molic, umbric, pelic, litic, scheletic. 
1.3. Psamosoluri distric, eutric, calcaric, molic, 

umbric, gelic, sodic, salinic. 
1.4. Aluviosoluri distric, eutric, calcaric, molic umbric, 

entic, vertic, prundic, gleic, salinic, 
sodic, psamic, pelic, coluvic. 

1. PROTISOLURI 

1.5. Entiantrosoluri urbic, rudic, garbic, spolic, mixic, 
reductic, psamic, pelic, copertic, litic, 
litoplacic. 

2.1. Kastanoziomuri tipic, maronic, psamic, gelic,  salinic, 
sodic.  

2.2. Cernoziomuri tipic, psamic, pelic, vertic, gleic, aluvic, 
calcaric, kastanic, cambic, argic, greic, 
maronic, salinic, sodic, litic. 

2.3. Faeoziomuri tipic, greic, psamic, pelic, vertic, gleic, 
stagnic, clinogleic, aluvic, cambic, 
argic, calcaric. 

2. CERNISOLURI 

2.4. Rendzina calcarică, eutrică, cambică, scheletică. 
3.1 Nigrosoluri tipic, cambic, litic, scheletic, aluvic.   3 UMBRISOLURI   
3.2 Humosiosoluri tipic, cambic, litic, scheletic. 
4.1. Eutricambosoluri tipic,  molic, pelic,  vertic, andic, gleic, 

stagnic, aluvic, litic, scheletic, rodic, 
salinic, salic. 

4 CAMBISOLURI: 

4.2. Districambosoluri tipic, umbric, psamic, andic, prespodic, 
litic, scheletic, aluvic, gleic. 

5.1 Preluvosoluri tipic, molic, roşcat, rodic, psamic, pelic, 
vertic, stagnic, gleic, calcic, litic, 
scheletic,  sodic.                        

5.2 Luvosoluri tipic, umbric, roşcat,  rodic, calcic,                                                      
rezicalcaric, psamic, vertic, albic, 
glosic, planic, stagnic, gleic, litic, 
scheletic, sodic. 

5.3. Planosoluri tipic, albic, vertic, stagnic, sodic. 

5. LUVISOLURI:    

5.4 Alosoluri tipic, umbric, preluvic, albic, stagnic,   
cambiargic, litic, scheletic. 

6 SPODISOLURI:   6.1. Prepodzoluri tipic, umbric, histic, litic, scheletic                       
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6.2. Podzoluri tipic, umbric, feriluvic, histic, 
criostagnic, litic, scheletic. 

6.3 Criptopodzoluri tipic, histic, litic, scheletic. 
7 PELISOLURI:   7.1. Pelosoluri tipic, brunic, argic, gleic, stagnic.        
  7.2. Vertosoluri tipic, brunic, stagnic, gleic, 

nodulocalcaric, salinic, sodic 
8 ANDISOLURI 8.1. Andosoluri distric, eutric, umbric, molic, cambic,      

litic, scheletic, histic. 
9.1. Stagnosoluri tipic, luvic, albic, vertic, gleic,   planic, 

histic. 
9.2. Gleiosoluri distric, eutric, calcaric, molic, cernic, 

umbric, cambic, psamic, pelic, aluvic, 
histic, tionic. 

9 HIDRISOLURI 

9.3. Limnosoluri distric, eutric, calcaric, entic, psamic, 
pelic, salinic, histic, tionic. 

10.1. Solonceacuri tipic, cu sodă, calcaric, molic, sodic, 
vertic, gleic, psamic, pelic. 

10 SALSODI- 
SOLURI  

10.2. Soloneţuri tipic, calcaric, molic, luvic, albic, 
salinic, stagnic, gleic, solodic, entic, 
psamic, pelic. 

11.1. Histosoluri distric, eutric, salinic, terric, tionic. 11 HISTISOLURI:    
11.2. Foliosoluri  distric, eutric, litic. 
12.1. Erodosoluri cambic, argic, andic, spodic,      

calcaric, psamic, pelic, stagnic, litic, 
scheletic, eutric. 

12 ANTRISOLURI 

12.2. Antrosoluri  
 

hortic, antracvic, psamic, pelic, 
calcaric, eutric, distric. 

 
 Ca simboluri pentru desemnarea clasei de sol se folosesc trei litere mari CAM-
cambisoluri, CER-cernisoluri). Pentru desemnarea tipului de sol se folosesc 2 litere mari 
(CZ-cernoziomuri, VS-vertosoluri). Pentru subtipul de sol se utilizează grupuri de 2 litere 
mici, de regulă cel mult 3 grupuri de acest fel. Pentru subdiviziunile la nivel inferior se 
folosesc litere mari sau mici la care se asociază uneori a doua literă (mică) sau cifre. Un 
exemplu de formulă şi denumire a unui sol de nivel inferior este:   
 
                               VS nc-gc-ac / G3-A22-k3-5/6-Tf-a / Ad, adică 

Vertosol nodulocalcaric mezogleic, mezohiposodic, mezocalcaric, lutoargilos / 
argilos, dezvoltat pe depozite fluvio - lacustre argiloase, arabil, drenat 

 
La nivel superior, formula aceluiaşi sol se rezumă doar la caracterele marcate cu litere 

italice şi subliniate. Prezentul material va realiza, sumar, o caracterizare a solurilor lumii în 
concepţia WRB (2001), cu consideraţii generale asupra configuraţiei pedogeografice din 
România în concepţia SRTS (2003) 
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Cap. 9    Legile generale ale  răspândirii  solurilor pe glob 

 
           Privită în ansamblu,  distribuţia solurilor pe suprafaţa uscatului se supune unor 
regularităţi sau zonalităţi. Arealele cu caracteristici uniforme (zonele  de sol) s-au format o 
dată cu apariţia vieţii pe pământ şi au evoluat şi s-au diferenţiat o dată cu conturarea 
zonelor climatice şi de vegetaţie, modificându-se în timp o dată cu evoluţia întregului 
landşaft, cu tendinţe  permanente de diferenţiere. 
           Dispunerea zonală a solurilor a fost pentru prima dată remarcată de către  
Dokuceaev, la sfârşitul secolului al XIX-lea 
 

9.1. Legea distribuţiei diferenţiate (sau a regionalităţii solurilor)    
Legea distribuţiei diferenţiate indică modul de variaţie a învelişului de soluri în 

cuprinsul unor zone care nu se caracterizează prin condiţii de solificare absolut uniforme 
(particularităţi bioclimatice provinciale, condiţii geologice, geomorfologice, hidrogeologice 
regionale etc). Diferenţierile pot fi generate atât de natura sau textura materialelor parentale, 
cât şi de drenajul extern, ce vor influenţa compoziţia vegetaţiei şi în final caracteristicile şi 
compoziţia solurilor. 
          Legea regionalităţii se manifestă în învelişul zonal de sol printr-o multitudine de 
caracteristici particulare condiţionate de factori pedogenetici interni, fapt ce conferă 
incluziunilor de sol caracteristici aparte, diferite de cele dominante, fenomen denumit 
intrazonalitate. Astfel de soluri intrazonale, formate şi evoluate în arii de dominare a solurilor 
zonale, pot apărea sub influenţa excesivă a unuia sau a mai multor factori de pedogeneză: 
apa freatică (gleisoluri), mineralizarea intensă a apei freatice şi regimul hidric exudativ 
(soloneţuri), roci salifere sau ape freatice accentuat mineralizate (solonceacuri), roci dure 
carbonatate (leptosoluri rendzice), materiale parentale specifice (argile gonflante - 
vertisoluri, roci vulcanice efusive - andosoluri etc).  În cazul în care, în interiorul unei zone 
apar condiţii de solificare specifice unei zone vecine, alăturate, solurile ultimei zone pot 
apare intrazonal. 
           Fiecărei mari zone de soluri îi corespund anumite soluri intrazonale: în zona 
podzolurilor şi a luvisolurilor - gleisolurile, histosolurile;  în zona cernoziomurilor - 
soloneţurile, gleisolurile molice;  în zona  calcisolurilor - solonceacurile şi soloneţurile;  în 
zona acrisolurilor şi a lixisolurilor - vertisolurile;  în zona feralsolurilor - plintisolurile etc. 
           Totalitatea factorilor pedogenetici  care contribuie la apariţia zonală sau  intrazonală 
a solurilor îşi pun amprenta asupra direcţiei generale de evoluţie a solurilor pentru fiecare 
zonă în parte.  
 Varietatea mai mare sau mai mică a asamblajului învelişului de sol specific 
pentru diferite părţi ale uscatului, exprimat în modele diferite de distribuţie a solurilor, 
deosebite prin conţinut, configuraţie, complexitate, contrast, heterogenitate, reflectă, după 
Florea-1994, fenomenul de regionalitate pedologică, cea mai generală regularitate a 
distribuţiei solurilor. 
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9.2. Legea zonalităţii orizontale 
Legea zonalităţii orizontale a solurilor se referă la distribuţia oarecum uniformă a 

solurilor pe latitudine (numai în zonele de câmpie sau podişuri), în corelaţie cu zonele 
bioclimatice. Fără a coincide perfect cu poziţia paralelelor (deoarece la formarea solurilor 
participă şi alţi factori în afară de climă şi vegetaţie), fâşiile latitudinale de sol se pot modifica 
în funcţie de distanţa faţă de marile bazine acvatice (mări sau oceane), de direcţia şi 
distanţa faţă de lanţurile muntoase, de prezenţa pustiurilor etc. 
           Legea zonalităţii orizontale poate fi concret urmărită îndeosebi în interiorul 
continentelor mult extinse pe latitudine (Eurasia, de exemplu). În diferite alte părţi ea se 
manifestă secvenţial, sub forma unor succesiuni de zone de sol mai mult sau mai puţin 
extinse, cunoscute sub numele de spectre zonale orizontale.   

 
 

  Fig.70   Dispunerea  zonală orizontală (pe latitudine) a  solurilor 
 

Pentru partea interioară a continentelor se poate concretiza o succesiune de zone 
de sol după următorul model:  zona gleisolurilor şi a histosolurilor - în tundră);  zona 
podzolurilor (cu  păduri de conifere, în taiga);  zona podzoluvisolurilor (idem cu păduri 
mixte); zona luvisolurilor (cu păduri de foioase în climat umed);  zona griziomurilor (cu 
păduri de foioase  în climat semiumed);  zona cernoziomurilor (cu vegetaţie de silvostepă şi 
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stepă);  zona kastanoziomurilor (cu vegetaţie de stepă aridă);  zona calcisolurilor (în 
arealele de pustiuri temperate şi tropicale);  zona lixisolurilor şi acrisolurilor (cu vegetaţie de 
savană);  zona feralsolurilor (cu păduri ecuatoriale şi tropicale umede) (fig. 70 ). 

Spectrele zonale specifice zonelor interioare ale continentelor se curbează sau se 
modifică la exterior, în vecinătatea oceanelor, datorită umidităţii sporite şi a temperaturilor 
mai uniforme de la un sezon la altul. Aici se fac simţite şi vânturile dominante (vânturile de 
vest, alizeele, musonii etc). 
 

relief - etaj                          vegetaţie                                     soluri 
 
  alpin  şi subalpin              pajişte alpină                 humosiosoluri 
    montan sup.                păduri de conifere                 prepodzoluri şi podzoluri 
  montan inf.                   păduri de amestec                   distri sau eutricambosoluri 

           dealuri înalte                        păduri de fag                           luvosoluri albice 
          dealuri  joase                     păduri de cvercinee                     luvosoluri tipice 
           câmpii înalte                           silvostepă                              preluvosoluri 
            câmpii joase                               stepă                                   cernoziomuri 

                              
Fig.  71  Reprezentare  schematică a  etajelor  de vegetaţie şi de soluri (zonalitate verticală) 

 
În continentele alungite pe direcţia meridianelor (America de Nord, de Sud), 

spectrele zonale orizontale îşi schimbă configuraţia latitudinală în cea longitudinală, 
îndeosebi atunci când intervin şi elemente specifice orografiei (lanţuri muntoase  alungite pe 
direcţia nord-sud).  În aceste  cazuri, când se cercetează zonalitatea solurilor  unor areale 
mai restrânse, aceasta poate fi mascată de influenţe locale (munţi, depresiuni, mări 
interioare) şi devine perfect sesizabilă în cazul cercetării unor areale largi, continentale sau 
globale. 
 

9.3. Legea zonalităţii verticale (sau a etajării) 
Legea zonalităţii verticale se referă la răspândirea solurilor în regiunile muntoase 

sub forma unor etaje care se succed de la poale spre vârf. Cu toate că există asemănări din 
punct de  vedere taxonomic între zonalitatea orizontală şi cea verticală, totuşi, modul de 
distribuire zonală a solurilor are particularităţile sale. Astfel, spectrele zonale verticale sunt 
mai bine individualizate, dar sunt mai puţin extinse, fiind diferite de la un masiv muntos la 
altul, de la un versant la altul (fig.71) 
 

Cap. 10  Solurile organice  
 
           Solurile organice s-au format şi evoluat fie în condiţiile unui hidromorfism freatic 
şi/sau pluvial accentuat (permanent), specific zonelor de mlaştină, sub o vegetaţie hidrofilă 
abundentă, fie în condiţiile unui climat echilibrat, în zone forestiere bine încheiate.  Sunt 
soluri fitogene în care predomină procesele incomplete de transformare a materiei organice, 
aceste procese  manifestându-se foarte slab sau sunt absente. 
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           În funcţie de conjunctura factorilor climatici şi hidrogeologici, materialul organic 
acumulat se regăseşte în stadii diferite de transformare, material în care se observă distinct 
conturul fibros al plantelor iniţiale. 
           Apar în climate umede şi semiumede din zonele reci,  polare, boreale şi în  areale 
muntoase înalte, pe roci acide, caz în care sunt intens debazificate (districe, oligotrofe).  În 
cazul în care se formează pe roci bazice, sau sub influenţa unor ape mineralizate (câmpii 
joase, delte, zone litorale), au un grad de saturaţie în baze ridicat (eutrofe). 

Din cadrul solurilor organice hidromorfe fac parte  doar histosolurile.  
În cazul în care  solurile organice sunt saturate cu apă o perioadă mai redusă de o lună pe 
an atunci  ele sunt definite ca nehidromorfe şi poartă numele de foliosoluri.  

Foliosolurile sunt tipuri de soluri precizate doar în SRTS. 
 

10.1.  Histosolurile (HS) 
 Histosolurile sunt soluri organice saturate cu apă pentru mai mult de 30 de zile 
consecutiv  în acelaşi sezon  al anului, care au un orizont histic - H (sau turbos -T, după 
notaţia adoptată de Sistemul Român de Taxonomie  a Solurilor - SRTS), cu o grosime 

minimă de 40 cm, continuu sau cumulat în primii 80 cm de la 
suprafaţă. 
 Denumirea histosolurilor derivă din cuvântul grec: 
“histos” = ţesut, indicând soluri bogate în materie organică 
proaspătă sau parţial descompusă, în care se observă 
ţesuturile iniţiale ale plantelor. 
 Răspândire  
 Histosolurile sunt răspândite pe glob pe o 
suprafaţă de 2,4 milioane km2 . Cele mai extinse areale  se 
regăsesc în zonele boreale şi temperate din America de 
Nord, Europa şi Asia (Câmpia Siberiei de Vest - cca. 2 mil. 
km2) şi în zonele tropicale umede din America Centrală şi de 
Sud, Africa şi sud-estul Asiei (0,2 mil. km2). În zonele calde 
şi umede histosolurile se regăsesc atât în zonele litorale (în 
sectoarele supuse fluxului şi refluxului - solurile turboase de 
mangrove din Golful Mexic şi Indonezia), cât şi în interiorul 
continentelor, în vaste arii depresionare, înmlăştinite (sudul 
Sudanului - cca. 150 000 km2, Uganda - cca.    12 000 km2, 
Câmpia Amazonului  etc). Izolat se întâlnesc şi în alte 
regiuni, de regulă în delte, sau în condiţii de exces de 
umiditate pe suprafeţele slab drenate din masivele 
muntoase (fig.73). 

În România histosolurile ocupă o suprafaţă de 5 000 ha (0,1%), răspândite în 
areale restrânse, dar într-un spaţiu geografic larg: în munţi (Semenic, Sebeş, Apuseni, 
Bucegi), în depresiuni intramontane (Ciuc, Gheorghieni, Ţara Bârsei, Borsec, Tuşnad, 
Dorna, Oaş), în câmpiile joase afectate de exces de apă freatică (câmpiile Crasna - Eced, 

 

 
Fig.72  Schiţa profilului de  

histosol 
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Eriului, Turului), în Lunca Oltului, în Depresiunea Făgăraş, precum şi în Lunca şi Delta 
Dunării. 

Condiţii pedogeografice 
Histosolurile au evoluat pe forme de relief depresionare sau plane din zona 

ecuatorială până la cea boreală sau în regiunile joase de coastă. Izolat apar şi în alte regiuni 
(zone depresionare sau muntoase), care se caracterizează prin valori scăzute ale 
evapotranspiraţiei. Au un drenaj global imperfect sau alte surse de apă. Condiţiile climatice 
se definesc printr-un exces prelungit de apă meteorică. În zonele boreale şi temperate reci 
se asociază cu valori scăzute ale temperaturii medii anuale, iar în zonele calde cu un aport 
mai mare  de materie organică. 

 

 
Fig.73   Răspândirea pe glob a histosolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991)  

   
 Având în vedere grosimea mare a orizontului histic, care poate atinge 2, 4 sau 
chiar 8 m,  materialul mineral de solificare are o importanţă redusă. 
 Alături de apa meteorică, un rol important îl joacă şi apa pedofreatică, mai ales  
în cazul  histosolurilor eutrice (turbele joase) sau în cazul histosolurilor gelice. 
 Factorul determinant, în asociaţie cu caracteristicile climatice şi hidrice, este însă 
vegetaţia. În arealele joase, de câmpie, supraumezite de apa freatică ce conţine cantităţi 
sporite de elemente minerale nutritive, se dezvoltă ierburi higrofile în care predomină specii 
de Phragmites, Typha, Carex, Juncus. În zonele înalte sau în regiunile reci, în care 
mlaştinile sunt alimentate pluvial, predomină specii de Sphagnum, Vaccinium, Polytrichum. 
 În zonele mlăştinoase din ţinuturile tropicale (Uganda, Sudan) se dezvoltă un 
covor gros de plante din speciile Papyrus, Vossia, Echinochloa, Phragmites. Pe ţărmurile 
oceanelor (îndeosebi în zona ecuatorială), materia organică  specifică histosolurilor provine 
din peste 20 de specii arboricole legate de apa sărată a mareelor, specifice formaţiunilor de 
mangrove (litorale, deltaice sau recifale), indivizi floristici caracteristici  fiecărei zone 
bioclimatice (Rhizophora, Avicennia, Sonneretia etc). Sucţiunile (presiunile) care se dezvoltă 
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în frunzele acestor specii (35 - 55 atmosfere), transmise spre rădăcini, depăşesc presiunile 
osmotice din soluţia solului permanent alimentată cu apă sărată. În acest caz rădăcinile 
filtrează parţial apa, iar organe speciale acumulează excesul de săruri în anumite părţi ale 
frunzelor.  

Geneză şi evoluţie 
 Histosolurile se formează treptat, prin acumulări succesive de materie organică, 
într-un mediu saturat cu apă. Circulaţia defectuoasă a aerului împiedică procesele de 
oxidare şi reduce procesele de mineralizare ale resturilor organice. Substanţele reduse 
(metan, hidrogen sulfurat) înăbuşă activitatea bacteriilor aerobe, procesul de descompunere 
se întrerupe, iar resturile organice se turbifică  (plante aflate în diferite stadii de 
descompunere anaerobă). Pe măsură ce stratul de turbă se îngroaşă covorul vegetal pierde 
practic contactul cu substratul mineral, oficiul de “sol” revenind numai stratului de turbă, care 
poate atinge câţiva metri grosime. 
 Prin turbificare orizontul histic se închide la culoare în funcţie  de stadiul de 
descompunere a materiei organice: fibric (de culoare brun - gălbuie cu > 75 % fibre 
observabile), hemic (de culoare brun cenuşie, cu 25-75% fibre nedescompuse) şi sapric (de 
culoare neagră cu  < 25%  fibre nedescompuse). 
 În zonele în care precipitaţiile ridicate se asociază cu temperaturi coborâte ori cu 
forme de relief depresionare (nordul Europei, Canada centrală), apar cuverturi de 
histosoluri, al căror orizont organic hidromorf depăşeşte frecvent grosimea de 3m. Datorită 
aportului de apă predominant  meteorică şi a vegetaţiei predominant acidofilă, aceste  
histosoluri sunt, de regulă, acide.  În cazul în care precipitaţiile se asociază cu un nivel 
freatic ridicat (delte, lunci), cuverturile de histosoluri au grosimi mai mici şi proprietăţi 
chimice mai favorabile datorită neutralizării acizilor organici (rezultaţi din descompunerea 
resturilor organice) de către bazele din apa freatică.  În cazul acreţiei sau al drenării, aceste 
din urmă histosoluri vor evolua treptat spre forme debazificate. 
 Proprietăţi 
 Datorită adâncimii mari la care se găseşte substratul mineral, se consideră că 
profilul histosolurilor este format doar dintr-un singur orizont (H - histic sau T - turbos) sub 
care poate apărea un orizont de glei (Gr). Fiind alcătuite numai din materie organică, 
histosolurile nu au textură şi structură.  
 În condiţii naturale histosolurile conţin  85-91% apă. Foarte greu permeabile, cu 
valori ale conductivităţii hidraulice saturate foarte mici (sub 0,2 mm/h), histosolurile nu 
permit circulaţia apei nici pe verticală şi nici pe orizontală. Datorită  lipsei materialului 
mineral, au densităţi aparente foarte mici (< 1 g/cm3  ). 
 Proprietăţile chimice ale histosolurilor variază în funcţie de condiţiile 
orobioclimatice în care  au evoluat. În regiunile subpolare sau în areale montane 
histosolurile sunt debazificate (V < 55%) şi acide (pH < 4); în regiunile calde şi în arealele 
de câmpie sau delte histosolurile sunt mezo şi eubazice (V>50%) şi cu o reacţie mai ridicată 
(pH >6). Deşi au peste 30% materie organică, histosolurile sunt sărace în humus şi 
substanţe nutritive    (tabel 12). 
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Subdiviziuni 
In sistemul WRB: glacic, thionic, criic, gelic, salic, folic, fibric, sapric, ombric, rheic, 

alcalic, toxic, distric, eutric, haplic. 
 În SRTS:  distric, eutric, salinic, terric, tionic. 

 Tabelul 12 
Date analitice ale unui histosol eutric 

Letonia; est de lacul Onega, alt 70m; depozit de turbă 1-3 m grosime, pe varve argiloase;  
(Carte mondiale des sols-1981) 

Orizonturi   H1    H2      H3      H4 
Adâncimi (cm) 0-73 73-140 140-219 219-315 
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 0,18 0,14 0,12  
Porozitate totală  (PT%) 99 91 93  
Coef. de higroscopicitate (CH%) 28 24 27  
Capacitate totală pt. apă (CT%) 67 66 75  
Conductivitate hidraulică (K mm/oră) 252 4,6 4,6  
pH în H2O 5,7 5,5 5,4 5,4 
Carbon organic  (%) 41,3 48,7   
Azot (%) 1,9 2,2   
C:N 20 21   
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 113,1 80,2 96,6 10,2 
Grad de saturaţie în baze (V%) 70 61 55 52 
Ca2+ schimbabil (me/100 g sol) 51,0 32,6 26,6 35,1 
Mg2+ schimbabil (me/100 g sol) 27,7 16,2 26,6 1,5 
H+ schimbabil (me/100 g sol) 34,4 31,1 43,5 5,6 

  
  Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea histosolurilor variază considerabil în funcţie de natura plantelor din 
care rezultă, de gradul de descompunere a acestora şi de  aportul de substanţe minerale 
adus de apele superficiale sau subterane. Pot fi cultivate numai dacă se coboară nivelul 
apei freatice la o cotă corespunzătoare şi menţinut sub un strict control. O desecare 
excesivă duce la mineralizarea bruscă a materiei organice sau la uscarea ei, caz în care 
sunt prezente procese de deflaţie.  
 Materialul turbos poate fi folosit  ca îngrăşământ, calitatea lui fiind superioară 
gunoiului de grajd (conţinut mare în azot). Trebuie menţionat însă faptul că în urma 
ameliorării histosolurilor, prin înlăturarea excesului de apă şi maturarea orizonturilor de sol 
se produc subsidenţe locale ce reactivează fenomenul  de hidromorfie. Uscarea orizonturilor 
histice conduce, de asemenea, la pericolul aprinderii lor. 

 
10.2. Foliosolurile (FB) 
 În SRTS, în clasa solurilor organice, alături de histosoluri a fost inclus, recent  şi   

tipul foliosol.  
Foliosolurile sunt soluri organice nehidromorfe, specifice zonelor forestiere. Au un 

orizont organic nehidromorf de peste 50 cm grosime sau de minim 20 cm  dacă este situat 
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direct pe o rocă dură (R). Orizontul organic (O folic)  este format din peste 35% materie 
organică, saturată cu apă doar câteva zile pe an. Fracţia minerală se găseşte în proporţie 
redusă, în general mai puţin de jumătate din greutate. 

Orizontul organic folic se dezvoltă la partea superioară a solurilor minerale formate sub 
pădure. Acesta nu include secvenţa  formată prin descompunerea intensă de rădăcini de 
sub suprafaţa terenului, caracter specific orizontului organo-mineral A. Orizontul organic 
folic poate fi întâlnit şi la o anumită adâncime în subsuprafaţă, dar numai dacă este 
îngropat. Un orizont format prin iluvierea materiei organice în profilul de sol nu este 
considerat un orizont O folic deşi, uneori, un astfel de orizont poate avea conţinuturi 
considerabile de materie organică. 

Denumirea tipului de sol derivă din cuvântul latinesc “folio” care înseamnă foaie şi 
indică acumulări de  frunze proaspete. 

Răspândire  
Foliosolurile au fost identificate pe majoritatea meridianelor lumii însă pe areale 

reduse, în general sub formaţiuni vegetale forestiere bine încheiate. În sistemul de 
clasificare internaţional (WRB) foliosolurile sunt caracterizate prin gradul redus de 
descompunere a materialului organic (orizont folic de peste 10 cm grosime), printr-o 
aciditate sporită şi un regim specific de temperatură. Sunt incluse la tipul histosol, subtipul 
folic. 

Condiţii pedogeografice 
Majoritatea foliosolurilor sunt prezente în ariile montane cu climă răcoroasă şi 

umedă, unde activitatea microbiologică fermentativă este scăzută, derulându-se doar prin 
intermediul  ciupercilor. Au evoluat pe forme de relief cu o declivitate redusă  sau pe areale 
cu întârzieri de pantă, dar fără condiţii de acumulări persistente de apă. 

Cantitatea de resturi organice vegetale care ajunge la suprafaţa solului depinde de 
speciile forestiere dominante, de densitatea acestora şi de condiţiile climatice. Aceasta este 
mai redusă sub pădurea de foioase ( 3t/ha)  şi mai mare sub cea de conifere ( 4t/ha). 
Compoziţia floristică a pădurilor reprezintă un factor important în geneza foliosolurilor. 
Coniferele (îndeosebi molidul şi pinul) şi ericaceele determină acidifierea mediului de 
alterare şi accelerează destrămarea rocilor silicatice. Bradul are o acţiune acidifiantă mai 
redusă datorită înrădăcinării lui mai profunde şi a conţinutului mai ridicat în cationi bazici în 
resturile sale organice. Aceleaşi specii se comportă mai mult sau mai puţin accentuat în 
diferite condiţii climatice. 

Apa freatică şi roca de solificare nu au influenţe hotărâtoare în formarea şi evoluţia 
unor astfel de soluri, influenţa acestora reducându-se la imprimarea unor caracteristici 
chimice care influenţează starea de reacţie sau calitatea complexului ionic din soluţiile de 
alterare. 

Geneză şi evoluţie 
Ca şi histosolurile, foliosolurile se formează prin acumulări succesive de materie 

organică într-un mediu lipsit de apă. Această caracteristică a mediului frânează activitatea 
microorganismelor şi încetineşte mult procesele fermentative. Din descompunerea lentă a 
litierei rezultă cantităţi apreciabile de acizi fulvici solubili care nu pot fi neutralizaţi de 
cantitatea redusă de baze care rezultă din litieră. Din această cauză majoritatea 
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foliosolurilor au o reacţie acidă ceea ce inhibă dezvoltarea bacteriilor şi implicit 
condiţionează formarea şi acumularea unei cantităţi mai reduse de humus. O parte a 
materiei organice acumulate este parţial transformată şi translocată prin intermediul apei 
meteorice în spre partea minerală a solului unde se acumulează într-o secvenţă relativ 
subţire, de 5-15 cm, după care procentul de  participare a acesteia scade brusc. 

Proprietăţi 
Foliosolurile au un profil de tipul Ol-Of-Oh-C sau R. Primele trei secvenţe sunt 

supraterane şi sunt condiţionate de o grosime mai mare de 50 cm. Acestea pot exista în 
forma prezentată mai sus sau, în unele cazuri,  una din faze poate lipsi. Orizontul C sau R 
este subteran şi nu reprezintă decât suportul inferior al foliosolurilor. 

Caracteristicile chimice ale foliosolurilor depind de tipul de vegetaţie şi de materia 
organică aportată, precum şi de condiţiile climatice care intervin în procesul de alterare. 
Foliosolurile au o aciditate mai mare în cazul acumulării unei litiere formată din resturi de 
conifere şi mai redusă în cazul acumulării unei litiere de foioase.  Cantitatea de acizi humici 
eliberaţi în procesul de alterare a materiei organice va contribui la alterarea mai rapidă sau 
mai lentă a substratului mineral. 

Tabelul 13  
Date analitice ale unui foliosol eutric litic 

Canada, Manitoba, teren slab depresionar, drenaj slab  
(după Soil map of the world, vol. II-North America, UNESCO-Paris, 1975, pag. 175) 

 
Textură DA Adân- 

cime Nisip Praf Argilă 
Fibre nedes- 

compuse 
Carbon 
organic 

Ori- 
zont 

cm % 

pH 

% 

Ra-
port 
C:N 

gr/ 
cm3 

Ol1 52-46 - - - 71 6,8 51,7 17 0,12 
Of1 46-24 - - - 64 5,9 54,9 18 0,13 
Of2 24-12 - - - 57 5,8 50,4 18 0,12 
Oh1 12-0 - - - 35 5,6 35,8 15 0,12 
Ao 0-21 35 25 40 - 7,7 2,3 11 - 
R       21 - - - - - - - - 

 
Pe de altă parte acizii humici rezultaţi din alterare, cu o mobilitate mai mare, vor 

percola spre partea minerală a solului şi vor constitui în continuare rezerva de hrană a 
speciilor forestiere.  

Subdiviziuni în SRTS: distric, eutric, litic. 
Fertilitatea şi folosinţă 
Utilizarea  foliosolurilor este aproape exclusiv forestieră. Fertilitatea este variată, în 

funcţie de starea de alterare şi caracteristicile substratului mineral şi de gradul de 
descompunere a materiei organice. 
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Cap. 11   Solurile minerale influenţate  de intervenţii antropice 
 
           Explozia industrială şi urbanistică, extinderea exploatărilor  la suprafaţă pentru 
extragerea de materii prime minerale ori energetice, amplele acţiuni de recuperare de 
terenuri de sub apele mării, precum şi superfertilizarea organică a unor terenuri slab 
productive (poldere), activităţi foarte vechi dar mult amplificate în ultimele decenii, au lăsat 
în urmă sute de mii de hectare de terenuri complet transformate (amestecate, acoperite), pe 
suprafaţa cărora caracteristicile vechilor soluri nu mai pot fi diagnosticate.   Această situaţie 
a impus crearea unor noi tipuri de sol: antrosoluri - soluri în formarea şi evoluţie cărora 
activitatea antropică a avut o influenţă decisivă, iar solul este deja bine conturat şi 
entiantrosoluri –  soluri în curs de evoluţie, formate pe materiale parentale antropogenetice 
şi cu nu orizont bioacumulativ A, slab schiţat. Ultimul tip de sol este specific doar în Sistemul 
Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS). 

 
11.1. Antrosolurile (AT) 
Antrosolurile sunt soluri puternic 

transformate prin procese antropedogenetice 
(lucrare profundă, fertilizare intensivă, 
adăugare de materiale străine prin irigare 
sau poluare etc.), astfel încât solul original nu 
mai poate fi diagnosticat sau se  regăseşte în 
condiţii de “sol îngropat”. Cele mai multe 
dintre antrosoluri au apărut ca urmare a 
nevoilor de teren agricol, pe măsură ce 
populaţia creştea sau organizarea regională 
impunea acest lucru. 

Denumirea antrosolurilor derivă de 
la cuvântul grecesc “anthropos” = om, 
indicând soluri rezultate din activităţi 
antropice. 

 Răspândire 
 Antrosolurile ocupă o suprafaţă de cca. 0,05 mil. km2, cu caracter insular. 
Suprafeţe mari se întâlnesc în  zonele intens exploatate agricol din  ţările dezvoltate ale 
Europei vestice: Olanda, Belgia, Germania (fig. 74), Marea Britanie, Irlanda, apoi  în Asia de 
sud est unde se aplică de milenii cultivarea orezului în sistem inundat. O dată cu creşterea 
populaţiei lumii, arealele cu antrosoluri vor creşte continuu. 
 În România antrosolurile ocupă suprafeţe restrânse în jurul marilor centre 
industriale, a exploatărilor miniere sau de flotaţie. În areale izolate se formează ca urmare a 
activităţilor de depozitare a materialelor sterile rezultate din executarea lucrărilor de 
escavare de canale, fundaţii, de amplasarea de şosele, căi ferate etc. 
 Condiţii pedogeografice, geneză şi evoluţie 
 Condiţiile pedogeografice în care s-au format şi evoluat antrosolurile sunt 
deosebit de variate, activitatea antropică modificatoare amestecând sau îngropând soluri 

 

Fig. 74   Răspândirea antrosolurilor în NV 
Europei (după Driessen şi Dudal, 1991) 



 159 
 

situate pe diverse forme de relief sau roci parentale şi în variate condiţii bioclimatice. 
Materialele acoperitoare (reziduuri industriale sau miniere, resturi menajere sau 
agrozootehnice) se constituie în soluri neevoluate sau într-un  stadiu redus de evoluţie, 
asemănătoare regosolurilor, însă cu unele caracteristici  specifice, proprii. 
 Orizonturile superioare ale antrosolurilor sunt cele care  au suportat activităţile 
antropice şi definesc solul la nivel de subtip: aplicare îndelungată a  îngrăşămintelor 
naturale (terric); irigare îndelungată cu ape bogate în suspensii solide (iragric);  fertilizare 
minerală şi organică în exces, cu acumulare excedentară de humus şi fosfor (plagic); 
desfundare  şi fertilizare cu îngrăşăminte organice (hortic); agrotehnică necorespunzătoare, 
cu formare de hardpan şi pete de reducere (antracvic); cultivare îndelungată în sistem 
inundat (hidragric) etc. Sub aceste noi orizonturi pot fi prezente solurile iniţiale, îngropate, 
care conservă informaţia referitoare la condiţiile anterioare modificărilor antropice. 
 Proprietăţi 
 Proprietăţile chimice şi fizice ale antrosolurilor variază mult de la un subtip la altul, 
de la un loc la altul. Majoritatea dintre aceste soluri au un conţinut ridicat de materie 
organică, o intensă activitate biologică, sunt bine asigurate cu elemente nutritive, sunt bine 
structurate, au o porozitate mare şi o mare capacitate de reţinere a apei. 
 Subdiviziuni: 

În sistemul WRB – subtipurile: hidragric, iragric, terric, plagic, hortic, gleic, spodic, 
feralic, luvic, arenic, regic, stagnic, haplic. 

In SRTS -  subtipurile: hortic, antracvic, psamic, pelic, calcaric, eutric, distric. 
. Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea antrosolurilor este foarte variată, caracterizând de la terenuri nefertile 
până la terenuri intens utilizate în agricultură cu rezultate din cele mai bune, în funcţie de 
condiţiile climatice. În Europa nordică, de pe asemenea soluri se obţin anual recolte foarte 
bune, iar în alte zone ale lumii ele sunt utilizate ca plantaţii pomi - viticole, îndeosebi în 
sistemul terasat. 
 Ameliorarea lor este diferită de la o zonă la alta, fiind necesare fertilizări intense 
şi măsuri de îmbunătăţiri funciare complexe. 
 

11.2. Entiantrosolurile (ET) 
Entiantrosolurile sunt specifice doar pentru Sistemul Român de Taxonomie a 

Solurilor, subtipurile acestora fiind preluate din diferite subdiviziuni ale  sistemul de 
clasificare internaţional – WRB, în special din cadrul regosolurilor. Sunt soluri mai tinere 
decât antrosolurile, în curs de formare, dezvoltate pe materiale  antropogene având o 
grosime de cel puţin 50 cm sau numai de minimum 30 cm dacă materialul parental 
antropogen este scheletic.  Entiantrosolurile au doar un orizont bioacumulativ A slab 
dezvoltat, puţin profund, de regulă ocric.  În cazul entiantrosolurilor copertate pot apărea şi 
caracteristici specifice orizonturilor molice sau umbrice. 

În sistemul de clasificare internaţional – WRB,  entriantrosolurile sunt specificate la 
tipul regosol. 
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Răspândire 
Entiantrosolurile sunt divers răspândite pe teritoriul României însă pe suprafeţe 

reduse. Pe măsură ce gradul de industrializare va creşte şi procentul de participare a 
acestor soluri la fondul pedologic al ţării va spori. Deocamdată ele sunt prezente în 
intravilan şi  îndeosebi în jurul marilor oraşe. Întrucât precizarea tipului de sol şi îndeosebi a 
subtipurilor este recentă, sunt necesare activităţi de cartare la scări mari pentru a preciza cu 
o anumită exactitate suprafaţa ocupată, cât şi pentru a puncta perimetrele ocupate cu astfel 
de soluri. 

Condiţii pedogeografice, geneză, evoluţie şi proprietăţi  
Dacă până nu demult  activităţile antropice modificatoare ale învelişului de sol se 

rezumau la înlocuiri ale unei vegetaţii native cu altă vegetaţie, de regulă intensiv exploatată, 
la introducerea masivă în sol a unor îngrăşăminte naturale sau minerale, eventual la 
intervenţii hidroameliorative energice care uniformizau orizonturile de sol (lucrări de 
desecare, drenaj, nivelare, desfundare etc.) sau, din contră, accentuau contrastele dintre 
orizonturi (irigaţie, inundare etc.), astăzi industria, transporturile, intensivizarea agriculturii, 
urbanizarea excesivă, consecinţele pătrunderii civilizaţiei  sau alte preocupări moderne  ale 
omului au determinat noi modalităţi de intervenţie asupra solurilor, dintre care amintim:  

- acumulări de materiale pământoase rezultate din activităţi industriale şi de 
construcţii : halde de steril, materiale reziduale de la construcţia şoselelor, a unor hale sau 
construcţii izolate, materiale rezultate din activităţi de dragaj etc. (materiale antropogene 
spolice);  

- materiale pământoase formate din decopertări şi depozitări de sol humifer, 
provenit, de regulă, din orizonturi A, cu grosimi de peste 15 cm ( material copertic); 

- materiale pământoase conţinând resturi de la construcţii şi resturi ale altor 
activităţi umane: cioburi, cărămizi, moloz etc., precum şi umpluturi sau depuneri conţinând 
predominant deşeuri minerale sau reziduuri orăşeneşti (materiale antropogene urbice); 

- materiale minerale de sol amestecat cu roca subiacentă şi eventual cu moloz şi 
deşeuri în care se observă încă fragmente de orizonturi diagnostice diseminate la 
întâmplare, nearanjate într-o anumită ordine (materiale antropogene mixice); 

- materiale şi deşeuri organice, umpluturi sau depuneri sub formă de grămezi 
conţinând dominant deşeuri organice. De regulă se găsesc în zonele de câmpie în jurul 
unor complexe zootehnice  sau în zonele de deal şi munte la marginea localităţilor în care 
se desfăşoară o bogată activitate de prelucrare semiindustrială a lemnului (gatere) 
(materiale antropogene garbice); 

- materiale minerale dure, continui, depuse artificial într-un strat compact, rezultate 
în urma activităţilor de pavare, betonare, asfaltare etc (caracter litoplacic). În funcţie de 
adîncimea la care aceste materiale  se găsesc, subtipul este definit la nivel de varietate 
(proxi, epi, mezo, bati litoplacic);  

- materiale şi deşeuri care produc emisii de gaze (CH4, H2S, CO2 etc.) care 
determină condiţii anaerobe în material (materiale antropogene reductice); 

- în cazul în care activităţile antropice determină modificări accentuate în profilul de 
sol, iar acestea vor facilita transformări importante, entiantrosolurile vor primi următoarele 
caracteristici:  prin aducerea la suprafaţă sau imediat sub suprafaţă, pe o grosime minimă 
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de 30 cm a unor materiale scheletice (caracter rudic), prin aducerea spre suprafaţă în primii 
50 cm a rocii dure (caracter litic), prin aducerea spre suprafaţă a unor materiale minerale cu 
texturi grosiere, cu un conţinut în argilă de sub 12% (caracter psamic), sau a unor materiale 
minerale cu un conţinut în argilă nesmectică de peste 45% (caracter pelic),  

Evoluţia subtipurilor din cadrul entiantrosolurilor este diferită, dar în general lentă, 
ea depinzând de caracteristicile mineralogice, fizice şi chimice ale materialele minerale sau 
organice încorporate în masa de sol. În cazul încorporării sau amestegării de materiale 
organice, caracteristicile entiantrosolurilor sunt benefice, ele putând fi rapid încluse în 
circuitul productiv. 

În cazul includerii unor materiale greu alterabile (betoane, materiale plastice sau 
alte materiale greu compostabile), proprietăţile chimice, fizice şi hidrofizice ale 
entiantrosolurilor sunt deficitare pe o perioadă mai lungă de timp. 

Subdiviziuni: 
În SRTS - subtipurile: urbic, rudic, garbic, spolic, mixic, reductice, psamic, pelic, 

copertic, litic, litoplacic. 
In WRB  tipul de entiantrosol lipseşte. Solurile sunt incluse, în general, la tipul 

regosol, după cum urmează: entiantrosol urbic – la regosol urbic; entiantrosol rudic – la 
regosol scheletic, entiantrosol garbic – la regosol garbic; entiantrosol spolic – la regosol 
spolic; entiantrosol mixic – la regosol antropic; entiantrosol reductic – la regosol reductic; 
entiantrosol psamic – la regosol arenic; entiantrosol pelic – la regosol vertic; entiantrosol 
copertic – la regosol humic şi entiantrosol litic şi litoplacic – la regosol litic. 

Folosinţă şi fertilitate 
Din cauza proprietăţilor fizice şi chimice deficitare marea majoritate a 

entiantrosolurilor au o folosinţă impusă. De regulă sunt introduse în circuitul agricol la 
categoria păşune. Starea de fertilitate a terenurilor ocupate de entiantrosoluri este 
restricţionată de volumul edafic util scăzut, de starea de alterare redusă a materialelor 
încorporate, de caracteristicile chimice deficitare, unele chiar poluante. Refacerea stării de 
fertilitate a terenurilor ocupate de astfel de soluri este anevoioasă şi de lungă durată.  

 
11.3. Erodosolurile (ER) 
Tipul erodosol este specificat doar în SRTS. Este caracteristic pentru solurile 

puternic trunchiate datorită unor procese de eroziune accelerată, sau pentru solurile  
decopertare, ambele  procese  fiind  declanşate  sau  amplificate  de  activităţi  antropice  
degradative. Orizonturile rămase în urma acestor intervenţii nu permit încadrarea pedonului 
într-un alt tip de sol. De regulă, erodosolurile prezintă la suprafaţă un orizont Ap provenit din 
orizonturile AB sau B, din AC sau C, având sub 20 cm grosime. 

Tipul de profil al erodosolurilor este Ao-C pentru subtipurile eutric, pelic, calcaric, 
psamic, andic, scheletic, stagnic, Ao.C-R pentru subtipul litic, Ao-Bv-C pentru subtipul 
cambic, Ao-Bt-C pentru subtipul argic, Ao-Bs-C pentru subtipul spodic 

Sedimentele (materialele parentale) scoase la zi prin eroziune sau prin decopertare 
sunt considerate roci şi încadrate ca atare. Pentru erodosolurile rezultate prin decopertare 
se poate folosi denumirea de decosol. 
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Răspândire 
Erodosolurile se 

întălnesc în tot spaţiul românesc, 
de regulă în zonele culturalizate, 
pe pante cu declivităţi pronunţate 
din subcarpaţi, piemonturi, 
podişuri, depresiuni şi pe 
versanţii văilor de eroziune din 
câmpiile înalte. Arealele de 
ocupare sunt foarte dispersate, 
foarte numeroase, însă cu 
suprafeţe reduse, discontinui. 
   In partea de vest a 
ţării, dar şi în Moldova, 
erodosolurile ocupă versanţii 

văilor de eroziune, îndeosebi  cei sculptaţi în roci friabile, de tipul loessului. 
 Condiţii geografice, geneză şi evoluţie 
 Marea majoritate a erodosolurilor au rezultat  în urma unor activităţi  antropice  
(decopertare, intervenţii agrotehnice neraţionale care au declanşat sau au amplificat 
procesele denudaţionale eoliene sau fluviatile), care au condus la trunchierea profilului unor 
soluri zonale sau azonale.  În aceste condiţii, tipul erodosol va include numai acele  soluri 
ale căror profile erodate, trunchiate sau intens modificate prin alte intervenţii,  nu mai permit 
încadrarea într-un anumit tip de sol. În momentul în care  fragmentele rămase din 
orizonturile supuse intervenţiilor antropice sau naturale (declanşate şi/sau amplificate 
antropic) vor putea fi încadrate în unul sau mai multe orizonturi pedogenetice, atunci solul 
va fi inclus în tipul zonal sau intrazonal respectiv, varietate erodată (slab, moderat sau 
puternic). 

Este necesar a se menţiona diferenţa dintre erodosoluri şi regosoluri, diferenţă 
care uneori este atât de redusă încât cele două corpuri naturale se pot confunda.  

Regosolurile (cele situate pe pante) sunt corpuri naturale supuse unei acţiuni de 
eroziune lentă, sesizabilă la nivel de timp geologic, perioadă în care solificarea se menţine 
într-un stadiu de echilibru cu eroziunea, iar solul rămâne într-un stadiu incipient de evoluţie. 

Erodosolurile încadrează corpurile naturale care se găsesc într-un stadiu de 
rhexistazie bioclimatică ca urmare a favorizării sau declanşării de către om, prin intervenţii 
neraţionale în peisaj,  a unor procese geomorfoclimatice care conduc la degradarea 
covorului vegetal şi implicit a învelişului de sol prin procese de eroziune de suprafaţă, 
eroziune de adâncime, eroziune eoliană, fenomene de glisaj, decopertare etc. 

Proprietăţi 
Caracteristicile fizice şi chimice ale erodosolurilor sunt variate, în funcţie de tipurile 

şi subtipurile de sol din care au rezultat. Caracteristicile vechilor orizonturi, în mare parte 
îndepărtat, sunt aproape insesizabile. Se remarcă  influenţa pe care o au materialele 
parentale asupra caracteristicilor actuale ale erodosolurilor, acestea regăsinduse  în profilul 
de sol foarte aproape de suprafaţa terenului. 

Fig. 75  Răspândirea  erodosolurilor în România 
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In general, erodosolurile au o rezervă de humus mică şi foarte mică, sunt slab 
aprovizionate cu substanţe nutritive şi au o activitatea microbiologică extrem de redusă. 
Structura slab dezvoltată, puţin stabilă hidric, nu favorizează acumulări suficiente de apă, 
plantele suferind în perioadele estivale secetoase. 
              Subdiviziuni în SRTS:   subtipurile: cambic, argic, andic, spodic, calcaric, psamic, 
pelic, stagnic, litic, scheletic, eutric; 

Folosinţă şi fertilitate 
 În zonele de câmpie înaltă şi dealuri joase, pe versanţi cu declivităţi medii, 
utilizarea erodosolurilor este predominant în domeniul arabil, fapt care menţine sau 
amplifică procesele degradative. În arealele cu dealuri înalte şi premontane aceste soluri 
sunt utilizate pentru păşuni şi fâneţe.  
 Datorită unui orizont bioacumulativ scurt şi slab aprovizionat cu elemente 
nutritive, fertilitatea  erodosolurilor este slabă spre foarte slabă. Sunt necesare măsuri 
energice de stăvilire a proceselor degradative şi de fertilizare intensă cu îngrăşăminte 
organice şi minerale.  
 Terenurile ocupate cu astfel de soluri pot fi utilizate ca pajişti şi fâneţe, plantaţii 
pomi-viticole sau, izolat, cultivate de plante de câmp neprăşitoare. 
  

Cap. 12  Solurile  minerale  condiţionate  de topografia  terenului 
 
           Influenţa decisivă a reliefului asupra formării şi evoluţiei solurilor se manifestă  prin 
denudaţie, acumulare ori poziţie topografică specifică. 
           Solurile rezultate în urma proceselor denudative (leptosoluri, regosoluri), apar în cele 
mai diverse condiţii climatice, însă predominant pe forme de relief cu o declivitate sporită, 
zone în care procesele pedogenetice sunt contracarate de o eroziune lentă (geologică).  În 
aceste conjuncturi profilul de sol este permanent trunchiat, orizonturile de sol sunt slab 
schiţate  sau incipient evoluate, în sfera factorilor de solificare fiind împinsă mereu roca 
crudă (dură sau friabilă). 
           În arealele acumulative (câmpii, lunci sau văi de eroziune), alături de relief, în 
formarea şi evoluţia unor astfel de soluri intervin decisiv şi condiţiile climatice (pluviometria),  
hidrologice (inundaţiile) sau hidrogeologice (apa freatică). 
           În luncile şi deltele cursurilor de ape neîndiguite, aportul de noi materiale provoacă o 
permanentă întinerire a solurilor. Vechile procese pedogenetice rămân relicte (în cazul unor 
acoperiri rare, dar puternice) sau se reiau de fiecare dată din faze incipiente (în cazul unor 
aluvionări dese). Totalitatea acestor formaţiuni pedolitologice aflate sub influenţa unui 
permanent proces de acreţie prin aluvionare poartă numele de fluvisoluri. 
           Formele de relief depresionare din arealele ocupate de fluvisoluri, alte forme de relief 
coborâte altitudinal (câmpii joase în care succesiunea depozitelor de suprafaţă se 
intersectează cu poziţii superficiale ale nivelelor pedofreatice) sau cele cu diferenţe 
accentuate de temperatură, sunt acoperite cu soluri intens afectate de un permanent exces 
de umiditate freatică (gleisoluri) cauzat de poziţionarea nivelului pedoacvifer aproape de 
suprafaţa terenului. 
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12.1.  Leptosolurile (LP) 
 Leptosolurile sunt soluri subţiri, limitate în grosime de 
roca compactă, continuă, situată la mai puţin de 25 cm de la 
suprafaţă. Ele pot conţine sau acoperi în cadrul aceloraşi 
adâncimi materiale cu peste 40% CaCO3  sau conţin în primii 75 
cm sub 10% pământ fin, restul fiind fragmente de rocă. Profilul 
de sol are un scurt orizont A, sub care urmează fragmente de 
rocă sau roca compactă (A-R). 
 Leptosolurile apar în asociaţie cu nonsoluri (stâncării) 
sau cu regosoluri, cambisoluri, spodosoluri. Denumirea 
leptosolurilor derivă din cuvântul grec “leptos” = subţire, indicând 
un sol puţin profund, slab dezvoltat. 
 În SRTS se regăsesc sub denumirea de litosoluri. 
 Răspândire 
 Leptosolurile ocupă o suprafaţă de 16,6 mil. km2 , în 
toate regiunile montane ale lumii, îndeosebi în Asia centrală şi 
de nord-est. În arealele tropicale şi subtropicale din Asia 
(Peninsula Arabică), Africa (Deşertul Sahara, Kalahari) şi în 
partea de vest a Americii de Sud leptosolurile ocupă o suprafaţă 
de peste 9 mil. km2 (fig. 77). 

În România, sub denumirea de litosoluri, sunt extinse, în areale discontinui,  pe cca. 
85 000 ha în zonele montane şi în depresiuni intramontane (fig. 78). 
 

 Fig. 77   Răspândirea  pe  glob  a  leptosolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
 

Condiţii pedogeografice 
 Leptosolurile se găsesc răspândite pe forme de relief accidentate,  cu pante 
accentuat înclinate, pe culmi înguste cu denudaţie activă.  

Fig. 76   Leptosol - 
schiţa 

profilului de sol 
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 Apar în cele mai diverse condiţii climatice, din zona arctică până în cea tropicală 
aridă sau umedă. Distribuţia lor depinde de altitudinea absolută a reliefului, de situarea pe 
latitudine, de apropierea sau depărtarea de mări, oceane sau pustiuri, de masivitatea 
arealului montan, de expoziţie, de direcţia curenţilor atmosferici etc. 
 Factorul pedogenetic dominant este însă roca superficial poziţionată datorită 
denudaţiei (în zonele temperate şi calde) sau datorită alterării ei reduse (în zonele reci). 
Proprietăţile mineralogice şi chimice ale rocilor diferenţiază leptosolurile la nivel de subtip. 

 Vegetaţia caracteristică este variată, în funcţie de condiţiile climatice; de regulă   
este reprezentată prin pajişti dar şi prin  formaţiuni arborescente care explorează fisurile 
frecvente existente în rocile dure. 
 Geneză şi evoluţie 
 Geneza leptosolurilor este similară cu cea a regosolurilor, solificarea 
declanşându-se pe măsură ce rocile dure se alterează, iar bioacumularea reuşeşte să 
contureze un scurt dar evident epipedon. Caracteristica generală  a procesului de 
pedogeneză este dată în regiunile muntoase de îndepărtarea lentă dar continuă  a 
pământului fin de către curenţii peliculari de apă care se scurg pe suprafeţele puternic  
înclinate şi de predominarea alterării fizice a rocilor compacte, ce conferă solurilor un 
pronunţat caracter scheletic. În zonele temperate sau calde şi umede,  caracterul scheletic 
este legat de valoarea  declivităţii, iar în zonele reci sau calde şi uscate, de  alterarea 
chimică redusă. 
 Leptosolurile se caracterizează printr-o  mare diversitate areală datorită marii 
variaţii, pe suprafeţe restrânse, a reliefului (pantă, expoziţie), a naturii mineralogice şi 
chimice a rocilor etc. 
 În condiţii de rocă dură superficial poziţionată, solificarea este foarte slabă caz în 
care se formează un profil de sol foarte scurt (0-25 cm), cu un orizont bioacumulativ de 5-10 
cm, care însă se poate prelungi în fisurile rocilor. Condiţionat de particularităţi climatice, la 
suprafaţa leptosolurilor se pot dezvolta orizonturi organice hidromorfe. 
 Sensul de evoluţie al leptosolurilor este influenţat de condiţiile climatice, natura 
rocii sau înclinarea pantei. După ce trec în prealabil prin stadiul de regosoluri, aceste soluri 
vor evolua spre spodosoluri în regiunile muntoase înalte, spre argiluvisoluri în zonele 
temperate pe forme de relief piemontane, spre acrisoluri, lixisoluri etc. în regiunile tropicale 
semiumede, sau spre calcisoluri în zonele tropicale aride. 
 Proprietăţi 
 Leptosolurile au un profil de tipul A(o,m,u) - R. Orizontul superior bioacumulativ 
(A) este alcătuit din materie organică slab humificată, din fragmente de rocă dură, nealterată 
şi  din materiale minerale friabile  (de obicei grosiere). Între  orizontul bioacumulativ şi roca 
compactă apare un scurt orizont de trecere.  

Însuşirile leptosolurilor sunt foarte variate, ele fiind determinate de natura rocii şi 
îndeosebi de conţinutul acesteia în baze, de grosimea solului şi de condiţiile climatice în 
care se găsesc. Leptosolurile formate pe calcare (rendzice) au un conţinut echilibrat de 
elemente chimice şi sunt mai fertile, iar cele formate pe roci acide au un deficit mare de 
azot, fosfor şi potasiu. Leptosolurile pot conţine procente mari de humus (5-10%)  distribuit 
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într-o secvenţă de volum edafic util redusă, ceea ce determină totuşi o rezervă totală de 
humus foarte mică (<40 t/ha). 

 Tabelul 14 
Date   analitice   ale   unui  leptosol (litosol)   eutric  (tipic) 

România; Dobrogea de Nord; Greci (după N.Florea-1968) 
Orizonturi Ao R 
Adâncimi (cm) 0-15 15-27 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 21,0 18,1 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 40,1 35,1 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 20,0 23,0 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 18,9 23,8 
Schelet(>2mm - în %) 36 93 
pH în H2O 6,32 6,17 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 
Humus (%) 4,48  
Azot  total (%) 0,25  
C : N 12,0  
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 14,56  
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g sol) 4,87  
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 19.43  
Grad de saturaţie în baze (V%) 74,9  

   În scurtul profil 
de sol schiţat, structura 
este slab dezvoltată, iar 
textura mijlocie spre 
grosieră cu numeroase 
fragmente de rocă 
nealterată. Roca dură 
limitează, la foarte mici, 
valorile permeabilităţii, 
porozităţii de aeraţie, 
capacităţii de apă utilă. 
              Subdiviziuni: 

In sistemul WRB, 
subtipurile: litic, 
hiperscheletic, rendzic, 
gelic, vertic, gleic, molic, 
umbric, humic, gipsiric, 
calcaric, yermic, aridic, 
distric, eutric, haplic 

In SRTS, subtipurile: distric, eutric, renzdic, scheletic, histic 
     
 

 

Fig. 78   Răspândirea  litosolurilor (negru)  şi  a  regosolurilor 
(haşurat)  în  România 
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Fertilitate şi folosinţă 
Fertilitatea generală a leptosolurilor este foarte scăzută. Principala restricţie este 

indusă de volumul edafic util extrem de mic şi de capacitatea redusă de reţinere a apei. Din 
această cauză nu sunt utilizate în agricultură pentru cultura plantelor anuale însă manifestă 
o oarecare pretabilitate pentru folosinţe pomi-viticole şi păşunat extensiv. Pajiştile naturale 
sunt totuşi de o slabă calitate, iar formaţiunile arborescente forestiere izolate sunt 
susceptibile la doborâre. Cele mai productive leptosoluri sunt situate în climatele umede, pe 
materiale parentale carbonatate. Izolat, pe leptosolurile rendzice, eutrice sau molice din 
zona mediteraneană (Grecia, Israel) se cultivă viţa de vie, citrice, iar în regiuni din Asia de 
sud, prin metode manuale, pe parcele mici, se cultivă şi cereale (mei, sorg, muştar, grâu). 

 
12.2.  Regosolurile (RG) 

 Regosolurile sunt soluri minerale slab dezvoltate, 
formate pe roci claste, friabile, neconsolidate, de diferite 
origini (cu excepţia materialelor grosier texturate - specifice 
psamosolurilor, a sedimentelor aluviale specifice 
fluvisolurilor, a materialelor bogate în allofane - specifice 
andosolurilor sau a celor excesiv afectate de umiditate 
freatică - specifice gleisolurilor). Au un profil slab diferenţiat, 
de tipul Ao-C-(R).  
 Termenul de regosol derivă din cuvântul grecesc 
“reghos” = cuvertură, indicând prezenţa unui strat de 
material afânat care acoperă roca dură. 
 În SRTS regosolurile sunt precizate sub aceiaşi 
denumire. În cazul unor intervenţii antropice energice, 
regosolurile calcarice, vertice, stagnice, leptice, scheletice şi 
haplice,  degradate prin eroziune accelerată, sunt grupate 
într-un tip de sol aparte, caracterizat prin intervenţii 
agrotehnice degradative, denumit erodosol (calcaric, pelic, 

stagnic, litic, scheletic, respectiv eutric), sol descris în paginile anterioare. 
 Răspândire 
 Regosolurile sunt răspândite pe glob pe o suprafaţă de cca. 9 mil. km2 (6,7%), 
îndeosebi în regiunile arctice ale Americii de Nord, în regiunile tropicale şi subtropicale aride 
din centrul şi estul Africii, centrul Australiei, dar şi în alte zone în care procesul de denudare 
se regăseşte în echilibru cu cel de bioacumulare (fig. 80). În România regosolurile ocupă o 
suprafaţă de 930 000 ha (3,9%) pe unii versanţi din arealele deluroase din podişurile 
Moldovei, Transilvaniei, Mehedinţi, Getic, Dobrogei sau în dealurile subcarpatice ale 
Banatului, Crişanei etc. (fig. 78). 
 Condiţii pedogeografice în contextul cărora s-au format şi evoluat regosolurile 
sunt foarte diverse sub aproape toate aspectele. 
 Regosolurile s-au format pe forme de relief plane în condiţii climatice reci sau 
calde şi aride sau în condiţii de relief înclinate în zone temperate sau calde şi umede, pe 

 
Fig. 79  Schiţa unui profil 

de regosol umbric 
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scoarţe de alterare subţiri, deseori scheletice, provenite din dezagregarea şi alterarea 
parţială a unor roci dure de diverse tipuri. 
 Vegetaţia ierboasă care acoperă aceste soluri subţiri are o dezvoltare redusă; 
vegetaţia lemnoasă, prin sistemul ei radicular profund, este mai viguroasă şi protejează în 
mare măsură  solurile de eroziune. 

 
Fig. 80 Răspândirea regosolurilor pe glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 

  
 Geneză şi  evoluţie 
 Conceptual, regosolurile constituie stadiul iniţial de pedogeneză a unor materiale 
recent aduse la suprafaţă şi introduse în sfera factorilor de solificare. Din această cauză 
aceste soluri se regăsesc în asociaţie cu soluri zonale sau azonale, spre care realizează 
treptat tranziţia (cambisoluri, luvisoluri, umbrisoluri, podzoluri, andosoluri, feralsoluri, 
calcisoluri, gipsosoluri, criosoluri).  Procesul de solificare se derulează într-un ritm foarte 
lent, nesemnificativ, fie datorită temperaturilor joase, fie aridităţii prelungite sau este 
contracarat de procesul de denudaţie (pe pante). În acest mod solul rămâne incomplet 
dezvoltat, fără orizonturi diagnostice bine  precizate. În regiunile calde şi umede procesele 
de solificare sunt menţinute la stadii incipiente datorită eroziunii  care înlătură produsele 
solificării şi împinge permanent în spre sfera factorilor de solificare roca crudă. 
 În zona temperată regosolurile apar frecvent pe versanţii supuşi denudaţiei 
pluviale. Orizonturile superioare, mai mult sau mai puţin solificate, sunt lent dar continuu 
denudate de către apa meteorică. Ca urmare solificarea nu poate avansa, iar orizontul 
bioacumulativ rămâne slab conturat. 
 Proprietăţi 
 Regosolurile au un profil de sol slab diferenţiat morfologic şi slab structurat, de 
tipul A-C-(R). Însuşirile şi proprietăţile regosolurilor depind în cea mai mare măsură de cele 
ale materialelor parentale din care provin şi de condiţiile climatice în care evoluează.  Sunt 
sărace în humus şi nutrienţi. Textura, nediferenţiată pe profil, variază de la grosier la fină, cu 
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fragmente de schelet în cazul depozitelor eluviale. Proprietăţile fizice şi chimice variază în 
limite largi în funcţie de rocă şi climă, fiind  precizate în cadrul  subtipurilor. 

Tabelul 15 
Date   analitice   ale   unui  regosol  eutric  (tipic) 

Sud estul Australiei de sud, alt.. 40m, pante line, nisipuri carbonatate vechi, dunificate, 
climat subtropical oceanic, vegetaţie de savană (după Soil map of the world, vol. X, 

Australasia, FAO-UNESCO, 1978 
Orizonturi A AC C1 C2 R 
Adâncimi (cm) 0-15 15-30 30-50 50-70 70 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 18 17 18 18  
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 60 62 60 59  
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 7 8 7 6  
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 15 13 15 17  
pH în H2O 7,1 6,9 7,0 7,1  
Carbonaţi (CaCO3 %) 0,39    83,0 
Humus (%) 2,0 1,0 0,6 0,7 0,1 
Grad de saturaţie în baze (%) 100 100 90 83 100 
CEC (me/100 g sol) 7 7 6 7  
Cationi schimbabili: Ca (me/100 g sol) 9,6 9,6 4,1 4,4  
Cationi schimbabili: Mg (me/100 g sol) 0,9 0,9 ,09 1,1  
Cationi schimbabili: K (me/100 g sol) 0,5 0,4 0,3 0,2  
Cationi schimbabili: Na (me/100 g sol) 0,2 0,2 0,1 0,1  
SiO2 : Al2O3 27 25    
SiO2 : Fe2O3 85 84    
SiO2 : R2O3 20 19    

 
Subdiviziuni: 
În clasificarea WRB - subtipurile: gelic, leptic, hiposalic, gleic, taphovitric, 

taphoandic, arenic, aric, garbic, reductic, spolic, urbic, tephric, gelistagnic, stagnic, humic, 
gipsiric, calcaric, takâric, yermic, aridic, hiperocric, antropic, scheletic, hiposodic, vermic, 
distric, eutric, haplic. 

In SRTS - subtipurile: distric, eutric, calcaric, salic, stagnic, molic, umbric, pelic, 
litic, scheletic. 
  Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea regosolurilor este accentuat  restricţionată în primul rând de condiţiile 
climatice şi orografice în care apar: în zonele arctice -  de temperaturile foarte scăzute; în 
zonele tropicale uscate - de deficitul de umiditate; în zonele montane - de declivitatea 
pronunţată. 
 În regiunile subtropicale şi în stepe, pe forme de relief accesibile, pot fi utilizate ca 
teren agricol doar în condiţii de irigare. 
 Sunt ocupate de păduri şi păşuni de slabă calitate. Pe regosolurile districe din 
zonele tropicale umede se cultivă maniocul, ananasul sau arahidele. Regosolurile calcarice 
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din Grecia sunt utilizate pentru culturi  intensive de cereale,  livezi sau vii.  În toate cazurile 
sunt necesare intervenţii ameliorative în funcţie de caracteristicile chimice şi fizice ale 
profilului de sol. 

 
12.3.  Fluvisolurile (FL) 

 Fluvisolurile (sau aluviosolurile în SRTS) sunt 
soluri tinere, slab diferenţiate, puţin evoluate, formate pe 
materiale fluvice (aluviale) mai mult sau mai puţin recente, 
reîmprospătate periodic în urma inundaţiilor, cu compoziţie 
mineralogică eterogenă şi cu un exces permanent sau 
temporar de apă, îndeosebi freatică. Diagnoza lor se 
realizează prin identificarea  unor orizonturi A ocrice, molice, 
umbrice sau histice, supraiacente unui material parental 
stratificat [A(o, m, u, h) - C]. 
 Denumirea fluvisolurilor derivă de la latinescul 
“fluvius” şi indică prezenţa depozitelor fluviatile. 
 Răspândire 
 Fluvisolurile cupă o suprafaţă de 3,2 mil. km2  

(2,4%), din care cca. 2 mil. km2 în luncile râurilor din zonele 
tropicale: în Lunca fluviului Amazon, în Lunca şi Câmpia  
Gangelui, în jurul Lacului Ciad din centrul Africii, în zonele 
deltaice ale Brahmaputrei, Indului, Nilului, Zambezi, Orinoco, 
La Plata, în arealele litorale cu depozite marine recente din 
Sumatra, Kalimantan (fig.82). 
 În zonele  reci, fluvisolurile sunt răspândite  în 
luncile şi deltele fluviilor Lena, Obi, Maekenzie. În zonele 

temperate suprafaţa fluvisolurilor s-a restrâns ca urmare a lucrărilor ameliorative (îndiguire),  
solurile evoluând spre tipurile zonale. 

În România aluviosolurile ocupă o suprafaţă de 21 800 km2 în Lunca şi Delta 
Dunării şi în principalele lunci ale râurilor din ţară (fig. 85). Luncile înguste sau fundul văilor 
de eroziune sunt ocupate de aluviosoluri coluvice.                      
           Condiţii pedogeografice 
 Fluvisolurile apar în condiţii de relief de luncă, terase joase, sau în actualele arii 
ale câmpiilor   de divagare. De regulă sunt situate pe cele mai joase forme de microrelief 
(văi periodic inundate, zone litorale şi delte).  
 Datorită particularităţilor hidrologice ale apelor de inundaţie din luncile largi ale 
râurilor, materialele aluviale sunt sortate în cadrul luncii, atât  în profil longitudinal, cât şi în 
profil transversal. În secţiune longitudinală, materialele fluviatile au alcătuiri granulometrice 
grosiere, cu variate procente de schelet, în sectoarele superioare ale cursurilor de ape şi 
sunt fin texturate, mai omogene, în sectoarele inferioare şi în delte.  În secţiune 
transversală, cele mai grosiere sedimente se regăsesc în zona perifluvială, de o parte şi de 
alta a albiilor minore actuale sau relicte. În aceste zone materialele aluviale stratificate au 
construit forme geomorfologice mai înalte (grinduri), iar solurile sunt bine drenate. Pe 

 

Fig. 81  Schiţa profilului 
unui fluvisol 
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măsură ce ne îndepărtăm de albia minoră,  debitul  apelor  revărsate  scade,  viteza  lor de 
deplasare devine  din  ce în ce mai mică, iar apele poartă în suspensie numai particule de 
mâl, argilă şi substanţe organice. Aici apele stagnează perioade îndelungate depunând 
sedimente fine, dar  cu  diferite  compoziţii  mineralogice,  în  funcţie  de caracteristicile 
litologice ale bazinului de recepţie (fig. 83). În cazul în care în bazin sunt condiţii favorabile 
eroziunii areale şi liniare, depozitele aluviale devin eterogene şi din punct de vedere 
granulometric. 
 Zona marginală a luncii (lunca de sub terasă) este mai joasă, cu argilozitate 
sporită şi cu   un exces de umiditate prelungit  provenit şi din areale riverane (fig. 84). 
  

 
Fig. 82    Răspândirea pe glob a fluvisolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
Fig. 83   Reprezentarea schematică a modalităţii de  sedimentare într-o albie majoră,  

 (după Florea, 1963) 
 

 
Fig. 84.  Profil transversal într-o albie majoră  şi modalităţile de solifiacare a sedimentelor 
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Compoziţia mineralogică a materialelor parentale este în strânsă legătură cu 

compoziţia minerală a solurilor mai vechi şi a materialului alterat sau nealterat din bazinele 
hidrografice (carbonatat - în arealele cu loessuri, rendzine; argile illitice sau 
montmorillonitice - în zonele cu alterare lentă; allofane - în zonele vulcanice; argile 
caolinitice - în regiuni cu soluri ferallitice; sulfat şi carbonat de calciu - în regiunile aride etc.). 
Depozitele marine se deosebesc de cele continentale, fiind mai alcaline (eventual mai 
acide) şi mai bogate în argile tristratificate. Datorită aportului permanent de aluviuni orizontul 
bioacumulativ A este menţinut permanent într-o stare incipientă de dezvoltare. În spre 
profunzime cantitatea de materie organică scade rapid, evidenţiind  procesul de stratificare. 
 Clima nu prezintă o importanţă deosebită referitor la formarea fluvisolurilor. 
Particularităţile climatice pot însă grăbi sau încetini procesul de evoluţie a acestor soluri. 
 În procesul de formare şi evoluţie a fluvisolurilor un rol deosebit îl are apa (de 
inundaţie, freatică, oceanică). Alături de rolul dominant în formare, apa contribuie la 
procesele de oxidare şi reducere, decarbonatare şi levigare etc. Textura grosieră facilitează 
o circulaţie laterală rapidă a apelor freatice şi facilitează circulaţia descendentă a apelor 
meteorice.  

Apele sărate, oceanice şi marine, favorizează acumulări de sedimente sulfidice, 
care conţin peste 0,75% sulf.  Aceste materiale ce conţin jarosit şi schwertmannit se 
întâlnesc îndeosebi din zonele intertropicale (Asia de sud est, vestul Africii şi pe coasta de 
nord est a Americii de Sud) şi condiţionează formarea şi evoluţia fluvisolurilor tionice. Aceste 
soluri ocupă peste 0,13 mil. km2, pe ţărmurile Indoneziei, Vietnamului, Thailandei, 
Senegalului, Guineea Bisau, Siera Leone, Liberiei, Venezuelei, Guianei. Sunt formate pe 
depozite argiloase marine nematurate, cu pH neutru-slab alcalin, invadate de o bogată 
vegetaţie de mangrove. Drenarea şi maturarea depozitelor marine duce la  oxidarea 
sulfurilor organice formate prin descompunerea  anaerobă a resturilor vegetale, formarea 
sulfaţilor şi în final a acidului sulfuric după reacţiile:   Fe2O3  +  4 SO4  +  8 CH20 + 1/2 02        
2FeS2 + 8 HCO3 + 4 H20;   FeS2 + 3 02 + 2 H20     Fe2+  +   2 H2SO4.  (20)                
Aceste procese produc o acidifiere puternică a argilelor   care ajung la un pH   < 3,5 (dacă 
nu conţin CaCO3 care să neutralizeze acidul sulfuric, formându-se în acest caz gips). 
 Vegetaţia este specifică fiecărei zone bioclimatice. În regiunile cu ape dulci 
domină speciile lemnoase de esenţă moale. În zona litoral-oceanică, în funcţie de cantitatea 
de săruri aduse de ape în perioada fluxului, apar păduri mai mult sau mai puţin compacte de 
mangrove. 
 Geneză şi evoluţie 
 Formate pe forme de relief joase şi pe materiale parentale recente, cu un conţinut 
ridicat de apă, fluvisolurile îşi conturează orizonturile şi proprietăţile printr-o gamă largă de 
procese pedogenetice. 
 Procesul iniţial este legat de maturarea sedimentelor fluviatile sau marine (de 
obicei cele fin texturate - prăfoase şi argiloase). În urma întreruperii legăturii cu agentul de 
acumulare şi într-un climat mai cald, materialele sedimentate pierd ireversibil (în secţiunile 
superioare ale profilului de sol), până la 1/2 din apa pe care o conţin, reducându-şi volumul 
şi generând crăpături pe traiectul cărora pătrunde aerul şi declanşează procese aerobe de 
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descompunere şi humificare a materiei organice adusă o dată cu aluviunea sau provenită 
din cea deja instalată. Concomitent au loc procese de oxidare a compuşilor feroşi. 
 În secţiunile inferioare, sub influenţa unui nivel freatic ridicat, compuşii minerali 
rămân în stare redusă (pigmentând solul în culori  neutrale = gleizare de reducere, orizont 
de glei).  În cazul unui nivel freatic oscilant, în care alternează procesele de oxidare cu cele 
de reducere, compuşii oxidaţi şi ce reduşi (ai fierului şi ai manganului în special) 
pigmentează orizonturile  în culori mozaicate (gleizare de oxido-reducere). 
 După uscare (maturare), fluvisolurile pot fi decarbonatate sub influenţa apei 
încărcate cu bioxid de carbon, bazele şi sărurile fiind levigate la adâncimi conform cantităţii 
de apă infiltrate şi a permeabilităţii solului şi a materialelor din subsol. 
 Concomitent are loc şi o omogenizare biologică a orizonturilor superioare prin 
intermediul rădăcinilor plantelor sau a faunei subterane, proces care conduce la conturare 
orizontului bioacumulativ (A). 
 Caracteristic pentru fluvisoluri este repetarea periodică a proceselor de inundare 
şi aluvionare care conduc la o acreţie (creştere sau înălţare) continuă prin sedimente noi 
depuse. Aceste fenomene întrerup procesul de solificare, iar vechiul sol este acoperit, 
îngropat la diferite adâncimi. Asupra noului material depus, procesele de formare şi evoluţie 
prezentate mai sus îşi reiau activitatea în condiţii similare sau uşor modificate. 
 În cazul în care resedimentările prin inundare sunt stopate prin îndiguire sau se 
repetă la intervale foarte rare, în evoluţia fluvisolurilor se disting trei stadii: 
 a) - stadiul de presolificare se datorează remanierii ritmice a materialelor 
parentale ca urmare a aluvionării repetate. Orizontul bioacumulativ nu este conturat, iar 
stratificarea este evidentă. Acestui stadiu îi sunt  caracteristice aluviosolurilor entice din 

SRTS (2003), eventual 
nonsolurile din clasificarea 
WRB (1998). 
 b) - în primul stadiu 
de solificare, orizontul 
bioacumulativ este clar 
diferenţiat de materialul 
parental subiacent, dar 
procesele de translocare 
lipsesc sau sunt foarte slab 
precizate. Acest prim stadiu de 
solificare corespunde principiilor 
de diagnosticare a fluvisolurilor 
în clasificarea WRB şi a 
majorităţii subtipurilor specifice 
a aluviosolurilor în  SRTS. 
 c) - solurile formate 
pe materiale fluviatile recente 
care trec în stadiul al treilea  

 

Fig. 85  Răspândirea aluviosolurilor în România 
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de solificare fac tranziţia, în continuare, spre un anume tip zonal sau intrazonal, în care 
alături de orizonturile bioacumulative sunt prezente orizonturi cu procese specifice de 
alterare, levigare, debazificare, sărăturare, humificare, păstrând în bază caracteristici 
specifice primului stadiu     (gleizare, stratificare). Corespund cambisolurilor, gleisolurilor, 
histosolurilor, soloneţurilor din clasificarea WRB şi din SRTS. În regiunile temperate 
fluvisolurile evoluează progresiv , în special printr-un proces de brunificare, cu formarea 
unui orizont B de culoare (Bv). În regiunile tropicale umede culorile dobândite sunt mai 
roşcate datorită procesului de tranziţie spre feruginizare. 
 Proprietăţi. 
 Datorită perioadei reduse de evoluţie şi a aporturilor permanente de materiale 
proaspete, fluvisolurile se caracterizează printr-o slabă şi foarte slabă diferenţiere 
morfologică. Au un profil general de tipul A-C, cu un orizont A gros de peste 20 cm, 
supraiacent unui depozit sedimentar stratificat (tabel 15a). 
 Pe grindurile perifluviale, fluvisolurile au texturi grosiere, drenaj bun, cu reacţie 
diferită în funcţie de  natura materialului aluvionat. Conţinutul în humus este redus (1-3%), 
iar capacitatea de schimb cationică scăzută (T=10-15 me/100 g sol). În cele mai multe 
cazuri procesele de gleizare sunt de slabă intensitate. 

În lunca centrală, fluvisolurile au texturi mijlocii sau fine şi sunt frecvent gleizate în 
bază. Sunt bogate în humus (4-8%),  mai bine structurate, au o capacitate de schimb 
cationic mai mare (T>20 me/100 g sol) şi un grad de saturaţie în baze mai mare. 
 Fluvisolurile din depresiunea marginală sunt mai argiloase şi afectate de exces 
de umiditate freatic, pluvial sau mixt. 

Subdiviziuni: 
 Sistemul WRB  sa îmbogăţit cu numeroase subtipuri care caracterizează variate 
condiţii de sedimentare şi de solificare a acestor sedimente proaspete, după cum urmează: 
thionic, histic, gelic, salic, gleic, molic, umbric, arenic, tephric, stagnic, humic, gipsiric, 
calcaric, takâric, yermic, aridic, scheletic, sodic, distric, eutric, haplic. 
 In SRTS - subtipurile: distric, eutric, calcaric, molic umbric, entic, vertic, prundic, 
gleic, salinic, sodic, psamic, pelic, coluvic.  Faţă de sistemele vechi de clasificare, subtipul 
entic defineşte şi caracterizează fostul tip de aluviosol foarte slab evoluat - denumit protosol 
aluvial, iar subtipul coluvic defineşte fostul tip de sol slab evoluat denumit coluvisol. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea fluvisolurilor este diferită  în funcţie de zona bioclimatică în care s-au 
format.  
 În zona temperată sunt relativ fertile, fiind bine asigurate cu nutrienţi deoarece 
materialul sedimentat provine din material de sol provenit din bazinul hidrografic respectiv. 
În zonele tropicale fluvisolurile au o productivitate scăzută, datorită acidităţii şi conţinutului 
lor redus în baze. Sunt utilizate îndeosebi pentru păşuni şi fâneţe. Permeabilitatea sporită 
amplifică efectul  irigaţiei în zonele cu deficit pluvial. 
 Pentru ameliorare sunt necesare lucrări de îndiguire, eliminarea excesului de 
umiditate freatică, sau a acidităţii (în cazul subtipurilor thionice drenate sau a fluvisolurilor 
districe).    
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Tabelul 15a 
 Date analitice ale unui fluvisol eutric (sol aluvial batigleic) 

România;  Câmpia golf Timiş - Bega; Boldur 
Orizonturi Ap Ao A/C C II C 

Go3 
III C 
Go4 

Adâncimi (cm) 0-18 18-32 32-53 53-
136 

136-
230 

230-
300 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 2,8 3,0 3,1 5,9 2,5 3,2 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 49,1 47,3 60,0 71,3 43,0 22,2 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 27,8 27,6 22,3 14,6 32,8 17,2 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 20.3 22,1 14,6 9,1 21,7 57,4 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm)  % 38,9 37,4 27,6 17,0 42,5 69,9 
Densitate  specifică (D g/cm3 )     2,72 2,71    
Densitate aparentă  (DA g/cm3)  1,27 1,26    
Porozitate totală  (PT%)  53 46    
Porozitate de aeraţie (PA %)  32 36    
Cofe. de higroscopicitate (CH%)  3,1 2,5    
Coeficient de ofilire (CO%)  4,7 3,8    
Capacitate de câmp (CC%)  16,1 13,5    
Capacitate totală pt. apă (CT%)  41,9 42,5    
Capacitate de apă utilă (CU%)  11,4 9,7    
Conductivitate hidraulică (K mm/oră)       
pH în H2O 5,30 5,25 5,95 6,25 6,60 6,55 
Carbonaţi (CaCO3 %)     -     -     -     -     -        - 
Humus (%) 2,04 1,80 1,05    
Fosfor mobil (ppm) 11,4 10,7 10,7 19,3 16,2 53,3 
Potasiu mobil (ppm) 97 90 54 34 73 213 
Baze de schimb (SB-me/100 g sol) 18,0 18,2 17,4 15,8 21,4 30,8 
Hidrogen schimb (SH-me/100 g sol) 6,2 6,1 3,9 2,8 3,7 6,1 
Cap. schimb cat. (T-me/100 g sol) 24,2 24,2 21,4 18,7 25,4 36,8 
Grad de saturaţie în baze (%) 78 71 80 82 89 90 
 
                                                      

12.4.  Gleisolurile (GL)  
 Gleisolurile sunt soluri hidromorfe condiţionate de un exces permanent de apă 
freatică. Solul şi subsolul este umed şi prezintă procese de reducere  (orizont de glei-Gr) în 
primii 50 cm. Conţin Fe2 + şi/sau au un rH < 19. Partea superioară a profilului de sol poate 
avea caracteristici specifice procesului de oxidare (colorit pestriţ) datorită condiţiilor 
alternative de umezire - aerisire. Culorile de oxidare (roşcate, gălbui sau maronii) sunt mai 
frecvente pe feţele agregatelor structurale şi în orizonturile de suprafaţă, iar cele de 
reducere (cenuşii, verzui sau albăstrui) sunt dominante în interiorul agregatelor structurale 
sau în orizonturile de adâncime. Aceste culori sunt date de redistribuirea oxizilor şi 



 176  
 

hidroxizilor de fier şi mangan şi reflectă condiţiile de oxidare sau de reducere în acele 
secvenţe ale solului. 

Gleisolurile au un profil  general de tipul A-CGo,Gr. Sunt excluse de la gleisoluri 
solurile formate pe materiale parentale grosiere şi parţial cele formate pe depozite aluviale 
cu caractere fluvice   (în interiorul cărora procesele de reducere se derulează lent datorită 
permeabilităţii lor sporite). 
 Denumirea de gleisol derivă din cuvântul rus :”glei” - ce indică o masă de sol 
noroioasă. 

Răspândire 
 Gleisolurile ocupă o suprafaţă de 6,2 mil. km2 (4,6%) 
din care peste 4 mil. km2 în zonele reci şi temperate (nordul Asiei 
şi Americii de Nord, izolat în Europa) şi cca. 2 mil. km2 în 
regiunile tropicale şi subtropicale umede (îndeosebi în luncile 
râurilor şi în câmpiile fluviatile joase din bazinele hidrografice ale 
râurilor Congo, Amazon, Gange, Brahmaputra, Huanghe) (fig. 
87). Apar în asociaţie cu fluvisoluri (în lunci şi câmpii de 
subsidenţă), cu histosoluri (în zonele arctice sau deltaice), cu 
cambisoluri (în câmpiile joase, drenate), cu cernoziomuri sau 
faeoziomuri (în stepele semiumede), cu acrisoluri, alisoluri, 
lixisoluri şi nitisoluri (în zonele subecuatoriale) sau cu feralsoluri 
(în zonele ecuatoriale). 
 În România, sub denumirea de  gleiosoluri, ocupă o 
suprafaţă de 6 000 km2 (2,5%) în câmpiile de divagare ale 
Crişurilor, Timişului, Siretului inferior, în Delta Dunării, în luncile 
râurilor, precum şi în unele depresiuni intramontane (Braşov, 
Ciuc, Dorna etc.)(fig. 88). 
 Condiţii pedogeografice 
 Gleisolurile apar în exclusivitate pe forme de relief 

joase, slab drenate: în câmpii apar fie pe un substrat impermeabil (permafrost, sedimente 
extrem de fin texturate), fie în zone depresionare; în lunci evoluează în partea centrală şi 
exterioară ( în corelaţie cu modul de drenaj subteran); în delte apar pe formele plane şi 
joase, iar pe litoralul mărilor şi oceanelor apar pe  plajele joase, invadate de o vegetaţie  
bogată. 
 Condiţiile climatice nu condiţionează răspândirea şi zonarea  gleisolurilor, ele 
influenţând, în corelaţie cu alţi factori, doar separarea lor la nivel de subtip. 
 Principalul factor în formarea acestor soluri este apa freatică. Poziţionarea 
superficială a nivelurilor piezometrice menţine solul şi subsolul permanent umed în 
defavoarea unei optime circulaţii a aerului. 

Materialele parentale, de altfel foarte diverse în zonele de extindere a gleisolurilor,  
contribuie la o subdivizare a acestor soluri la nivel de subtip. 
 Vegetaţia specifică este cea higrofilă, cu asociaţii ierboase şi lemnoase specifice 
zonelor climatice în care au evoluat  gleisolurile. 

Fig.86   Schiţa 
profilului 

de gleisol 
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Fig. 87  Răspândirea pe glob a gleisolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 Geneză şi evoluţie 
 Formarea gleisolurilor este legată de condiţii locale de mediu reducător 
determinat de un permanent exces de apă freatică, condiţii care acţionează atât asupra 
substratului mineral cât şi asupra materiei organice, imprimând solului caractere specifice, 
denumite caractere de  hidromorfie. Când excesul de apă se realizează prin formarea 

temporară a unor 
straturi de apă 
suspendate în sol 
(deasupra unor 
orizonturi greu 
permeabile: argile, 
orizont iluvial, duripan 
etc.), compuşii reduşi ai 
fierului şi manganului se 
reoxidează (după 
dispariţia excesului de 
apă) şi se depun 
concreţionar sau 
pelicular în/şi pe 
suprafaţa agregatelor 
structurale,  pigmentând 
orizonturile superioare 
în culori pestriţe (ruginii, 
gălbui, albăstrui, 
cenuşii, pe un fond de 

 

Fig. 88   Principalele areale ocupate cu gleisoluri în România 
(haşurat - gleisoluri eutrice; negru – gleisoluri cernice (fostele 

lăcovişti) 
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culoare imprimat de matrice). Asemenea soluri afectate de un intens, dar periodic proces de 
hidromorfie stagnică (pseudogleizare) sunt definite în SRTS ca “stagnosoluri”. În clasificarea 
FAO  ele nu sunt definite la nivel de tip, ci ca subtipuri stagnice ale diferitelor grupări majore 
(tipuri) de sol. 
 În cazul excesului permanent de apă freatică, conţinutul de aer (implicit de 
oxigen) este foarte mic, fapt ce favorizează menţinerea sub formă redusă a compuşilor cu 
fier şi mangan  (carbonaţi şi bicarbonaţi feroşi şi manganoşi). La exces de apă prelungit, 
compuşii fierului feros, intră în reacţie cu silicea şi alumina, formând minerale secundare de 
tipul ferosilicaţilor cu fier feros,  care au culori verzui-albăstrui, culori imprimate şi  
orizonturilor de sol (orizont de glei). În cazul unui nivel freatic oscilant, supraumezirea 
orizonturilor superioare se diminuează, iar compuşii vor fi oxidaţi în contact cu oxigenul care 
pătrunde în sol, precipitând sub formă de hidroxizi de culoare brun-roşcată sau ruginie. 
Aceştia mozaichează paleta de culori a orizonturilor supraiacente orizontului de glei  cu 
pete, scurgeri sau concreţionări brun roşcate. 
 Criteriul de bază privind intensitatea proceselor de reducere a elementelor 
chimice din sol este  rH-ul sau logaritmul negativ al presiunii parţiale a hidrogenului gazos 
din mediul cercetat. El este condiţionat de potenţialul redox (Eh), corectat în funcţie de 
valoarea pH.            
 O secvenţă (orizont) de sol este considerată în stare redusă,  în cazul unui rH 
inferior valorii 19, caz în care potenţialul redox  este < de 145 milivolţi (mV) la pH 7 şi < de 
203 mV la pH de 6. 

Vegetaţia hidrofilă bogată lasă în partea superioară a solului o cantitate însemnată 
de resturi organice care sunt treptat mineralizate şi transformate în compuşi humici de  o 
calitate mai slabă. Datorită acestui fapt orizotul bioacumulativ al gleisolurilor este bogat în 
materie organică, iar în cazul unei circulaţii optime a apei freatice şi pluviale, gleisolurile pot 
fi relativ fertile. 

Excesul de apă favorizează şi alterarea materiei minerale, astfel că gleisolurile au, 
de regulă, o textură mai fină şi, în consecinţă, un conţinut sporit de baze. 

Proprietăţi 
 Principala caracteristică morfologică a gleisolurilor este culoarea neutrală (verzui, 
cenuşie sau albăstruie). Culorile variază în funcţie de compoziţia mineralogică şi 
granulometrică. Formate în zone acumulative, în profilul de sol apar frecvent stratificaţii cu 
texturi contrastante.  

Gleisolurile au o textură predominant mijlocie şi fină, un conţinut mediu de 
materie organică aflată într-un stadiu mediu de humificare. Datorită regimului aerohidric 
defectuos, proprietăţile fizice sunt deficitare, iar cele chimice variate în funcţie de  
caracteristicile materialului parental: au un conţinut redus de humus (2-4%), un pH adesea 
acid, cu un procent ridicat de acizi fulvici,  o capacitate ridicată de schimb cationic, un grad 
de saturaţie în baze mai scăzut (V = 50-80%), o aprovizionare redusă cu elemente nutritive.  
 Prin uscare şi umezire repetată gleisolurile  se compactează accentuat, îşi reduc 
porozitatea de aeraţie şi îşi restricţionează toate proprietăţile fizice şi hidrofizice, cu 
consecinţe nefavorabile penetrării rădăcinilor plantelor sau a vieţuirii în condiţii optime a 
speciilor micro şi mezofaunistice. 
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 Tabelul 16 
Date analitice ale unui gleisol eutric  România; Lunca Nerei; Bozovici 

 (din a XII-a Conferinţă Naţională de  Ştiinţa Solului, Timişoara, 1985)  
Orizonturi Ap Ao A/Go4 Gr5 Gr6 
Adâncimi (cm) 0-15 15-36 36-50 50-92 92-

110 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 8,7 8,7 13,0 17,0 11,7 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 33,5 34,3 37,9 38,2 38,1 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 25,6 23,3 19,6 17,4 17,2 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 32,2 33,7 29,5 27,4 33,0 
Argilă fizică  (sub 0.01 mm) %    49,2 48,1 41,9 37,9 43,7 
Densitate specifică (D g/cm3) 2,51 2,50 2,56   
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 1,21 1,37 1,47   
Porozitate totală  (PT%) 52 45 43   
Porozitate de aeraţie (PA %) 18 10 7   
Coef. de higroscopicitate (CH%) 7,5 7,1 5,8   
Coeficient de ofilire (CO%) 11,3 10,7 8,7   
Capacitate de câmp (CC%) 27,8 25,7 24,5   
Capacitate totală pt. apă (CT%) 43,0 32,9 29,3   
Capacitate de apă utilă (CU%) 16,5 15,0 15,8   
Conductivitate hidraulică (K mm/oră) 1,8 0,00 0,04   
pH în H2O 6,5 6,90 6,95 7,05 7,25 
Carbonaţi (CaCO3 %)    -    -    -    -     - 
Humus (%) 2,10 1,80 1,73 1,67 0,62 
Nr. bacterii: mil./100g sol uscat 2787 2209    
C : N 13,5 13,5 13,9   
Azot total (%) 0,105 0,090 0,084 0,080 0,029 
Fosfor mobil (ppm) 21,8 25,8 10,7   
Potasiu mobil (ppm) 86 84 68   
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 25,2 22,1 20,3 23,3  
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g sol) 3,2 3,2 2,4 2,1  
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 28,4 25,3 22,7 25,3  
Grad de saturaţie în baze (V%) 88,8 87,5 89,7 91,9  

  
Subdiviziuni:  
In sistemul WRB - subtipurile: thionic, gelic, histic, antracvic, vertic, endosalic, 

andic, vitric, plintic, molic, gipsic, calcic, umbric, arenic, tephric, stagnic, abruptic, humic, 
calcaric, takâric, alcalic, toxic, sodic, alumic, distric, eutric, haplic. 

In SRTS - subtipurile: distric, eutric, calcaric, molic, cernic, umbric, cambic, psamic, 
pelic, aluvic, histic, tionic. 

Referitor la solurile hidromorfe condiţionate freatic, întreaga concepţie precizată în 
Sistemul Român de Clasificare (1978) a fost schimbată  prin introducerea precizărilor WRB, 
adică  definirea gleisolului prin existenţa proceselor reductomorfe şi a efectelor acestora  în 
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primii 50  cm ai solului, faţă de vechea concepţie când acestea erau fixate pentru primii 125 
cm. Tipul de sol hidromorf definit în clasificarea anterioară (1978) “lăcovişte” a fost inclus la 
tipul gleisol, subtipul cernic. 
 Fertilitate şi folosinţă. 
 Gleisolurile au o fertilitate medie spre scăzută datorită condiţiilor aerohidrice 
defectuoase. Din această cauză sunt ocupate îndeosebi de fâneţe şi păşuni. 
 Ameliorarea lor necesită măsuri energice de înlăturare a excesului de apă prin 
lucrări de drenaj de adâncime, afânare şi aplicare de amendamente sau îngrăşăminte în 
funcţie de proprietăţile lor chimice. 

 
12.5. Limnosolurile (LM). 
Limnosolurile  fac parte din Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2003), fiind 

încadrate, alături de gleisoluri şi stagnosoluri, în clasa solurilor hidromorfe. 
Prezentul tip de sol nu este separat în sistemul WRB. A fost consemnat în 1953 de 

Kubiena şi precizat în  clasificările germane.  
 Limnosolurile  sunt soluri subacvatice, prezente pe fundul lacurilor şi bălţilor 
acoperite cu un strat subţire de apă ( 1,5 m) care face posibil instalarea şi vegetarea unei 
bogate şi specifice vegetaţii. Epipedonul limnosolurilor este format dintr-un strat (orizont) 
mineral cu o grosime relativ redusă, de sub 50 cm, situat la suprafaţa depozitelor de pe 

fundul arealelor 
acvatice puţin 
adânci (orizont A 
limnic). Orizontul 
limnic este format 
prin acumulare 
subacvatică de 
suspensii sau 
geluri minerale şi 
organice formate 
din particule 

minerale 
argiloase în 
amestec cu 
resturi de alge, 
plante, animale 

subacvatice, 
diferit humificate 
sau turbificate, cu 
un conţinut de 
materie organică 
de peste 1%. 

 

 

Fig. 89   Răspândirea limnosolurilor (1) şi histosolurilor (2) în 
Delta Dunării 
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Răspândire 
 Din cele 525.000 ha acoperite cu ape şi mlaştini în România (Florea, 1994, 
2003), limnosolurile ocupă peste 100.000 ha, dintre care numai în Delta Dunării au fost 
identificate 70.200 ha (Munteanu, 1996). Cele mai mari suprafeţe cu limnosoluri sunt 
prezente în partea de  sud a complexului lagunar Razim-Sinoe şi în partea central estică a 
Deltei Dunării (fig. 89). În restul arealelor cu ape (lacurile din lunca Dunării, lacurile sărate 
din estul Câmpiei Române, lacurile, şi iazurile din Câmpia de Vest sau cele din Moldova) nu 
au fost încă efectuate activităţi de cartare şi identificare ale acestui tip de sol. 
   Condiţii pedogeografice 
 Condiţia esenţială în formare şi evoluţia limnosolurilor este prezenţa luciului de 
apă şi adâncimea redusă, de maximum 2 m, a acumulărilor de apă, dulce, salmastră sau 
sărată.  La aceasta se adaugă  forţa redusă a curenţilor, valurilor sau a altor mişcări care 
pot conturba condiţiile de calm ale acestor bazine acvatice.   
 Pentru conturarea unui orizont A limnic este însă nevoie de prezenţa unei 
activităţi biologice prin instalarea unei vegetaţii hidrofile şi menţinerea unei activităţi 
faunistice permanente. Aceste aspecte sunt condiţionate de un climat favorabil dezvoltării 
vegetaţiei acvatice, cu temperaturi mai ridicate şi o aeraţie corespunzătoare. 
 Caracteristicile chimice şi mineralogice ale materialelor de solificare depind  de 
constituţia litologică  ale bazinelor hidrografice  din arealele cărora bazinele acvatice 
primesc ape şi sedimente. Acestea sunt mai grosier texturate în apropierea talvegurilor şi tot 
mai fine spre margine, unde apele sunt tot mai liniştite. Ca atare cea mai mare parte a 
materialelor sedimentare sunt alohtone, fiind aduse şi depuse de afluenţi.  
 Geneză şi evoluţie 
 Sedimentele minerale şi resturile vegetale şi animale transportate de cursurile 
afluente sunt depuse pe  fundul bazinelor lacustre unde, în lipsa aerului, suferă accentuate 
procese reductomorfe cu formarea unor compuşi pe bază de sulf sau carbon (H2S, FeS2, 
CO2, CH4, CaCO3). Compuşii minerali şi organici rezultaţi au culori verzui, albăstrui, gri cu 
tente oliv, nuanţe care se schimbă rapid o dată cu expunerea eşantionului la aer. 
 După doi, trei ani de la finalizarea lucrărilor de drenare şi uscare în orizonturile 
superioare ale limnosolurile apar crăpături pe aliniamentul cărora, în contact cu aerul, au loc 
procese de oxidare şi schimbări evidente de culoare (gălbui şi roşcate). Fisurile şi semnalele 
oxidării apar  mai rapid în sedimentele mai grosier texturate şi mai tardiv în depozitele 
argiloase.   

În condiţii climatice specifice unele limnosoluri evoluează în spre gleisoluri sau 
aluviosoluri (fluvisoluri) 
 În limnosolurile calcarice, reacţia alcalină şi conţinutul mare de CaCO3 pot induce 
o rată sporită de imobilizare a fosfaţilor şi o mobilitate scăzută a unor microelemente (cupru, 
zinc, fier). Pe de altă parte, rata rapidă a  mineralizării  materiei organice din limnosolurile 
drenate, determină pierderi de peste ¾ din materia sa  organică şi din rezervele de azot.
 Proprietăţi 
 Limnosolurile prezintă un profil cu o stratificare evidentă, asemănătoare cu cea a 
fluvisolurilor. Materialele minerale şi organice acumulate sunt însă lipsite de structură cea ce 
conduce la deficienţe de înmagazinare ale apei după drenare şi uscare.  
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 În partea superioară a profilului, limnosolurile prezintă acumulări între 1 şi 35 % 
materie organică. La acumulări de peste 35%, orizontul A limnic se va transforma în orizont 
histic (organic hidromorf), iar limnosolul va fi definit prin subtip histic. 
 Caracteristicile chimice sunt, în general, omogene. În funcţie de aportul de ape, 
limnosolurile sunt slab şi foarte slab alcaline şi au un conţinut de CaCO3 cuprins între 2 şi 80 
%. Fac excepţie solurile din incinta lagunelor unde se semnalizează conţinuturi sporite de 
săruri. Datorită excesului permanent de apă potenţialul oxido-reducător (rH) variază de la 10 
la 19.  

Caracteristicile granulometrice, predominant prăfoase, imprimă acestor soluri, la 
uscare, tendinţe de formare a crustei. Datorită indicelui de maturare fizică foarte redus (1-4), 
densitatea aparentă a limnosolurilor aste foarte mică (între 0,3 şi 0,6 g/cm3). 

 Tabel 17 
Date analitice ale unui limnosol calcaric, pe sedimente calcaroase, nisipo-lutos 

Delta Dunării, Lacul Potcoava, adâncimea apei – 1,2 m, depozite lacustre cu accentuate 
procese de reducere (după Munteanu, 1996) 

 
Orizonturi Al1 Al2 Al3 C 
Adâncimi (cm) 0-50 50-100 100-130 130-215 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 0,3 0,6 0,5 0,3 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 73,2 75,3 63,9 38,9 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 16,0 12,8 22,2 34,5 
Argila            ( sub 0,002 mm) % 10,5 11,3 13,4 26,3 
pH în H2O 7,80 8,00 8,10 8,50 
Carbonati (CaCO3 %) 60,0 60,0 60,0 19,8 
Humus (%) 16,3 13,2 7,3 2,5 
C : N 13,3 14,2   
Azot total (%) 0,830 0,630   
Grad de saturaţie în baze (V%) 100 100 100 100 
Săruri solubile(extras sol : soluţie - 1: 5) 0,72 1,08 0,76 0,50 
Cl - : SO4

2 -¯ 0,8 1,1 1,3 1,4 
Na+  :  Na2+ + Mg2+ 0,9 1,2 1,3 4,2 

 
Subdiviziuni: 
 În SRTS – subtipurile: distrc, eutric, calcaric, entic, psamic, pelic, salinic, histic, 

tionic. 
Folosinţă şi fertilitate 
Biofuncţiile limnosolurilor  în interiorul sistemului acvatic sunt similare cu cele ale 

solurilor zonale sau intrazonale din sistemele terestre. Astfel, limnosolurile reprezintă suport 
pentru vegetaţia subacvatică, habitat pentru animalele acvatice, depozit de metale grele 
aduse o dată cu apele râurilor, filtru care realizează protecţie temporară împotriva poluării 
chimice  pentru apele lacurilor şi a apelor din primele straturi subterane. Reţinerea unor 
cantităţi mari de poluanţi chimici determină ca aceste soluri să se transforme, treptat, în 
„bombe chimice cu declanşare reglată în timp”. În condiţii naturale parametrii ecologici ai 
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limnosolurilor sunt supuşi schimbărilor, urmând evoluţia biochimică şi sedimentogenetică  a 
depozitelor organice şi minerale din cadrul bazinelor acvatice. 

 
12.6. Stagnosolurile (SG) 
Stagnosolurile sunt soluri minerale, hidromorfe, cauzate de existenţa unui  exces 

de umiditate de origine meteorică. In aceste condiţii procesele de reducere  domină în 
treimea superioară a profilului de sol. 

În WRB proprietăţile stagnice (w) definite pentru primii 50 cm ai solului sunt 
menţionate la nivel de subtip (stagnic) pentru majoritatea tipurilor de sol. Din această cauză 
în acest sistem de clasificare nu apare tipul „stagnosol”.  

In Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2003) caracteristicile precizate mai 
sus sunt definitorii pentru tipul „stagnosol”, iar subtipurile stagnice sunt definite, fie prin 
proprietăţi hipostagnice (orizont w) în primii 50 cm ai solului, fie prin proprietăţi hiperstagnice 
(W)  sub această adâncime, purtând numele de mezostagnic (cu orizont W între 50 şi 100 
cm) sau proxi, epi sau mezohipostagnic ( cu orizont w între   0-20, 20-50, respectiv  50-100 
cm). Subtipul stagnic în SRTS este similar cu subtipul endostagnic în WRB. 

Profilul de sol este de tipul   Aow – (Eaw) – BtW – Cw. 
Răspândire 
Stagnosolurile sunt specifice solurilor pelice, vertice sau argice, slab permeabile, 

compacte, din zonele climatice răcoroase şi umede. Izolat apar şi în areale mai secetoase 
(silvostepice sau chiar stepice) pe terenuri depresionare, cu drenaj extern împiedicat. 
Principalele zone în care au fost identificate stagnosolurile sunt terasele şi terenurile slab 
înclinate din Piemontul Getic şi  din Piemonturile Vestice, în podişurile Sucevei, Târnavelor, 

Someşan, în 
depresiunile Ciuc, 
Gheorghieni, Bârsei, 
Almăj etc. (fig. 90) 

Condiţii 
pedogeografice. 

Principalii 
factori naturali care 
condiţionează formarea 
şi evoluţia 
stagnosolurilor sunt 
clima  şi relieful. Climatul 
răcoros şi umed este 
factor determinant, iar 
formele acumulative de 
mezo şi microrelief  sunt 

factorii condiţionanţi în 
acumularea şi  
stagnarea unei cantităţi 

 

Fig.  90   Răspândirea stagnosolurilor  
în România 
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mai mari de apă meteorică decât este necesar. În aceste condiţii sunt amplificate procesele 
de reducere, cele de translocare cu formare de orizonturi argice şi diminuarea drenajului 
intern. Caracteristicile pedogenetice de reducere şi translocare reprezentă factori  importanţi 
în precizarea caracteristicilor acestui tip de soluri.  

Geneză şi evoluţie 
Principalele procesele pedogenetice care se petrec în stagnosoluri sunt  legate de 

saturaţia determinată de apa temporar stagnantă la suprafaţa solului sau în partea 
superioară a profilului de sol, deasupra unui strat slab permeabil (episaturaţie). În 
orizonturile afectate mai multe săptămâni de exces de apă stagnantă se produc fenomene 
de reducere a compuşilor minerali cu fier şi mangan, precum şi a compuşilor organici care 
conţin sulf. Specificul stagnogleizării constă în prezenţa unor culori mai deschise, pale, de 
nuanţă neutrală, care determină o marmorare sau conturarea unor  pete şi scurgeri pe 
suprafaţa agregatelor structurale. În interiorul  agregatelor structurale culorile sunt mai roşii 
şi mai aprinse decât  părţile nehidromorfe ale orizontului sau decât masa de sol amestecată. 
Dacă aceste procese generează culori de reducere care acoperă mai mult de 50% din 
volumul de sol al orizontului respectiv situat în primii 50 cm de la suprafaţa, atunci solul este 
definit ca stagnosol. În situaţia în care coloritul specific proceselor reducătoare se găseşte 
sub 50 cm, sau dacă procentul de participare a culorilor specifice proceselor de reducere 
participă cu mai puţin de 50% din masa solului, atunci proprietăţile vor defini subtipurile 
stagnice care se vor adăuga ca adjectiv la principalele tipuri de sol evoluate în climate 
umede. 

Datorită biocenozelor sub care apar aceste soluri (preponderent pădure), a 
intenselor procese de translocare, a schimburilor ionice în favoarea acumulării ionului de 
hidrogen, majoritatea stagnosolurilor au un grad de saturaţie în bare scăzut, o aciditate mai 
pronunţată şi o cantitate redusă de humus de calitate slabă. 

Proprietăţi 
Majoritatea stagnosolurilor au proprietăţi fizice defectuoase, cu texturi predominant 

fine sau mijlociu fine, structură slab dezvoltată, mică în orizontul bioacumulativ şi mare şi 
foarte mare (columnoid-prismatică), în cele inferioare. Din această cauză proprietăţile fizico-
mecanice, hidrofizice şi cele de aeraţie sunt accentuat deficitare. Densităţile aparente au 
valori mari şi foarte mari, iar porozităţile totale valori foarte mici şi extrem de mici. Aceasta 
determină o permeabilitate restrictivă, cu valori de sub 0,02 mm/h.  Acest fapt determină 
lungirea secvenţelor se sol afectate de pseudogleizare şi îndeosebi a celor argice. 

Caracteristicile chimice sunt la fel de restrictive ca şi cele fizice. Stagnosolurile sunt 
sărace în humus (sub 90 t/ha), iar humusul prezent este de calitate slabă, sunt moderat 
debazificate (V între 50 şi 80%), slab  acide, şi au un conţinut redus de substanţe nutritive. 
Datorită condiţiilor anoxice, activitatea microbiologică este deficitară. 

Datorită condiţiilor climatice în care evoluează şi a celor de drenaj intern,  
majoritatea stagnosolurilor se asociază cu luvisolurile, planosolurile şi albeluvisolurile. Pe 
suprafeţe reduse, în piemonturile şi câmpiile piemontane din vestul ţării (dealurile Lipovei, 
Pogănişului, Dognecei, Ramnei, Câmpia Gătaia) dar şi în  sudul ţării (Câmpia Piteştilor), 
apar secvenţe melanice, generate de procese de înnegrire încă neelucitate total,  grefate pe 
partea inferioară a orizonturilor argice. 
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Subdiviziuni: 
În SRTS - subtipurile:  tipic, luvic, albic, planic, vertic, gleic, histic. 

Tabelul 18 
Date analitice ale unui stagnosol luvic, pe argile, luto-argilo-prăfos  

Culoarul Timiş - Cerna; Caransebeş;  terasă (după  a XII-a Conf.-Timiş., 1985) 
Orizonturi Aţel w Aow Elw B/EW BtW 
Adâncimi (cm) 0-8 8-16 16-31 31-48 48-112 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 2,2 2,0 2,2 1,9 1,7 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 30,6 27,2 27,2 20,7 21,8 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 34,3 37,3 35,7 26,5 22,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 32,8 33,5 34,9 50,9 53,9 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 54,4 55,5 56,2 66,2 67,4 
Densitate  specifică (D g/cm3 )    2,40 2,50 2,53 2,47 2,47 
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 1,45 1,52  1,40 1,37 
Porozitate totală  (PT%) 42 40  43 45 
Capacitate totală pt. apă (CT%) 29 26  31 33 
pH în H2O 6,05 5,35 6,00 4,90 5,35 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 0 0 0 
Humus (%) 1,80 1,73 1,61 1,11 0,77 
Nr.bacterii: mil./100 g sol uscat 10560 2682    
C : N 13,6 14,0 13,9 13,7  
Azot total (%) 0,090 0,084 0,079 0,055 0,015 
Fosfor mobil (ppm) 15,9 7,4 6,4   
Potasiu mobil (ppm) 309 125 103   
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 15,1  9,1 16,1 22,1 
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g sol) 6,2  6,0 6,9 5,4 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g) 21,3  15,1 23,o 27,5 
Grad de saturaţie în baze (V%) 70,8  60,3 69,9 89,3 
Aluminiu mobil (me la 100 g sol)   0,62 1,25 0,21 

 
Folosinţă şi fertilitate 
Principala utilizare a stagnosolurilor este păşunea şi fâneaţă şi mai rar, arabil. 

Riscurile utilizării ca arabil apar, de regulă, primăvara când datorită excesului pluvial de 
umiditate, ori nu se pot înfiinţa culturile, ori o dată înfiinţate plantele riscă să se asfixie 
datorită circulaţiei foarte lente a  aerului în porii solului. 

Factorii restrictivi care generează fertilitatea redusă a  stagnosolurilor sunt: excesul 
îndelungat de umiditate primăvara şi deficitul de umiditate vara, regimul aerohidric deficitar, 
condiţiile nefavorabile de activitate ale mezo şi microfaunei, conţinutul redus de substanţe 
nutritive. Se recomandă aplicarea, în complex, de lucrări pedo-agro-hidro-ameliorative.  
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Cap. 13  Solurile minerale condiţionate de materialul parental 
 
           Solurile minerale condiţionate de materialul parental sunt slab, cel mult moderat 
dezvoltate şi sunt localizate în arealele în care predomină nisipurile (arenosolurile), argilele 
smectice (vertisolurile) sau rocile vulcanice efusive (andosolurile). 
           Stadiu de evoluţie, intensitatea diferenţierilor morfologice, structurale sau 
granulometrice ale orizonturilor de sol, cât şi proprietăţile chimice, fizice şi hidrofizice sunt 
condiţionate predominant de roca de solificare. Redusele diferenţieri (sesizate la nivel de 
subtip) sunt cauzate de influenţe bioclimatice sau de conjuncturi orohidrografice particulare. 
                                     

13.1.  Andosolurile (AN) 
 Andosolurile sunt soluri formate pe cenuşi şi alte materiale vulcanice recente, 
bogate în produşi minerali amorfi şi/sau  complexe humus-sescvioxizi relativ imobile 
(caractere andice în primii 50 cm). 
 Denumirea andosolurilor derivă de la cuvintele japoneze “an” = închis (la culoare) 
şi “do” = sol, indicând soluri formate pe materiale vulcanice recente, închise la culoare. 
 Răspândire 
 Andosolurile sunt răspândite pe o suprafaţă de 1,1 mil. km2 (1,2%) în regiunile cu 
activitate vulcanică recentă (fig. 91), îndeosebi în Java, Noua Guinee, Japonia, în sudul 
peninsulei Kamciatka, nord-vestul şi sud-vestul Americii de Nord, sud-vestul Americii de 
Sud, în insulele  Cercului de Foc al Pacificului, în sud-vestul Italiei etc. (fig.92). 
 În România andosolurile ocupă o suprafaţă de cca. 180 000 ha (0,7%), în Munţii 
Gutâi, Ţibleş, Călimani, Gurghiu, Harghita, Bihor –Vlădeasa (fig. 93). 

 
Fig.91  Principalele regiuni vulcanice pe glob; 

zone cu potenţial de formare  şi evoluţie a andosolurilor 
 
 Condiţii pedogeografice. 
 Materialul parental şi  compoziţia lui mineralogică condiţionează formarea acestor 
soluri. Acesta poate fi format din scurgeri de lavă, scurgeri de noroi (cenuşi vulcanice aduse 
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odată cu apa meteorică), cenuşi vulcanice vitrificate (nisipoase), materiale aluvio-coluviale 
de natură vulcanică sau fragmente piroclastice. 
 Cu toate că sunt divers răspândite pe glob, de la poli la ecuator, cele mai extinse  
suprafeţe ocupate cu andosoluri se întâlnesc în climatele umede, tropicale, caz în care 
alterarea intensă duce la formarea de minerale secundare specifice (allofane). În climatele 
aride solurile rămân, de regulă, în stadiul de regosol. 
 Se formează în condiţii de relief diverse: suprafeţe plane, platouri sau versanţi cu 
declivităţi accentuate. Cele mai evoluate andosoluri se întâlnesc în arealele de câmpii 
stabilizate tectonic sau pe pante domoale.  
 Vegetaţia diferă în funcţie de zona climatică în care se găsesc andosolurile. În 
România apar sub păduri de fag şi molid. 
 

 
 Fig. 92  Răspândirea andosolurilor pe glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 
 

Geneză şi evoluţie. 
Andosolurile s-au format  

pe piroclastite recente,  pe roci 
magmatice efusive acide (dacite), 
intermediare (andezite) sau bazice 
(bazalte), alcătuite din minerale 
silicatice necristalizate, cu structură 
vitroasă,  din alterarea cărora (prin 
hidroliză sau complexoliză) rezultă 
silicaţi de aluminiu amorfi, hidrataţi, 
denumiţi allofane, care alcătuiesc 
complexul coloidal, de schimb, al 
solului.  Allofanele sunt geluri 
amorfe, cu o compoziţie variată 
(adesea Al2O3,  SiO2  5 H2O) cu 
raport SiO2/R2O3  >1.  Datorită 

 

Fig.93  Arealele de răspândire ale andosolurilor în 
România 
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dimensiunilor extrem de mici ale particulelor minerale constituente  andosolurile au o 
capacitate mare de schimb cationic şi anionic (T  40 me/100 g sol). 
 O dată  aşezate, materialele rezultate din alterarea rocilor vulcanice, datorită 
porozităţilor lor mari, primesc multă apă şi se alterează rapid, favorizând instalarea 
vegetaţiei şi declanşarea procesului de bioacumulare.  

Andosolurile reprezintă o etapă primară în evoluţia solurilor formate pe roci 
vulcanice. În zonele calde şi umede allofanele sunt treptat reorganizate, în mediu acid, în 
reţele cristaline şi transformate în minerale argiloase de tip metahalloysit şi în final caolinit, 
solificarea orientându-se spre feralitizare (feralsoluri).  În climatele uscate, lipsa 
apei nu favorizează alterarea, solurile rămânând în faza de regosol. În climatele temperate 
reci şi polare, umede, cu fitocenoză lemnoasă care furnizează materie organică acidă, 
alterarea este amplificată de acizii fulvici, iar fluxul de apă înlătură elementele rezultate, 
solul devenind puternic acid şi intens debazificat.  Allofanele formate adsorb acizii din 
humus stabilizându-se reciproc, s-au trec în compuşii complecşi de tip “humus - Al - Fe” 
(chelaţi), cu o stabilitate ridicată. În acest fel în andosoluri se acumulează materie organică, 
iar epipedonurile lor se melanizează (se înnegresc) intens. 
 Proprietăţi 

Profilul de sol al andosolurilor este de tipul A-C(R) sau A-Bv-C-(R).  
 Orizontul superior (A) este profund, închis la culoare (2/1 -3/2), bogat în humus 
brut, acid (10-20%) şi cu un procent ridicat al fracţiunii granulometrice prăfoase (0,02-
0,002mm), de până la 75%. Reacţia este acidă. Cu toate că gradul de saturaţie în baze este 
scăzut (V<50%), andosolurile, datorită suprafeţei specifice foarte mari, au o capacitate de 
schimb cationic şi anionic mare (până la 50 me/100 g sol) şi o mare capacitate de reţinere a 
apei. 
           Orizonturile minerale (Bv, C) au o textură mijlocie spre grosieră,  slab  diferenţiată pe 
profil,  în care predomină fracţiuni argiloase de tip allofanic. Au o consistenţă redusă, 
densitate aparentă mică (<0,9 g/cm3), porozitate mare (>50%),  sunt foarte friabile, slab 
plastice. Toate aceste proprietăţi, alături de cele specifice argilelor allofanice, imprimă 
andosolurilor un caracter tixotropic. Tixotropia este o transformare reversibilă  gel-sol sub 
acţiunea unei presiuni urmate de repaus, a unui volum de sol umectat. 
 Subdiviziuni: 
 In sistemul de clasificare WRB – subtipurile:  vitric, silandic, aluandic, eutrisilic, 
melanic, fulvic, hidric, histic, leptic, gleic, molic, duric, luvic, umbric, arenic, placic, pachic, 
calcaric, scheletic, acroxic, vetic, sodic, distric, eutric, haplic.  
 În SRTS,  la nivel inferior au fost divizate următoarele subtipuri: distric, eutric, 
umbric, molic, cambic, litic, scheletic, histic). 
. Fertilitate şi folosinţă 
 Bogate în minerale nealterate şi în materie organică provenită din doborâturi de 
arbori, andosolurile au o fertilitate naturală bună, cu utilizare forestieră sau agricolă (pajişti). 
În regiunile tropicale sunt cultivate cu rezultate foarte bune cu plantaţii de cafea, citrice, 
bananieri, cauciuc, vie, trestie de zahăr, tutun. 
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               Datorită friabilităţii materialului de solificare sunt susceptibile la eroziune; cele 
acide au nevoie de amendamente calcaroase şi de îngrăşăminte cu fosfor, bor, molibden 
(datorită imobilizării acestor elemente în  combinaţie cu oxizii hidrataţi de fier şi aluminiu). 
  

                                                                                                                   Tabelul 19 
Date analitice ale unui andosol umbric 

(Franţa, Cime de Rouyon, alt.1400m, scorii, lapili; Carte mondiale des sols-1981) 
 
Orizonturi Au A/B Bv B/C C 
Adâncimi (cm) 0-25 25-50 50-70 70-85 85-110 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 20,0 28,2 28,5 33,7 25,7 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 13,7 14,1 18,1 13,3 19,0 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 35,0 34,9 36,8 42,4 45,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 31,3 22,8 16,6 10,6 9,7 
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 0,82  0,88   
pH în H2O 4,6 4,9 5,1 5,4 5,8 
Carbonaţi (CaCO3 %) - - - - - 
Carbon (%) 11,1 9,8 6,9 2,5 1,5 
Azot (%) 0,85 0,71 0,56 0,19 0,11 
C:N 13,0 13,8 12,3   
Grad de saturaţie în baze (V%) 9,8  5,8 5,4 6,9 
             
 

Tabelul 20 
Date analitice ale unui andosol vitric 

Franţa; Coupe d’Alzac, alt. 740m, scorii şi ponce; Carte mondiale des sols-1981 
 

Orizonturi Ao A/C C 
Adâncimi (cm) 0-25 25-40 40-150 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 15,4 23,3 27,5 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 22,2 16,7 17,2 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 54,4 53,6 47,8 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 8,0 6,4 7,5 
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 0,8   
pH în H2O 5,8 5,5 5,8 
Carbonaţi (CaCO3 %) - - - 
Carbon (%) 4,5 3,3 2,4 
Azot (%) 0,311 0,27 0,18 
C:N 14,3   
Grad de saturaţie în baze (V%) 17,1 11,9 13,2 
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13.2.  Arenosolurile (AR) 
 Arenosolurile (latină “arena” = nisip) sunt soluri grosier texturate (nisipo-lutoase 
sau mai grosiere), cu fracţiuni granulometrice argiloase (<0,002 mm) de sub 12% pe cel 
puţin 100  cm  adâncime sau până la un contact litic sau paralitic situat între 30 şi 100 cm 
adâncime. Conţin mai puţin de 35% (din volum) fragmente de rocă sau alte fragmente 
grosiere în primii  100 cm. Profilul de sol este de tipul Ao-C(Bv,t). În cadrul aceloraşi 
parametrii fizici şi chimici, în  SRTS poartă numele de psamosoluri. 
            Răspândire 
 Arenosolurile se extind pe o suprafaţă de cca. 4 mil. km2 (3%), în zonele tropicale 
şi subtropicale ale globului, dar şi în zonele temperate semiumede, în condiţii de remaniere 
eoliană a depozitelor fluviatile grosiere (fig. 94). 
 

 
Fig. 94   Răspândirea pe glob a arenosolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 

  
Cele mai extinse suprafeţe ocupate cu arenosoluri se regăsesc în Africa, la nord de 

Ecuator (Sahara meridională); porţiuni mai restrânse se găsesc în estul şi sud-estul Africii.  
În Asia, arenosolurile sunt soluri dominante în  ţările din Orientul Apropiat şi Mijlociu (Arabia 
Saudită, Siria, Irak, Iran, Kazahstan), în deşerturile Kara Kum, Kâzâl-Kum, apoi în America 
de Nord (partea sud-vestică a continentului), America de Sud (Brazilia, litoralul Chilian al 
Pacificului), centrul Australiei (Deşertul Gibson), Europa (suprafeţe reduse, în vechi arii 
acumulative fluviale sau marine – vestul Mării Caspice - ulterior intens remaniate eolian). 

În România ocupă o suprafaţă de cca. 230 mii ha şi sunt situate în câmpiile joase 
şi luncile din partea de sud a Olteniei, în Bărăgan (luncile Călmăţuiului, Ialomiţei, Buzăului), 
în Câmpia Tecuciului (Hanu Conachi), în Câmpia de Vest (Valea lui Mihai, Pesac) sau în 
Delta Dunării (pe grindurile Letea, Caraorman, Sărăturile) (fig. 95, 89). 
              Condiţii pedogeografice 
 Clima este, în general, călduroasă-secetoasă. În cazul arenosolurilor abundenţa 
precipitaţiilor are o importanţă indirectă asupra plantelor, hotărâtoare fiind cantitatea de apă 
reţinută în sol, pe care plantele o pot folosi efectiv. Dacă în regiunile umede solurile 
nisipoase sunt considerate uscate, în cele aride situaţia este inversă, datorită infiltraţiilor 
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rapide şi în  proporţie mare a apei din precipitaţii. Odată infiltrată şi percolată, evaporarea 
apei este  astfel mult îngreunată. Atât în zonele aride cât şi în cele semiumede, regimul 
eolian se manifestă printr-o viteză şi intensitate sporită, fapt ce favorizează eroziunea, 
transportul şi redepunerea materialelor grosiere. 

 Roca de solificare este 
predominant nisipoasă. Din această 
cauză aceste soluri apar masiv în 
deşerturi în asociaţie cu nonsoluri 
(dune de nisip mişcătoare). Nisipul 
fiind o rocă foarte permeabilă, 
precipitaţiile căzute, chiar foarte 
reduse, sunt acumulate rapid la baza 
depozitului de roci, astfel că, în zonele 
cu nivel freatic mai ridicat dunele se 
vor stabiliza prin instalarea unei 
vegetaţii arbustifere. În funcţie de 
natura rocilor primare şi de  
particularităţile alterării lor, materialele 
parentale ale arenosolurilor pot fi 
cuarţoase, feruginoase, carbonatice 

sau polimictice. 
 Apa freatică se găseşte infiltrată la adâncimi mari. Apa meteorică este reţinută  în 
sol în funcţie de textură. Walter (1974) susţine că în urma măsurătorilor efectuate în 
deşerturi, la cantităţi egale de precipitaţii, cantitatea de apă s-a dublat  în solurile nisipoase 
faţă de cele lutoase. 
 Vegetaţia este foarte variată, de la formaţiunile fitocenotice aride ale silvostepei la 
cele aride sau semiumede tropicale şi subtropicale. 
 Geneză şi evoluţie 
 Procesul de solificare al arenosolurilor se caracterizează prin lipsa aproape totală  
a acţiunii factorului  biologic şi prin intensa manifestare a factorilor geologici şi climatici. 
Bruştele oscilaţii de temperatură determină o intensă dezagregare fizică a rocilor; râurile 
preiau produsele dezagregării şi alterării, le transportă şi le redepun în albiile majore. Toate 
aceste produse  sunt ulterior remaniate eolian, amestecate, sortate, redepuse. Diferenţierea 
profilului de sol începe de îndată ce depozitele nisipoase au fost fixate de vegetaţie şi 
evoluează în măsura în care fitocenozele se stabilizează şi se diversifică. În multe cazuri 
vegetaţia, îndeosebi cea forestieră, a fost plantată pentru a fixa pachetele de roci nisipoase.  
 În funcţie de condiţiile climatice şi de natura mineralogică a nisipurilor, stadiul de 
evoluţie al arenosolurilor este diferit. În climatele extrem aride arenosolurile au carbonaţi 
încă de la suprafaţă; o dată cu creşterea cantităţii precipitaţiilor au loc procese de alterare 
“in situ”, cu conturarea unui orizont de culoare (Bv); la valori pluviometrice superioare, 
distribuite neregulat, produsele alterării migrează  periodic şi se acumulează în orizonturi 
argice (Bt),  sau sub formă de benzi subţiri; are loc o debazificare intensă a orizonturilor 
superioare şi acumularea produselor reziduale ale alterării - cu conturare de orizont eluvial 

Fig. 95  Arealele de răspândire ale 
psamosolurilor (arenosoluri) în România 
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albic (Ea), sau depuneri de oxizi de fier şi mangan - cu conturare de caractere ferice. În cele 
mai multe cazuri arenosolurile nu sunt salinizate datorită faptului că sărurile sunt uşor 
levigate în decursul rarelor precipitaţii, iar ascensiunea capilară este inexistentă datorită 
lipsei  porozităţii. 
 Toate aceste caracteristici denotă direcţii deferite de evoluţie a arenosolurilor. 
Permeabilitatea extrem de mare a solurilor nisipoase imprimă un ritm accentuat  levigării, cu 
o acidifiere generală a orizonturilor superioare. Sărăcia nativă în substanţe nutritive a 
materialelor parentale imprimă elementelor fertilizante un circuit foarte slab. 
 Proprietăţi 
 Alcătuirea profilului de sol şi succesiunea orizonturilor diagnostice este foarte 
variată, în funcţie de zona bioclimatică în care s-au format şi evoluat. Din această cauză, 
specificarea  formulei profilului de sol se face pentru fiecare subtip în parte. 
 Întregul profil este slab diferenţiat morfologic, textural sau structural. Culoarea 
arenosolurilor diferă de la gălbui albicios la roşu, în funcţie de prezenţa oxizilor de fier sau 
de intensitatea alterării. 
 Orizontul A este deschis la culoare (ocric), datorită cantităţilor reduse în humus 
(<2%).  Arenosolurile au un pH între 6 şi 7 (slab acid-neutru) şi o capacitate totală de 
schimb cationic redusă (din cauza cantităţilor scăzute de humus şi argilă). 
 Au un drenaj intern foarte bun şi o capacitate de reţinere a apei foarte scăzută. 
Sunt sensibile la secetă (îndeosebi în zonele semiaride  şi semiumede). 
 În regiunile aride orizonturile superioare se pot compactiza prin legarea grăunţilor 
de nisip cu ciment calcaros şi oxizi de fier. La cimentarea orizonturilor participă vaporii de 
apă din atmosferă care condensează noaptea în profil, revenind ziua, prin fluxuri peliculare, 
încărcaţi cu săruri şi oxizi. Deflaţia poate aduce la suprafaţă aceste orizonturi compactizate 
(crustă  care protejează orizonturile inferioare de eroziune). 

 Tabelul 21 
Date analitice ale unui arenosol luvic 

Ungaria; Dejtar-Câmpia Dunării; (după Carte mondiale des sols-1981) 
Orizonturi Ao Bt1 Bt2 B/C C 
Adâncimi (cm) 0-25 25-65 65-85 85-115 115-150 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 77,9 76,7 83,7 86,1 89,0 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 8,2 6,9 4,9 5,7 5,3 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 6,9 4,4 4,0 4,0 2,5 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 7,0 12,0 7,4 4,2 3,3 
pH în H2O 6,2 6,2 6,6 6,6 6,6 
Carbonaţi (CaCO3 %) - - - - - 
Humus (%) 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2  
Ca2+ schimbabil (me/100 g sol) 70,4 77,0 70,5 66,1 74,4 
Mg2+ schimbabil (me/100 g sol) 22,0 22,5 26,3 31,0 23,0 
K+ schimbabil (me/100 g sol) 7,0 1,6 1,9 1,9 1,9 
Na+ schimbabil (me/100 g sol) 0,7 0,9 1,3 0,9 0,8 
Cap. de schimb cationic (T me/100 g sol) 10,6 14,5 9,6 6,6 7,1 
Grad de saturaţie în baze (V%) 57 65 70 94 99 
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 Fertilitate şi folosinţă 
 Puţin fertile şi foarte uscate, arenosolurile (psamosolurile) sunt utilizate îndeosebi 
pentru folosinţa păşuni. În cazul utilizării neraţionale (suprapăşunat, monocultură), devin 
vulnerabile la eroziune eoliană. Totuşi, arenosolurile nu sunt total improprii vegetaţiei.  
Walter (1974) susţine că aprovizionarea cu apă a solurilor nisipoase nu este total restrictivă, 
datorită permeabilităţii  lor mari şi a capacităţii sporite de a înmagazina apa. Autorul susţine 
că unele plante (Acacia tortilis) trăieşte în zona arenosolurilor la un nivel de pluviometrie 
medie de 50-250 mm, pe când, în zona vertisolurilor  se dezvoltă abia de la 400 mm în sus. 
Sunt soluri  cu potenţial irigabil,  cu restricţii în sensul  prevenirii creşterii  nivelului freatic. 
 

13.3. Vertisolurile (VR)                                                                    
 Vertisolurile sunt soluri cu textură fină (> 33% fracţiuni granulometrice < 0,002 
mm), în care predomină mineralele argiloase expandabile, smectice (montmorillonit). 
 În sezonul uscat, vertisolurile prezintă crăpături de cel puţin 1 cm lărgime pe o 
porţiune de până la 50 cm. În interiorul profilului, într-un orizont situat între 25 şi 100 cm, 
sunt prezente feţe de alunecare oblice, care se întretaie, dând naştere unor agregate 
structurale mari, prismatice sau paralelipipedice, separate sub un  unghi de 10 până la 60o 
(orizont vertic – y). 
 În cazul  vertisolului, orizontul vertic (cu o grosime minimă de 50 cm), apare de la 
suprafaţă sau de la cel mult 20 cm (sub stratul arat) şi continuă până la cel puţin 70 cm sau 
mai jos. Formula profilului de sol este de tipul Ay-Byw-Cy. 
 Denumirea de vertisol derivă din cuvântul latinesc “vertere”=învârtire, indicând o 
amestecare continuă a orizonturilor de sol. 
 Răspândire 
 Vertisolurile sunt răspândite pe o suprafaţă de 3,4 mil. km2. (2,5%), între paralele 
de 45o lat. nordică şi sudică, în special în zonele tropicale şi subtropicale şi mai puţin în 
zonele temperate (fig. 96). 

 
 

Fig. 96  Răspândirea pe glob a vertisolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
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 Conform aprecierilor lui Dudal (1965) cele mai extinse suprafeţe ocupate cu 
vertisoluri sunt în Africa (0,98 mil.km2, din care numai în Sudan sunt 0,4 mil.km2), Australia 
(0,71 mil.km2), Asia (0,63 mil.km2 din care în India - 0,6 mil.km2), America de Sud (0,16 
mil.km2, predominant în sud-vestul Braziliei şi în Uruguai), America de Nord (56 000 km2, 
predominant în Texas). În Europa  suprafeţe mai restrânse cu vertisoluri sunt semnalate în 
Spania, Portugalia şi Balcani.  
 În România acest tip de sol a fost inclus în clasa pelisolurilor (soluri argiloase), 
tipul vertosol. Vertosolurile au o răspândire de 3 700 km2 în Subcarpaţii Getici, Piemonturile  
Vestice, Câmpia de Vest, Podişul Transilvaniei, Podişul Getic tec (fig. 97). Una din cele mai 
tipice zone cu vertosoluri din ţară se găseşte situată în Câmpia Aranca (Dudeştii Vechi-
Cheglevici-Valcani) în care fracţiunile  granulometrice  argiloase depăşesc 80%  pe întregul 
profil de sol. 
 Condiţii pedogeografice 
 Condiţia esenţială în apariţia vertisolurilor este legată de materialul parental 
constând din argile gonflante  provenite din alterarea rocilor cristaline bazice (calcare, 
gabrouri, bazalte, diabaze, serpentinite, şisturi  marnoase), roci bogate în calciu, magneziu 
şi potasiu. În cazul alterării rocilor acide sunt necesare condiţii de îmbogăţire ulterioară a 
materialelor rezultate cu elemente bazice din alte surse. 

 Conţinutul în argilă al 
materialului parental specific 
formării vertisolurilor trebuie  să 
fie de cel puţin 30%, de regulă, 
între 45-65%, izolat de peste 
80%. 
 Condiţiile climatice  
specifice sunt călduroase şi 
umede, cu temperaturi medii 
anuale între 15 şi 26oC şi 
precipitaţii medii anuale între 500 
şi 1000 mm, cu distribuţie 
sezonală.  
 Pentru România se 
apreciază că aceste condiţii 
climatice au fost întrunite în 

perioade geologice anterioare, în pleistocen (interglaciare) sau în holocen (atlantic), caz în 
care aceste soluri sunt considerate ca relicte. 
 Relieful nu reprezintă un factor esenţial pentru formarea vertisolurilor. Se găsesc 
frecvent atât în câmpii joase, cât şi în zone piemontane sau chiar montane. Predomină în 
areale cu  platouri largi şi slab ondulate, în câmpii litorale şi aluviale, pe terase etc. 
 Vegetaţia este predominant ierboasă, cu pâlcuri de arbori (savană). Fertilitatea 
acestor soluri a făcut ca vegetaţia naturală să fie complet înlocuită cu specii cultivate. 
 
 

 
Fig.97  Răspândirea vertosolurilor în România 
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 Geneză şi evoluţie 
 O dată pusă în loc, cuvertura de roci  argiloase smectice este supusă unor 
numeroase procese specifice (contracţie şi gonflare, automulcire, amestecare, structurare 
specifică, pigmentare), care conferă solului proprietăţi morfologice, fizice şi chimice 
particulare. 
 Principalul proces pedogenetic al vertisolurilor este variaţia de volum manifestat 
prin fenomene reversibile de contracţie şi gonflare pe fondul unui climat alternant, secetos şi 
umed. Datorită proprietăţii mineralelor argiloase smectice de a accepta sau pierde molecule 
de apă în interiorul reţelelor  lor cristaline de tip 2:1, acestea se contractă la secetă  (când 
pierd apă), formând crăpături largi (1-20 cm) şi adânci (20-50-100 cm), cu formă de reţea 
poligonală. În perioada umedă argilele gonflează, iar crăpăturile se astupă (fig.98). 
 Variaţiile rapide de umiditate datorate condensării şi evaporării apei  sau cele de 
îngheţ-dezgheţ determină aceleaşi fenomene însă pe o profunzime redusă şi pe o grosime 
mică (eventual stratul prelucrat). În aceste situaţii  agregatele structurale, iniţial mari, se 
fărâmiţează datorită lipsei de presiune (a unui orizont acoperitor), în fragmente mărunte, 
granulare, de 1-5 cm diametru (mulci). Procesul poartă numele de automulcire. 
 

 
Fig. 98   Situaţia unui vertisol în sezonul uscat: realizarea mulciului de suprafaţă, 

a crăpăturilor şi a structurii sfenoidale; pătrunderea mulciului în crăpături 
 
 În perioadele uscate, agregatele structurale mici (mulci) cad în  crăpături, pe care 
le umplu parţial sau total. În perioadele umede, masa de sol care gonflează nu îşi mai 
regăseşte spaţiul iniţial de expansiune datorită particulelor aduse din orizontul superior. În 
profilul de sol iau naştere presiuni foarte mari, care duc la  alunecarea agregatelor 
structurale unele peste  altele generând suprafeţe lustruite (de glisaj, alunecare, cu înclinare 
de 10-60o  faţă de planul orizontal) şi frământarea masei minerale  de sol, de regulă  pe o 
adâncime de 40-80 cm. 

În cazul în care presiunile determinate de  expansiunea mineralelor argiloase 
smectice hidratate nu reuşesc să se echilibreze în interiorul solului, au loc expansiuni spre  
suprafaţa terenului (bombări) cu formarea  unor denivelări pozitive, cu înălţimi de 5-15 cm 
(gilgai sau coşcove), intercalate cu depresiuni mici, axate de regulă  pe traiectul fostelor 
crăpături (fig.99). 
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Cu toate că materialul parental argilos are culori deschise, vertisolurile sunt, de 
regulă, închise la culoare pe o profunzime mare. Culoarea este dată nu atât de cantitatea 
de materie organică aportată, cât de amestecare fizică între orizontul bioacumulativ 
supraiacent cu orizonturile minerale subiacente. Capacitatea sporită de schimb cationic a 
argilelor favorizează legarea compuşilor humici (electronegativi) prin intermediul punţilor de 
cationi. 

 
  

Fig. 99  Schema formării reliefului gilgai pe vertisoluri 
 

         În climatele calde (dar şi în cele temperate, umede şi moderat călduroase), o mare 
parte a sărurilor, inclusiv carbonaţii, sunt percolate spre  profunzime până la nivelul inferior 
de formare a fisurilor de uscare. La o anumită adâncime, unde unele combinaţii solubile ale 
carbonaţilor (HCO3) vor întâlni medii deshidratante, acestea vor pierde apa şi dioxidul de 
carbon şi vor precipita  formând acumulări de carbonaţi de dimensiuni mari (concreţiuni, 
cancar). Fenomenele de frământare prezente în masa solului pot aduce ulterior aceste 
concreţiuni spre suprafaţă, chiar dacă cea mai mare parte a masei minerale de sol este 
parţial debazificată. 
 Proprietăţi 
 Profilul de sol al vertisolurilor este de tip Ay-Cyw sau Ay-Byw-Cy. Datorită 
intensei frământări, morfologia profilului de sol este, în general, destul de uniformă în 
profunzime, iar orizonturile nu sunt clar diferenţiate. Au culori închise (melanice) pe o mare 
grosime deşi au puţin humus (2-4%), dar care pătrunde mult în adâncime. Culoarea este 
dată de humusul redistribuit pe o adâncime mare datorită fenomenelor de amestecare, 
învârtire Orizontul vertic, situat în partea mediană a profilului (pe cel puţin 50 cm în primii 
100 cm), are o structură mare, sfenoidală, cu agregate delimitate de feţe de alunecare 
oblice şi pelicule argiloase formate prin glisaj.   
 Proprietăţile fizice ale vertisolurilor sunt accentuat restrictive: au o porozitate de 
aeraţie  foarte mică şi sunt foarte slab permeabile, îndeosebi la o stare de umiditate 
înaintată. Datorită capacităţii de apă utilă scăzută, formează rezerve reduse de apă 
accesibilă.  În orizonturile superioare apa este rapid pierdută prin evaporare, cele inferioare 
rămânând umede datorită ruperii capilarelor şi realizării unei discontinuităţi în  fluxul capilar. 
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În sezonul umed crăpăturile dispar, iar materialul de sol devine plastic şi aderent ceea ce 
face ca vertisolurile să fie foarte greu traficabile în această perioadă a anului. 
 Proprietăţile chimice sunt capabile să susţină o vegetaţie abundentă şi de 
calitate. Vertisolurile au o capacitate de schimb cationic mare (T>40 me/100 g sol), saturaţie 
în baze ridicată (V> 50%), în care predomină calciul şi magneziul şi o reacţie slab acidă. 

 Tabelul 22 
Date analitice ale unui vertosol  hiposalsodic 

România, Câmpia  Aranca; Cheglevici;  
Orizonturi Ap Ay By By/C 

sc ac 
II C 
Go4 

III C 
Gr 

Adâncimi (cm) 0-20 20-35 35-70 70-
140 

140-
180 

180-
220 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 9,4 12,4 13,7 14,2 24,9 30,3 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 14,8 11,8 9,6 11,6 32,0 26,5 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 75,6 75,7 76,6 74,1 43,0 43,1 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 87,2 87,2 87,1 83,2 61,4 60,4 
Densitate  specifică (D g/cm3 )     2,43 2,45 2,45   
Densitate aparentă  (DA g/cm3)  1,29 1,33 1,25   
Porozitate totală  (PT%)  47 46 49   
Porozitate de aeraţie (PA %)  2 1 1   
Coef. de higroscopicitate (CH%)  18,3 18,1 19,5   
Coeficient de ofilire (CO%)  27,5 28,1 29,3   
Capacitate de câmp (CC%)  35,2 34,2 38,7   
Capacitate totală pt. apă (CT%)  36,4 34,6 39,2   
Capacitate de apă utilă (CU%)  7,7 6,1 9,4   
Conductivitate hidraulică (K mm/oră)  0,02 0,0 0,0   
pH în H2O 6,50 7,30 8,20 8,00 8,30 8,55 
Carbonaţi (CaCO3 %)     - 0,3 0,4 1,2 1,4 31,8 
Humus (%) 3,41 3,28 3,04 2,91   
C : N 13,5 13,9 13,7 13,5   
Azot total (%) 0,171 0,160 0,150 0,146   
Fosfor mobil (ppm) 6,7 2,7 2,0    
Potasiu mobil (ppm) 320 263 239    
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 49,3 65,2     
Hidrogen schimb (SH me la 100 g sol) 5,3 0,0     
Cap. de schimb cat. (T me la 100 g sol) 54,6 65,2 60,2 59,6 45,6 27,1 
Grad de saturaţie în baze (V%) 90,3 100 100 100 100 100 
Na schimbabil (% din T) 1,9 1,9 4,6 7,8 11,8 11,4 
Săruri solubile (me la 100 g sol)  1,1 3,4 11,9 8,4 7,3 
Cl-  (me la 100 g sol_   0,55 0,52 1,09 0,68 
SO4-2  (me la 100 g sol)   0,68 4,18 3,41 2,41 
CO3H-  (me la 100 g sol)   0,51 0,69 0,57 0,60 
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Subdiviziuni: 
In sistemul WRB – subtipurile: thionic, salic, natric, gipsic, duric, calcic, alic, 

gipsiric, grumic, mazic, mezotrofic, hiposodic, eutric, pelic, cromic, haplic. 
   In SRTS - subtipurile: tipic, brunic, stagnic, gleic, nodulocalcaric, salinic, sodic. 

 Fertilitate şi folosinţă 
 Cu toate deficienţele induse de proprietăţile fizice restrictive (îndeosebi 
densitatea aparentă mare, în jur de 1,7-2 g/cm3), vertisolurile sunt cele mai  fertile soluri din 
regiunile tropicale, fiind utilizate pentru cultura bumbacului, grâului, orzului, trestiei de zahăr. 
 Datorită argilozităţii înaintate prezintă dezavantaje în aplicarea tehnologiilor 
agricole, fiind prea compacte în perioada uscată şi  plastice în perioada umedă. Din această 
cauză au o perioadă optimă de lucru foarte scurtă. Deşi prezintă o capacitate relativ mare 
de reţinere a apei, plantele cu sistem radicular superficial pot suferi din cauza secetei. 
 Din cauza proprietăţilor lor fizice şi mineralogice ridică mari probleme în 
construcţii (crăparea fundaţiilor şi pereţilor), în hidroamelioraţii (prăbuşirea taluzului 
canalelor, distrugerea conductelor, drumurilor), în agricultură (ruperea rădăcinilor plantelor) 
etc. Pentru o optimă utilizare se recomandă irigaţii prin aspersiune, cu doze mici de apă,  
repetate la intervale scurte. 
 
 13.4. Pelosolurile (PE) 

Pelosolurile au fost introduse în SRTS în anul 2003, atât la nivel de clasă 
(PELISOLURI), cât şi la nivel de tip (pelosol). Sunt soluri formate  pe materiale parentale 
care conţin peste 30%, dar frecvent peste 45%, argilă nesmectică, de tip 2:1 (hidromice fin 
granulare – cele mai răspândite minerale argiloase).  Au un orizont pelic (z) situat la 
suprafaţă sau în primii 20 cm ai solului, cu o grosime minimă de 50 cm. Caracteristicile 
pelice se pot continua până la 100 cm sau mai jos. 

În sistemul de clasificare internaţional - WRB, în cel american sau în alte sisteme 
naţionale pelosolurile nu au fost separate la nivel de tip, ele fiind incluse la, în general, la 
vertisoluri (de altfel unde au fost incluse şi în România până în anul 2003), dar şi la 
cambisoluri, cermoziomuri sau luvisoluri, toate evoluate pe materiale parentale de origine 
sedimentară, fin şi foarte fin texturate. 

Profilul de sol este de tipul Ao-Bzw-C, cu unele modificări generate de subtipurile 
specifice. 

Răspândire 
Întrucât nu există o corespondenţă clară cu unităţile taxonomice din sistemul 

românesc de clasificare anterior şi nici cu cel din WRB, corelarea pelosolurilor cu acestea 
prezintă un grad sporit de aproximare. Cert este că în activitatea de cartare a solurilor din 
România, inclusiv în partea de vest a ţării, aceste  soluri au fost întâlnite, este adevărat nu 
frecvent, dar cu diferenţe esenţiale faţă de solurile evoluate pe materiale parentale argiloase 
smectice, gonflante.  

Pelosolurile vor fi precis poziţionate în spaţiul românesc abia după definitivarea 
unui ciclu  de cartare executat la scări  de lucru mari, pe baza caracteristicilor concrete ale 
profilelor individuale de sol. 
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Unul dintre primele profile de pelosol deschise, analizate şi discutate în plenul 
specialiştilor în ştiinţa solului a fost cel din Pădurea Chevereş – Timiş (tabel 33). 

Geneză, evoluţie şi caracteristici pedogeografice 
Condiţiile de bază în formarea şi evoluţia pelosolurilor sunt cele de sedimentare şi 

diageneză. Sunt necesare zone cu  ape puţin adânci care sunt permanent alimentate cu 
sedimente fine din amonte, de vastă reţea divagantă, sedimente care au suferit transformări 
diagenetice sub acţiunea unui climat temperat călduros, semiumed, cu formare de filosilicaţi  
de tipul mineralelor argiloase bi şi tristratificate, cu reţea slab expandabilă (hidromice, illit, 
sericit), inclusiv argile marnoase. 

Condiţiile de relief sunt, de asemenea, hotărâtoare în desfăşurarea proceselor de 
sedimentare. Pelosolurile au apărut predominat  în zone acumulative, pe terenuri 
depresionare, cu pante de scurgere foarte slab înclinate. Paralel a fost şi este nevoie de o 
reţea hidrografică divagantă, instabilă, care debuşează periodic ape încărcate cu particule 
fine, în suspensie. 

Proprietăţi 
Datorită alcătuirii granulometrice fine, proprietăţile fizice, fizico-mecanice şi 

hidrofizice ale pelosolurilor sunt restrictive: au o structură mare şi foarte mare, poliedrică sau 
prismatică, valori mari ale densităţii   aparente (dacă terenul a fost luat în cultură de o 
perioadă îndelungată de timp) şi valori foarte reduse ale porozităţii totale şi ale 
conductibilităţii hidraulice (table 23). În anotimpul estival, pe un fond de secetă prelungită 
pot apărea crăpături care însă nu se unesc la suprafaţă terenului în forme poligonale. Feţele 
de presiune şi cele de alunecare  sunt slab reprezentate şi nu creează structuri sfenoidale. 
Datorită acestor caracteristici fizice, pelosolurile sunt afectate succesiv de exces şi deficit de 
umiditate, cât şi de o împachetare accentuată a agregatelor structurale care sugrumă şi 
încetinesc procesele de respiraţie şi de dezvoltare normală a rădăcinilor. Astfel, vegetaţia 
arboricolă îndeosebi va prezenta evidente deficienţe de creştere şi dezvoltare. 

Caracteristicile chimice sunt asemănătoare cu cele ale vertosolurilor cu specificaţia 
că  solurile formate pe argile smectice au parametrii de fertilitate superiori datorită unui 
procent mai mare de nutrienţi adsorbiţi şi înmagazinaţi.  Rezerva totală de humus este 
substanţial mai mică (sub 160 t/ha), fie  datorită proceselor de haploidizare  mai reduse, fie 
datorită unei biocenoze care aportează cantităţi mai mici de materie organică. La acelaşi 
procent de argilă prezentă în profilul de sol, capacitate de schimb cationic (T) are valori mai 
scăzute decât cele pe care le prezintă vertosolurile. 

Subdiviziuni : 
Pelosolurile sunt specificate numai  în SRTS. Au următoarele subdiviziuni 

taxonomice superioare, de ordinul III (subtipuri): tipic, brunic, argic, gleic, stagnic. 
Folosinţă şi fertilitate 
Datorită caracteristicilor lor fizice restrictive pelosolurile au un grad de utilizare 

redusă pentru folosinţa silvică, livezi sau vii. Sunt folosite îndeosebi ca păşuni şi fâneţe şi 
rar ca arabil. În cazul ultimei utilizări se impun o serie de măsuri agrotehnice şi ameliorative 
pentru sporirea permeabilităţii şi a proprietăţilor aerohidrice. Pe terenurile plane sau slab 
înclinate se utilizează arături la cormană (în spinări), pentru a dirija şi evacua excesul de 
apă existent în perioadele ploioase. 
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Tabelul 23 
Pelosol aluvic gleic-stagnic, mezohiposodic, rezicalcaric, pe argile, argilolutos 
SE de Timişoara, Pădurea Chevereş, câmpie aluvială, teren uşor depresionar, argile  

(după a XVII-a Conf. Timişoara, 2003 
Orizonturi Ao AB Bz1wac 2Bz2Grac CkGrac 
Adâncimi (cm) 0-20 20-35 35-53 53-110 110-135 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 6,1 8,9 6,0 3,1 4,1 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 11,0 12,3 15,0 5,8 6,1 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 34,2 33,0 35,3 28,8 32,5 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 48,7 45,8 43,7 60,0 57,3 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 70,2 67,3 65,3 76,8 73,0 
Coeficient de higroscopicitate (%) 11,3 9,0 10,7 12,5 10,0 
Echivalentul umidităţii (%) 27,8 31,9 29,4 33,0 35,0 
pH în H2O 5,98 6,19 6,45 7,72 9,16 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 0 0 9,2 
Humus (%) 3,90 4,75 3,54 1,14 0,65 
Nr.bacterii: mil./100 g sol uscat 5902 762 3624 3880  
Nr. ciuperci micro: mil/100 g sol  22,7 12,1 6,8 8,8  
Respiraţia solului: CO2/100 g sol uscat 22,2 28,1 28,7 26,8  
C : N 18,5 21,9 17,5   
Azot total (%) 0,142 0,147 0,0137   
Fosfor mobil (ppm) 9,0 10,1 10,1   
Potasiu mobil (ppm) 191 177 200   
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 16,1 12,2 15,7 36,5 24,7 
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g spl) 7,13 7,04 5,60   
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 23,20 19,27 21,27   
Grad de saturaţie în baze (V%) 69,3 63,5 73,7 100 100 
Aluminiu mobil (me la 100 g sol) 0 0 0 0 0 

 
Fertilitatea pelosolurilor este moderată. Din punct de vedere agrochimic se impun 

acţiuni de conservare a cantităţilor de nutrienţi  pe care pelosolurile îi deţin din procesele de 
alterare. 

 
13.5.  Rendzinele (RZ) 

  Rendzinele sunt soluri litomorfe, izohumice, cu un volum edafic  de la mijlociu 
spre extrem de mare, care au fost incluse în SRTS ca tipuri de sol  în clasa cernisolurilor. 
Tipul de sol este specific doar pentru SRTS (2003). În sistemul  WRB rendzinele cu volum 
edafic redus şi cele cu un procent sporit de schelet sunt încadrate la leptosoluri rendzice, iar 
cele cu un volum edafic  mare, la faeoziomuri sau cernoziomuri endoleptice (cu roca dură –
R  sub 50 cm). 

Denumirea solului, dată de specialiştii polonezi,  semnifică sunetul şi tremuratul  
plugului în contact cu fragmentele scheletice (rzedzic = a tremura, în limba poloneză). 
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Formula generală a 
renzinei este de tipul  Am-R. 

Răspândire. 
Rendzinele ocupă 

în România cca 3400 km2, 
îndeosebi în zonele montane 
carpatice: în Carpaţii 
Occidentali (munţii Almăj, 
Sinclinoriumul Reşiţa-
Moldova Nouă, Poiana 
Rusca, Metaliferi, Codru 
Moma, Pădurea Craiului, 
Bihor, Trascău, Gilău), în 
Carpaţii Meridionali (munţii 
Cernei, Mehedinţi, Piule-
Iorgovanu, Sebeşului, 
Bucegi), Carpaţii Orientali 
(munţii Bârsei, Hăşmaş, 

Ceahlău, Rarău, Ciuc). În podişuri şi dealuri apar în Dobrogea (Podişul Babadag), în 
Subcarpaţii Getici, în Podişul Someşan (fig. 100). 

Condiţii pedogeografice 
 Condiţia esenţială de formare a rendzinelor este legată de caracteristicile 
suportului litologic, reprezentat prin roci carbonatate de tipul calcarelor sau dolomitelor.  

Condiţiile climatice specifice arealelor în care apar în România rendzinele se 
caracterizează printr-o umiditate sporită şi valori mai reduse ale temperaturilor medii anuale. 

Majoritatea acestor soluri se găsesc în zona forestieră înaltă, cu păduri de fag şi 
fag în amestec cu răşinoase, pe forme de relief accidentat din regiunile de deal, podiş sau 
munte. 

Geneză, evoluţie şi proprietăţi 
Datorită condiţiilor bioclimatice în care apar evoluţia rendzinelor  urmează sensul 

general al debazificării şi acidifierii, îndeosebi a orizonturilor situate în treimea superioară a 
profilului de sol. Totuşi, datorită caracteristicilor alterării rocilor ultrabazice, materialele 
parentale nou formate  au alcătuiri granulometrice fine şi cantităţi sporite de ioni de calciu în 
soluţia solului şi în complexul adsorband, proprietăţi care frânează procesele de evoluţie. 
Acizii organici rezultaţi din procesele de transformare ale resturilor vegetale sunt neutralizaţi 
de ionii de calciu cu care formează  compuşi insolubili în apă, fapt care determonă o 
acumulare intensă de humus calcic. 

Treptat, ionii de calciu sunt levigaţi, soluţia solului se acidifică, acizii humici prezintă 
o mobilitate sporită şi migrează în profunzime. Solul se deschide treptat la culoare în 
orizonturile superioare sau chiar se podzoleşte. Astfel rendzinele vor evolua  în spre 
cambisoluri şi argiluvisoluri, în trei stadii. Primul stadiu  se rezumă la transformări reduse ale 
rocii dure în roci claste, fin texturate, de tipul argilelor, cu prezenţa masivă a elementelor 
scheletice. Acest stadiu este specificat la tipul leptosol (litosol), subtipul rendzic. Al doilea 

 
Fig. 100   Răspândirea rendzinelor (2) şi a faeoziomurilor 

marnice (1) pe teritoriul României (după Florea,1967) 
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stadiu presupune o creştere evidentă a volumului edafic util prin procese de transformare 
(alterare) sau acreţie şi realizarea unui fragil echilibru între procesele de alterare şi solificare 
cu cele de eroziune (subtipurile sceletice, calcarice, eutrice).  În cel de al treilea stadiu 
predomină procesele de translocare, cu trecerea rendzinelor spre soluri zonale. 

Tabel 24 
Date analitice ale unei rendzine scheletice, pe calcare, argilo-lutoase 

Culoarul Bran, Fundata după Flora et al., 1968) 
 
Orizonturi 3-0 0-15 15-25 
Adâncimi (cm) Ol Am A,5+R 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % - 1,3 1,5 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % - 18,7 28,3 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % - 18,8 18,0 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % - 51,2 52,2 
Schelet (%) - 17 67 
pH în H2O - 6,5 6,9 
Carbonaţi (CaCO3 %)  0,7 0,9 
Humus (%) 22,2 17,8 15,5 
C : N 12,7 12,0 12,3 
Azot total (%)  0,99 0,92 
Fosfor total  (%)  0,34 0,36 
Baze de schimb (SB me la 100 g sol)  64,81 71,20 
Hidrogen schimb (SH me la 100 g sol)  6,77 0 
Cap. de schimb cat. (T me la 100 g sol)  71,58 71,20 
Grad de saturaţie în baze (V%)  90,5 100,0 

 
Roca parentală şi prezenţa scheletului condiţionează un volum edafic util redus, 

restrictiv pentru plante. Datorită texturii fine, a conţinutului sporit de materie organică 
accentuat humificată şi a gradului de saturaţie cu baze ridicat, îndeosebi cu ioni de calciu,  
structura rendzinelor este bine dezvoltată, de formă glomerulară sau poliedric subangulară 
mică. 

Proprietăţile chimice sunt dintre cele mai favorabile: reacţie neutră sau slab acidă, 
grad sporit de saturaţie în baze (eubazic), capacitate totală de schimb cationic foarte mare, 
(T peste 30 me/100 g sol), sunt bogate în humus (7-20%),  în azot (2-0,2%) şi fosfor total 
(peste 0, 40%).  

Subdiviziuni:  
Rendzinele sunt precizate doar în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor 

(2003), în clasa cernisolurilor (alături de kastanoziom, cernoziom şi faeoziom), cu 
următoarele subtipuri: eutrică, calcarică, cambică şi scheletică. 

Folosinţă şi fertilitate 
Datorită condiţiilor naturale în care s-au format şi a caracteristicilor fizice restrictive, 

rendzinele au utilizare  impusă, predominant păşuni şi fâneţe naturale, pădure şi rar livezi 
de pomi fructiferi. Cu toate că au proprietăţi chimice favorabile, volumul edafic util foarte mic 
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al acestor soluri restricţionează mult condiţiile lor de fertilitate. La aceasta se adaugă starea 
de aprovizionare redusă cu potasiu şi mai ales cu fosfor asimilabil, forme blocate de 
cantităţile sporite de ioni de calciu. 
 

Cap. 14  Solurile minerale condiţionate de timp 
 
           Solurile minerale condiţionate în evoluţia lor de timp (cambisoluri), sunt răspândite pe 
arii foarte extinse, în toate zonele bioclimatice ale Terrei. Fac tranziţie între solurile slab 
dezvoltate, incipient evoluate (regosoluri, fluvisoluri), spre solurile moderat-puternic 
diferenţiate isohumice (cernoziomuri, faeoziomuri), argice (luvisoluri), spodice (podzoluri) 
sau ferice şi feralice (acrisoluri, feralsoluri). 
           Sunt mult extinse în zonele montane şi arctice, în climatele temperat umede cu 
influenţe oceanice şi mai puţin în zonele tropicale.  
  

14.1  Cambisolurile  (CM) 
 Cambisolurile sunt soluri condiţionate de vârsta redusă a solificării sau de un 
echilibru  fragil între denudaţie şi solificare. Au un orizont Bv (cambic) subiacent unui orizont 
A (molic, ocric sau umbric), al cărei culoare (gălbuie, brună sau roşcată) diferă în funcţie de 
condiţiile climatice ale alterării şi solificării. Au o structură de sol  diferită evident de cea a 
materialului parental. 
 Denumirea cambisolurilor derivă de la cuvântul latin “cambiare”-schimbare, 
indicând o schimbare de culoare, structură şi consistenţă faţă de situaţia iniţială a materialul 
parental, efect al unei alterări pe loc (in situ). 

În SRTS cambisolurile sunt definite la nivel de clasă (subdiviziuni de ordinul I), 
subîmpărţite la nivel de tip (subdiviziuni de ordinul II) în eutricambosoluri şi 
districambosoluri, diviziuni similare în WRB cu cambisolurile de subtip eutric, respectiv  
distric. 
 Răspândire 
 Cambisolurile ocupă o suprafaţă de 9,25 mil.km2 (7% din suprafaţa solurilor 
lumii), îndeosebi în regiunile cu climat temperat şi subpolar ( în nord-estul Siberiei, nordul 
Canadei şi vestul Europei) (fig. 101). Pe suprafeţe mai restrânse apar şi în climatele 
tropicale şi subtropicale, pe terasele şi luncile neinundabile ale cursurilor de ape sau pe 
terenuri cu declivităţi sporite, acolo unde eroziunea limitează solificarea realizându-se un 
fragil echilibru între denudaţie şi pedogeneză. 
 În România, cambisolurile ocupă cca. 4 640 000 ha (19,5%) în câmpiile din vestul 
şi nord-vestul ţării, în zonele premontane (400-1000 m) şi izolat în zonele de podiş şi 
piemont ( fig.102, 103), din care 22,2% eutricambosoluri şi 48,2% districambosoluri. 
 Condiţii pedogeografice 
 Majoritatea cambisolurilor s-au format în condiţii de relief de munte, deal, podiş 
ori piemont, pe suprafeţe cu declivităţi sporite. Izolat, apar şi în câmpii şi lunci, pe suprafeţe 
plane, relativ recent scoase de sub influenţa revărsărilor. Derularea ciclurilor de eroziune şi 
sedimentare pe suprafaţa acestor forme de relief  constituie cauza extinderii cambisolurilor 
în zonele montane din Asia şi Alpi. 
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Fig.101   Răspândirea cambisolurilor pe glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 Clima sub care se dezvoltă majoritatea cambisolurilor este umedă şi răcoroasă 
(în regiunile temperate şi boreale), cu valori ale precipitaţiilor (500-1000 mm), valori care 
depăşesc frecvent pe cele ale evapotranspiraţiei. În asociaţie cu valorile pluviometrice 
specifice, regimul termic mediu anual (care variază în funcţie de latitudine şi altitudine) 
asigură o alterare activă, cu formare de minerale secundare. În aceste condiţii, regimul 
hidric percolativ contribuie la debazificarea parţială a solului fără a asigura o migrare a 
mineralelor argiloase nou formate, care se vor acumula în secvenţele în care se desfăşoară 
procesele de alterare. Majoritatea proceselor pedogenetice sunt substanţial încetinite ca 
urmare a temperaturilor scăzute (nordul  Eurasiei şi a Americii de Nord). Verile secetoase 
încetinesc mult procesul de evoluţie al cambisolurilor şi sunt considerate răspunzătoare de 
extinderea acestor soluri în centrul şi vestul Europei. 
 Rocile pe care s-au format şi au evoluat cambisolurile sunt foarte diferite: bazice 
(calcare, dolomite, serpentinite, bazalte, gabrouri), sau acide (şisturi, granite etc.), precum şi 
materiale eluviale, deluviale şi coluviale formate prin alterarea, transportul şi resedimentarea 
acestora. 
 Vegetaţia specifică este cea forestieră, în care domină pădurile de foioase, în 
amestec, sau cele de conifere, cu un circuit favorabil de substanţe, mai ales de azot şi 
calciu. 
 Timpul este unul din factorii determinanţi ai solificării, cambisolurile având, cel 
puţin în treimea medie şi superioară, o vârstă relativ redusă datorită proceselor permanente 
de întinerire prin aport sau export de materiale. 
 Geneză şi evoluţie 
 Cambisolurile reprezintă un stadiu de evoluţie intermediar între solurile slab 
dezvoltate (leptosoluri, regosoluri, fluvisoluri) şi solurile cu evidentă diferenţiere texturală, 
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mature, evoluate (luvisoluri sau podzoluri - în zona temperată sau rece şi lixisoluri, 
acrisoluri, alisoluri- în zona caldă şi umedă). 
 Stadiul iniţial de solificare este treptat depăşit prin crearea şi menţinerea unor 
condiţii necesare unei alterări active, cu neoformare de minerale argiloase, tristratificate în 
zona temperată şi rece (illit, smectite) sau bistratificate  şi tristratificate în zona caldă 
(caolinit, haloisit, vermiculit). Produsele uşor solubile ale alterării (baze, săruri), trecute în 
soluţia solului, sunt îndepărtate în profunzime, iar cele greu solubile (minerale argiloase, 
oxizi de Fe şi Al), rămân la locul de desfăşurare a procesului, îmbogăţind uşor în argilă, 
pigmentând şi contribuind la o agregare structurală a unor secvenţe din profilul de sol (Bv). 
 Cantitatea mică de substanţe organice aduse de o fitocenoză lemnoasă 
predominantă, determină o bioacumulare activă dar redusă cantitativ şi de calitate mai 
slabă, cu formare şi acumulare de humus în care predomină acizii fulvici şi huminici bruni. 

  Tabelul 25 
Date analitice ale unui cambisol eutric (eutricambosol batigleic) 

România;  Lunca Timişului; Zăgujeni 
Orizonturi Ap Ao A/B Bv Cgo 
Adâncimi (cm) 0-27 27-43 43-65 65-124 124-180 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 9,7 6,4 4,3 2,1 1,3 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 24.4 22,2 24,7 27,0 33,5 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 37,1 40,8 39,3 37,8 38,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 28,8 30,6 31,7 33,1 26,6 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 51,8 52,2 57,8 57,9 49,9 
Densitate  specifică (D g/cm3 )    2,58 2,58 2,58 2,59 2,62 
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 1,17 1,30 1,36 1,37 1,46 
Porozitate totală  (PT%) 55 50 47 47 44 
Porozitate de aeraţie (PA %) 24 16 11 12 10 
Coef. de higroscopicitate (CH%) 5,73 6,4 6,8 7,1 5,5 
Coeficient de ofilire (CO%) 8,6 9,6 10,2 10,7 8,3 
Capacitate de câmp (CC%) 26,8 26,1 26,3 25,6 23,3 
Capacitate totală pt. apă (CT%) 47,0 38,5 34,6 34,3 30,1 
Capacitate de apă utilă (CU%) 18,2 16,5 16,1 14,9 15,0 
Conductivitate hidraulică (K mm/oră) 2,4 1,5 0,6 0,5 0,04 
pH în H2O 5,60 6,25 6,10 6,15 6,35 
Carbonaţi (CaCO3 %)     -     -     -     -     - 
Humus (%) 2,23 2,10 1,92 1,61  
Nr. bacterii: mil/100g sol uscat 7326     
Azot total (%) 0,111 0,105 0,095 0,080  
Fosfor mobil (ppm) 4,0 3,5 3,0   
Potasiu mobil (ppm) 80 48 48   
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 10,9 14,3  13,3 14,7 
Hidrogen schimb (SH me la 100 g sol) 5,8 4,7  5,4 4,5 
Cap. de schimb cat. (T me la 100 g sol) 16,7 18,9  18,7 19,2 
Grad de saturaţie în baze (V%) 65,1 75,3  71,2 76,5 
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                 Proprietăţi 
 Cambisolurile au un profil de sol de tipul A-Bv-C, mai dezvoltat în zonele de 
terase şi câmpie şi slab conturat în cele de luncă, deal sau munte. Sunt slab diferenţiate 
textural, cu structură mediu dezvoltată şi prezenţă redusă a neoformaţiunilor (biogene sau 
chimice). Proprietăţile chimice sunt accentuat influenţate de roca de solificare sau de 

climatul în care au evoluat, caz 
pentru care acestea vor fi 
precizate pentru fiecare subtip 
în parte. 
 În general, datorită 
texturii nediferenţiate şi a stării 
structurale relativ bune, 
proprietăţile fizice, fizico-
mecanice şi hidrofizice sunt 
favorabile.  
 Datorită condiţiilor 
pedogenetice foarte variate în 
care s-au format şi au evoluat, 
cambisolurile au însuşiri 
diferite, precizate la nivel de 
subtip sau varietăţi de sol. 
Subtipurile cele mai 
răspândite, atât pe glob, cât şi 
în România sunt cele eutrice 
(definite în SRTS la nivel de tip 
sub numele de 
eutricambosoluri)  şi cele 
districe (definite în SRTS la 
nivel de tip sub numele de 
districambosoluri) 

Cambisolurile 
eutrice, au un grad de saturaţie 
în baze ridicat (V>50%) şi un 
pH slab alcalin - slab acid. În 
zonele montane au evoluat pe 
roci bazice şi ultrabazice 
(calcare, gabrouri, serpentinite, 
amfibolite, bazalte, diabaze 
etc.), iar în zonele de deal şi 
câmpie au evoluat fie pe 
materiale rezultate din 

alterarea, transportul şi acumularea fluviatilă a rocilor mai sus menţionate, fie pe argile, 
marne,  sau loessuri  slab debazificate prin procese pedogenetice. 

 

Fig. 102  Răspândirea eutricambosolurilor (1) şi a 
eutricambosolurilor în asociaţie cu districambosoluri  

şi luvosoluri (2) în  România 

 
Fig. 103   Răspândirea districambosolurilor (1) 

şi a acestora în asociaţie cu andosoluri (2) în România 
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            În SRTS, cambisolurile eutrice sunt echivalente cu eutricambosolurile, răspândite 
masiv în câmpiile din vestul ţării, mai puţin în podişurile Getic, Moldovei, Dobrogei de Nord, 
Transilvaniei şi izolat în zonele premontane, pe o suprafaţă de 1 370 000 ha. Cu toate că 
solificarea se desfăşoară în condiţiile unui climat umed, levigarea şi debazificarea este 
slabă datorită eliberării   continui  de baze în urma proceselor de alterare. 

Eutricambosolurle au texturi mijlociu grosiere până la fine, sunt bine structurate şi 
prezintă o bioacumulare sporită (humus = 2-4%), în care predomină acizii huminici. 

 Tabelul 26 
Date analitice ale unui cambisol distric (districambosol mezoscheletic) 

 România; Munţii Semenicului; Poniasca; 
Orizonturi Ah Ao A/B Bv B+R R+B 
Adâncimi (cm) 0-4 4-18 18-36 36-70 70-85 > 85 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 36,9 33,7 34,5 36,9 45,1 52,3 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 25,7 22,6 22,4 21,8 20,5 20,1 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 19,6 22,2 22,4 21,4 17,0 13,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 17,8 21,5 20,7 19,9 17,4 14,0 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 29,4 35,5 35,2 33,6 28,3 22,2 
Schelet (%) <5 5-10 10-20 20-40 40-60 >80 
Densitate  specifică (D g/cm3 )       2,65 2,65  
Densitate aparentă  (DA g/cm3)    1,24 1,37  
Porozitate totală  (PT%)    53 48  
Porozitate de aeraţie (PA %)    28 21  
Coef. de higroscopicitate (CH%)    4,4 3,8  
Coeficient de ofilire (CO%)    6,6 5,7  
Capacitate de câmp (CC%)    20,0 19,5  
Capacitate totală pt. apă (CT%)    42,8 35,0  
Capacitate de apă utilă (CU%)    13,4 13,8  
Conductivitate hidraulică (K mm/oră)    2,4 0,6  
pH în H2O 4,40 4,50 4,55 4,55 4,90 5,00 
Carbonaţi (CaCO3 %)    -        -     -     -    -     - 
Humus (%) 1,98 0,80 0,49 o,30   
Nr.bacterii: mil./100 g sol uscat 53       
C :N 14,1 13,2  13,5   
Azot total (%) 0,095 0,041 0,020 0,015   
Fosfor mobil (ppm) 4,5 3,0 3,0    
Potasiu mobil (ppm) 184 84 70    
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 1,33 2,04 2,09 2,01 2,14  
Hidrogen schimb (SH me la 100 g sol) 13,4 6,9 6,6 5,9 4,4  
Cap. de schimb cat. (T me la 100 g sol) 14,7 9,0 8,5 7,9 6,5  
Grad de saturaţie în baze (V%) 9,0 22,6 24,5 25,4 32,7  
Aluminiu mobil (me la 100 g sol) 2,92 2,71 2,29 2,19 2,50  
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Cambisolurile districe (sau districambosolurile în SRTS)  s-au format pe roci acide 
(micaşisturi, şisturi sericitoase, granite, granodiorite, gnaise, cuarţite, dacite etc), precum şi 
pe materiale rezultate din alterarea acestora. Au un grad de saturaţie în baze redus, de sub 
50%, cel puţin între 20 şi 50 cm profunzime. Sunt specifice regiunilor temperate (în zonele 
de munte), cu un climat umed şi răcoros tot timpul anului Se găsesc sub o  vegetaţie 
arborescentă formată din păduri de fag şi răşinoase în asociaţie cu plante acidofile (Oxalis 
acetosella, Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa etc.). 

Izolat, apar în zonele tropicale umede, pe suprafeţele accentuat înclinate ale 
masivelor muntoase, în asociaţie cu acrisoluri, alisoluri, feralsoluri.  În toate situaţiile are loc 
o alterare în mediu acid a silicaţilor primari şi secundari, îndepărtarea produselor solubile 
(baze, săruri etc.) şi formarea de minerale secundare argiloase în cantităţi reduse. 
 Din această cauză  cambisolurile districe au predominant alcătuiri granulometrice 
grosiere (cel mult lutoase) şi o cantitate sporită de sescvioxizi liberi. La procesul de alterare 
participă şi acizii fulvici, continuu eliberaţi în procesul de descompunere a unei litere 
acidofile sub acţiunea unei umidităţi sporite şi a unei microflore specifice (ciuperci). 

Condiţiile şi procesele pedogenetice mai sus prezentate vor conduce la conturarea 
orizonturilor eluviale  sau spodice, spre care cambisolurile tind spre finalul evoluţiei lor. 
Menţinerea la stadiul de cambisol a solurilor se datorează atât denudaţiei, cât şi prezenţei 
fracţiunilor scheletice nealterate sau a complexelor organo-minerale macromoleculare 
realizate  între hidroxizii de fier şi aluminiu şi acizii humici), foarte puţin mobile  în condiţiile 
unui drenaj intern şi extern bun care nu favorizează excesul de apă. 
 În SRTS cambisolurile districe sunt similare cu districambosolurile. Acestea se 
întâlnesc aproape în exclusivitate în regiunile montane ale României pe o suprafaţă de cca. 
3 220 000 ha (13,5%).   

Subdiviziuni: 
  În sistemul WRB – subtipurile: thionic, gelic, leptic, vertic, fluvic, endosalic, gleic, 
vitric, andic, plintic, feralic, gelistagnic, stagnic, humic, calcaric, gipsiric, takâric, yermic, 
aridic, hiperocric, scheletic, sodic, distric, eutric, rodic, cromic, haplic. 

In SRTS - eutricambosoluri: subtipurile: tipic,   molic,  pelic,   vertic,  andic, gleic, 
stagnic, aluvic, litic, scheletic, rodic, salinic, salic. 

In SRTS - districambosoluri:  subtipurile:  tipic,  umbric,  psamic,  andic,  
prespodic, litic,  scheletic, aluvic, gleic. 
          Folosinţă şi fertilitate 
 Utilizarea şi starea de fertilitate a cambisolurilor depind de condiţiile climatice în 
care apar. În condiţii climatice echilibrate şi un volum edafic util optim,  aceste soluri sunt 
fertile şi intens utilizate în practica agricolă şi forestieră. 
 Cambisolurile sunt utilizate în zona montană, preponderent ca păşuni şi fâneţe 
naturale.  

În regiunile de câmpie şi deal din zonele temperate cambisolurile  sunt intens 
culturalizate. În zonele tropicale au o fertilitate relativ scăzută datorită acidităţii şi a sărăcirii 
complexului coloidal în nutrienţi. 
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Cap. 15  Solurile minerale condiţionate de climatul  arid şi semiarid     
 

Solurile minerale condiţionate de climatul arid sunt slab până la moderat 
diferenţiate structural şi/sau textural şi sunt răspândite în zonele deşertice (calde, temperate 
sau reci) ale globului (fig.104). Sunt condiţionate de prezenţa unor roci alterate în alte 
condiţii decât cele actuale, de procese de levigare absente sau foarte reduse (calcisoluri, 
gipsosoluri, criosoluri), sau  acumulări în exces de săruri solubile (condiţionate de 
caracteristicile rocilor de solificare, de climatul arid, de nivelul ridicat şi de mineralizarea 
sporită a apelor freatice (solonceacuri, soloneţuri, durisoluri). 

 
Fig. 104   Zonele deşertice ale Terrei (pustiuri tropicale, temperate şi reci) 

 
 
15.1. Solurile slab-moderat diferenţiate din zonele climatice calde, aride şi 

       semiaride 
Solurile slab - modeat diferenţiate aridice includ formaţiuni pedologice dezvoltate în 

climate calde, aride şi  semiaride. Mai mult de 30% din suprafaţa pământului este ocupată 
de astfel de soluri care, în general, sunt prea uscate pentru a fi cultivate. 
 Ocupă majoritatea deşerturilor tropicale, subtropicale şi temperate. Arealele cu 
nisipuri dunificate, apreciate ca nonsoluri (cu care apar în asociaţie), sunt limitate ca 
suprafaţă. 
 În marea lor majoritate aceste soluri prezintă acumulări de săruri, gradul de 
concentrare depinzând de durata procesului de aridizare, de caracteristicile subsolului şi a 
apei pedofreatice. 
 

15.1.1. Calcisolurile (CL) 
 Calcisolurile sunt soluri caracteristice regiunilor aride şi semiaride, tropicale, 
subtropicale şi temperate, cu predominarea la mică adâncime a asamblajelor  calcice – 
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orizont C calcic (în primii 125 cm). Pe lângă carbonatul de calciu, care este componentul 
principal, sunt prezente şi alte săruri,  îndeosebi carbonat  de magneziu, sulfat de calciu etc. 
 Profilul de sol este de tipul: Ao-Cca)Bv)-Ck. 
 Răspândire 
 Ocupă o suprafaţă  de cca. 10 mil. km2 (7,5%), îndeosebi în Asia de sud-est (din 
apropierea Mării Mediterane până la Ind), în Asia centrală (bazinul mijlociu al fluviului Huang 
He), în America de Nord (în Podişul Marelui Bazin, Podişul Colorado), în America de Sud 
(Pustiul Grand Chaco), în Africa (marginea nordică a Pustiului Sahara şi cea sudică a 
Pustiului Karru), în Australia (Pustiul Gibson) (fig.105). 

Condiţii pedogeografice 
 Clima este principalul factor care condiţionează formarea şi evoluţia calcisolurilor. 
Temperatura medie anuală depăşeşte 15-17oC, cu amplitudini sezoniere şi diurne mari. 
Unele regiuni au un climat tropical - cu  temperaturi  ridicate în tot timpul anului (Sudan), 
altele au un climat continental - cu oscilaţii foarte mari de la vară la iarnă, sau de la zi la 
noapte (Kazahstan). În toate regiunile însă umiditatea relativă este foarte redusă, iar 
evapotranspiraţia accentuată. Din această cauză calcisolurile se caracterizează printr-o 
foarte slabă levigare a sărurilor.  
 Precipitaţiile medii, de 200-400 mm, cad foarte neregulat de la un an la altul, între 
sezoane, sau de la o regiune la alta. În unele regiuni precipitaţiile  cad doar iarna (estul 
mijlociu asiatic), în altele doar vara (Sudan), sau neregulat în decursul anului (Australia de 
sud-vest). 

Mare parte din apa căzută este rapid evaporată din cauza unei accentuate radiaţii 
termice şi a crustelor subţiri, greu permeabile, ce se formează la suprafaţa solului. 

 

 
Fig. 105  Răspândirea calcisolurilor pe glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 Relieful, reprezentat prin forme tabulare şi în special prin forme de microrelief 
specifice,  intervine energic în procesul de solificare. Pe formele acumulative calcisolurile 
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sunt uşor levigate, iar pe cele cu declivităţi sporite scurgerea de suprafaţă conduce la 
eroziuni areale sau liniare. 
 Roca de solificare este bogată în carbonat de calciu (loessuri, nisipuri loessoide, 
aluviuni vechi carbonatice ). Se pot forma şi pe alte roci claste, bazice (vulcanice ). 
 Alterarea fizică accentuată datorată variaţiilor termice diurne şi alterarea chimică 
foarte slabă datorată aportului redus de apă meteorică imprimă solurilor o alcătuire 
granulometrică grosieră. 
 Vegetaţia este un factor minor în formarea calcisolurilor. Covorul vegetal este 
puţin încheiat (30-45%), şi adaptat la condiţii de ariditate. Sunt caracteristice plantele 
efemere, cu maturizare rapidă condiţionată de scurta perioadă de umiditate, plantele 
suculente (cactuşi), sau specii de pelinuri cu o înrădăcinare profundă. Buringh (1970) 
susţine că plantele din regiunile semiaride lasă  în sol o cantitate de materie organică de 10 
ori mai mare decât deasupra solului. Dintre plantele care acoperă calcisolurile amintim: 
Kochia sedifolia, Atriplex vesicaria etc. 
 Apele curgătoare sunt rare şi, de regulă, grupate în bazine endoreice. Apa 
freatică se găseşte la o adâncime mare şi nu influenţează profilul de sol. 
 Factorul timp a influenţat în mică măsură aceste soluri, deoarece acţiunea 
complexului de agenţi pedogenetici este lentă,  secvenţială, periodică. Se observă unele 
diferenţe de vârstă doar în cazul solurilor evoluate anterior, în alte condiţii climatice. 
 Intervenţiile antropice au dereglat, în cele mai multe cazuri, sensul de evoluţie al 
calcisolurilor. Introducerea irigaţiilor a condus la salinizări şi alcalinizări pronunţate; 
suprapăşunatul le-a distrus structura şi a favorizat deflaţia sau pluviodenudaţia; incendiile 
au distrus redusa sursă de materie organică. 
 Geneză şi evoluţie 
 Formarea calcisolurilor este condiţionată aproape exclusiv de climatul arid. 
Procesele de alterare care acţionează perioade scurte de timp, doar în sezonul umed, 
determină o argilizare redusă. Substanţele organice  ajunse în sol  în cantităţi mici, sunt 
rapid mineralizate, astfel încât solul rămâne permanent sărac în humus. Cantităţi reduse de 
humus sunt prezente şi în profunzime datorită aportului de materie organică provenit din 
descompunerea plantelor cu înrădăcinare profundă. 
 Precipitaţiile asigură levigarea sărurilor uşor solubile dar nu şi a carbonaţilor, care 
se acumulează în cantităţi mari  la diferite adâncimi (0-100 cm)  în funcţie de cantitatea de 
precipitaţii care cade. La o levigare a carbonatului de calciu sub 100 cm adâncime, solul îşi 
pierde caracteristica de calcisol. 

Marea majoritate a calcisolurilor s-au format prin translocarea secvenţială a 
carbonaţilor de calciu din  materialele de solificare prăfoase şi precipitarea acestor săruri la 
adâncimi, în general reduse, sub formă de cristale fine dispersate uniform în matricea 
solului sau sub formă de concreţiuni, în orizonturi calcice sau petrocalcice. În regiunile 
foarte aride levigarea carbonaţilor este foarte slabă (2-10 cm). Evaporarea apei angrenează 
sensuri ascendente ale apei peliculare, care readuce sărurile la suprafaţă. Originea sărurilor 
este foarte diferită. Pot proveni din materialele parentale specifice locului, transportate 
eolian sau fluviatil din alte regiuni, din franja freatică prin procese de regradare etc. 
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Proprietăţi 
 Calcisolurile au un profil de sol slab dezvoltat. În condiţii speciale (zone 
depresionare, microclimat mai umed, soluri mai evoluate), pot apărea şi orizonturi argice 
(Ao-A/B-Btk-Cca-C), acestea indicând, de regulă, prezenţa unor soluri relicte. 
 Compoziţia chimică şi reacţia solurilor este uniformă pe profil fapt ce dovedeşte 
un redus proces de translocare a sărurilor ori a componenţilor ionici. Carbonatul de calciu 
care predomină în cazul calcisolurilor  (la suprafaţă sau în anumite secţiuni în profil), se 
găseşte sub formă de eflorescenţe, pungi de calcar pulverulent moale sau concreţiuni. 
 Sărurile de calciu se acumulează într-un orizont cu o grosime mai mare de 15 
cm, cu o concentraţie de CaCO3 de peste 15%, cu 5% mai mult decât în orizontul C 
subiacent. Acest orizont de acumulare poartă numele de orizont calcic. Sunt cazuri în care 
conţinutul de CaCO3 depăşeşte 50%, caz în care acest orizont poartă numele de 
hipercalcic.  Concentrarea şi indurarea concreţiunilor carbonatice într-un  strat continuu 
formează orizontul petrocalcic. În cazul în care cimentarea se realizează cu silice (> 50%),  
consistenţa acestuia creşte foarte mult şi poartă numele de duripan (vezi durisolurile sau 
subtipurile durice). 

Datorită obturării porilor prin segregarea carbonatului de calciu, orizontul calcic al 
calcisolurilor are o structură lamelară sau masivă, o porozitate redusă şi o densitate 
aparentă mare. 
 Calcisolurile sunt saturate cu baze (V=100%), au o capacitate totală de schimb 
cationic redusă (<10 me la 100 g sol), un conţinut scăzut în humus (1-3%) şi potasiu  (10 - 
30 ppm). 
 Au o crustă subţire la suprafaţă, densă dar sfărâmicioasă, formată prin umezire, 
uscare bruscă şi cimentare cu carbonat de calciu. O asemenea crustă împiedică infiltrarea 
apei pluviale, care se  va evapora ulterior rapid sau se va scurge la suprafaţa solului 
provocând eroziune areală sau lineară.  

Tabelul 27 
Date analitice ale unui calcisol haplic 

Turcia; Hotamis, alt. 1000m, depozite lacustre calcaroase; Carte mondiale des sols-1981) 
 

Orizonturi Ao Ao Btkw B/Ckw 
Adâncimi (cm) 0-8 8-45 45-67 67-100 
Nisip  (2,0 - 0,05 mm) % 24,5 19,8 7,5 6,9 
Praf    (0,05 - 0,002 mm) % 45,8 41,1 50,5 44,3 
Argilă ( sub 0,002 mm) % 31,7 38,2 41,9 48,5 
pH în H2O 7,8 7,7 7,1 7,5 
Carbonaţi (CaCO3 %) 36,6 35,5 57,5 51,7 
Humus (%) 1,6 1,1 0,0 0,0 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 20 19 16 15 

 
Subdiviziuni: 
Specifice doar pentru regiunile calde şi uscate ale globului, aceste tipuri de soluri 

nu au fost definite în sistemul românesc de clasificare. În sistemul de clasificare 
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internaţional WRB, calcisolurile au următoarele subdiviziuni (subtipuri): petric, hipercalcic, 
leptic, vertic, endosalic, gleic, luvic, takâric, yermic, aridic, hiperocric, scheletic, sodic, haplic. 

Fertilitate şi folosinţă 
 Datorită condiţiilor de mediu şi a caracteristicilor chimice deficitare,  calcisolurile 
au o fertilitate naturală scăzută, lipsa de apă fiind factorul limitativ cel mai important pentru 
creşterea plantelor. În regiunile semiaride,  cu o distribuţie relativ regulată a precipitaţiilor 
(Australia), vegetaţia ierboasă naturală poate fi suficientă pentru păşunatul animalelor mici 
(oi). Suprapăşunatul, cultivarea intensivă a solurilor şi irigarea neraţională a   calcisolurilor 
au condus la degradarea  parţială sau totală a peste 1 mil. de hectare de terenuri. 
 Agricultura fără irigaţie se poate practica, cu risc, doar în zonele cu precipitaţii 
medii anuale de peste 300 mm. În celelalte zone este necesară irigarea cu adaos de 
îngrăşăminte minerale sau organice pentru a compensa lipsa substanţelor nutritive. 
 Pe considerentul că o mare parte din suprafaţa uscatului în care condiţiile de 
mediu şi sol sunt favorabile a intrat deja în circuitul agricol, se apreciază că acest tip de sol 
ar reprezenta o rezervă potenţială pentru agricultură. După unii specialişti, ca 80 de 
milioane de hectare de calcisoluri pot fi în viitor  cultivate cu rezultate deosebite (2-3 recolte 
pe an), în condiţii de irigare. Aportul suplimentar de apă în condiţiile unor concentraţii mari 
de calciu induce o accesibilitate  scăzută a fosforului, carenţa în zinc şi fier, sau pericolul de 
sărăturare.  În ideea obţinerii unor recolte eficiente, azotul va deveni un factor limitativ 
esenţial datorită penuriei de materie organică şi a permeabilităţii sporite a calcisolurilor (care 
favorizează levigarea rapidă a îngrăşămintelor cu azot). 
 

15.1.2.  Gipsosolurile (GY) 
 Răspândite pe glob pe suprafaţe mai reduse, gipsosolurile apar în asociaţie cu 
calcisolurile în zonele cu o ariditate pronunţată şi într-o conjunctură litologică specifică. 
Principala caracteristică a gipsosolurilor este prezenţa unui orizont de acumulare secundară 
a gipsului (CaSO4 · 2H20).  
 Răspândire 

Gipsosolurile ocupă o suprafaţă de ca 1,5 milioane km2 (1,1%)  în areale cu 
suprafeţe  reduse din sudul şi nordul Spaniei, sudul Americii de Nord, (Texas, Mexic) şi în 
areale mai extinse în Africa de nord şi central estică (Algeria, Tunisia, Namibia, Somalia), în 
Orientul Mijlociu (Siria, Irak), în sudul Australiei etc. Apar în asociaţie cu calcisoluri, 
solonceacuri, soloneţuri, durisoluri sau arenosoluri. 

Condiţii    pedogeografice 
Condiţiile climatice în care s-au format şi evoluat gipsosolurile sunt extrem de 

aride. Temperatura medie anuală depăşeşte  16-18oC, iar  precipitaţiile  medii anuale sunt 
sub 300 mm. Solul se umezeşte pentru o perioadă scurtă de timp doar în partea sa 
superioară; partea mediană şi inferioară rămâne permanent uscată, fapt pentru care poartă 
numele de “orizont mort”. Vânturile puternice amplifică evapotranspiraţia şi favorizează 
deflaţia. 
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Condiţia esenţială pentru formarea gipsosolurilor este legată de prezenţa 
materialelor parentale gipsifere. Originea gipsului şi acumularea lui în cantităţi mari în sol 

este strâns legată de 
prezenţa rocilor 
sedimentare gipsoase. 
          Gipsosolurile se 
formează fie direct pe 
aceste roci fie pe 
materiale alohtone, 
provenite din  acestea 
prin procese torenţiale 
(conuri de dejecţie, 
coluvii). Apariţia 
acumulărilor masive de 
astfel de săruri mai poate 
fi legată de existenţa 
unor lacuri sărate care 
au secat, sau de 
caracteristicile climatului 

arid care, pe de o parte 
nu favorizează 
îndepărtarea sărurilor 
solubile, iar pe de altă 

parte acestea sunt aduse spre suprafaţă sub formă peliculară prin intermediul unei circulaţii 
ascendente a soluţiilor bogate în săruri din orizonturile inferioare. Adesea acumulările de 
gips sunt relicte, condiţiile  climatice actuale fiind prielnice doar conservării lor, deoarece în 
condiţiile climatice ale ultimelor sute de ani alterarea chimică este inexistentă, iar produsele 
dezagregării sunt mişcate doar pe suprafeţe ori  adâncimi reduse. 
 În ţinuturile aride, din cauza perioadelor lungi de secetă, râurile curg numai 
periodic sau episodic. Întrucât evapotranspiraţia  potenţială este de câteva ori mai ridicată 
decât precipitaţiile anuale, în aceste ţinuturi se întâlnesc suprafeţe depresionare fără 
scurgere, endoreice. Apa ajunsă aici se evaporă, iar sărurile pe care le conţine se  
acumulează treptat în decursul timpului. 
 Vegetaţia este un factor minor în formarea gipsosolurilor. Foarte rară şi într-o 
compoziţie floristică specifică ea contribuie la acumularea sărurilor în epipedonuri prin 
translocarea acestora de la diferite adâncimi. 
 Pentru plantele din regiunile aride, textura solurilor este un factor determinant; 
solurile fin texturate reprezintă cele mai uscate staţiuni, iar cele nisipoase, dimpotrivă 
asigură o mai bună aprovizionare cu apă (Walter -1974). Dintre puţinele specii de plante 
care rezistă la concentraţiile mari ale sulfatului de calciu (halofile sulfatice) amintim: 
Allenrolfea accid, Saueda erecta, Atriplex confertifolia, Salicornia rubra etc. 
  

 

Fig. 106  Principalele zone de răspândire ale gipsosolurilor 
pe glob (după Driessen şi Dudal, 1991) 
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Geneză şi evoluţie 
 În cele mai multe cazuri gipsosolurile se interferă cu calcisolurile. Gipsul, mai 
solubil decât calciul, se acumulează  la câţiva centimetrii sub orizontul calcic. Adâncimea la 
care se acumulează depinde de cantitatea de apă care percolează solul, de capacitatea de 
reţinere a apei şi de permeabilitatea solului. În unele regiuni, unde sulfatul de calciu se 
adaugă regulat în sol prin aport de strate proaspete de pulberi eoliene, orizonturile gipsice 
pot  avea grosimi pronunţate. 
 Redistribuirea sărurilor este un proces general în cazul gipsosolurilor. La umezire 
sărurile sunt levigate până la adâncimi care depind de cantitatea de apă căzută la un 
moment dat. După uscare sărurile rămân pe profil într-o distribuire conformă cu solubilitatea 
lor. 
 Circulaţia laterală a apei în sol (în partea inferioară a pantelor) şi existenţa unor 
alte elemente în soluţia solului (Fe, Si02 etc.) favorizează concreţionarea gipsului, indurarea 
orizonturilor (în cazul solurilor omogene), sau formarea de pendanţi (în cazul solurilor 
scheletice, pietroase). Acestea pot fi aduse spre suprafaţă prin eroziune. 
 Frecvent, la suprafaţa gipsosolurilor, datorită succesiunilor rapide ale stărilor de 
umiditate apar cruste impermeabile, dure dar sfărâmicioase.  
 Lipsa apei anihilează complet alterarea în orizonturile superioare. În orizonturile 
inferioare, umiditatea care persistă o perioadă mai lungă poate conduce la o redusă 
eliberare de minerale secundare argiloase,  cu o argilizare, “ in situ” slabă. 
 Proprietăţi 
 Gipsosolurile au un profil de tipul Ao-(B)-Cca- C gipsic. 
 Orizontul gipsic este de regulă mai gros de 15 cm şi are cel puţin 5% mai mult 
gips (CaSO4 · 2 H20) decât orizontul C. Gipsul se poate acumula în întregul orizont sau 
numai sub formă de pungi de cristale aciculare. În solurile scheletice, pietroase, gipsul se 
acumulează sub formă peliculară  pe feţele inferioare ale fragmentelor scheletice. 

 Tabel 28 
Date analitice ale unui gipsosol haplic 

Irak, Asia (din  Grigoraş - Geografia solurilor lumii, 2001) 
 

Adâncime 
 

Argilă Materie 
organică 

pH în 
H2O 

CaCO3 CaSO4 
gips 

Orizont 

cm % %  % % 

T me la 
100 g 

sol 
AoCca 0-6 21 0,94 7,6 23,2 1,1 13,0 
C1gipsic 6-20 19 0,43 7,7 5,3 60,0 6,8 
C2gipsic 20-50 15 0,25 7,7 2,0 48,2 6,2 
C3gipsic 50-80 20 0,11 7,7 1,2 56,7 5,8 
C4gipsic 80-110 25 - 7,6 1,5 55,1 7,4 
C5gipsic 110-170 23 - 7,8 5,2 48,8 8,2 

 
Alcătuirea granulometrică a gipsosolurilor este predominant grosieră şi se 

datorează diferenţelor termice diurne mari. În treimea superioară a profilului predomină 
carbonatul de calciu, iar în cea medie sulfatul de calciu (gipsul). Gipsul poate să apară sub 
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diferite forme: difuz, în cristale diseminate sau acumulate în cuiburi.  În soluţie sunt, de 
asemenea, prezenţi, ionii de Ca 2+, Mg2+ şi Na+.  Aportul redus de materie organică şi 
temperaturile ridicate  nu favorizează acumularea humusului, care se găseşte în cantităţi 
reduse (<1%). Gipsosolurile au cantităţi scăzute de nutrienţi (N, P, K). Adausul de 
îngrăşăminte este anihilat de conţinutul mare în carbonaţi de calciu care favorizează 
blocarea fosforului, zincului sau altor elemente nutritive în forme insolubile. 
 Subdiviziuni: 

În sistemul WRB: subtipuri: petric, supergipsic, leptic, vertic, endosalic, duric, 
calcic, luvic, takâric, yermic, aridic, hiperocric, scheletic, sodic, arzic, haplic,  

Întrucât nu au fost identificate în România, gipsosolurile nu au fost precizate în 
SRTS la nici un nivel. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Terenurile cu gipsosoluri sunt acoperite cu o vegetaţie rară şi de calitate slabă. 
Sunt utilizate exclusiv pentru păşune. 
 Fertilitatea gipsosolurilor este similară calcisolurilor sau mai redusă datorită 
cimentării puternice a solurilor în stare uscată. Irigarea lor nu este recomandată deoarece 
sub acţiunea apei gipsul se dizolvă, apărând fenomene asemănătoare sufoziunii. 

 
  15.1.3.  Durisolurile (DU) 

 Durisolurile sunt formaţiuni pedogenetice specifice climatului cald, arid şi semiarid 
şi se caracterizează prin prezenţa, în primii 100 cm ai solului, a unor orizonturi continui sau 
discontinui, cu o grosime minimă de 10 cm, indurate prin acumulări de opal sau forme 
microcristaline de silice. Orizonturile astfel indurate pot avea grosimi cumulate care variază 
de la 30 cm până la 400 cm. În cazul în care aceste proprietăţi sunt dominate de acumulări 
sporite de săruri solubile, de ioni de sodiu în complexul adsorbtiv sau de prezenţă masivă 
de minerale amorfe, atunci caracteristica este precizată la nivel de subtip,  adjectiv ataşat 
tipurilor de sol solonceac, soloneţ, gipsosol, andosol. 

Au un profil de sol de tipul Ao-Ck (duric)-C. 
Răspândire.  
Condiţionate de un climat semiarid, durisolurile se găsesc în zonele mediteraneene 

sau în cele subtropicale semiaride, cu răspândire predominantă în sudul Australiei (sudul 
Deşertului Victoria), în partea de sud a Africii (Namibia şi areale din Deşertul Kalahari), în 
partea sud vestică a Americii de Nord (California, Nevada, Arizona, Utah), în partea de sud 
vest a Asiei (Peninsula Arabică) (fig.107 ). In aceste areale durisolurile apar în asociaţie cu 
gipsosoluri, calcisoluri, solonceacuri, soloneţuri, vertisoluri, arenosoluri, cambisoluri şi mai 
rar cu planosoluri, kastanoziomuri şi andosoluri. 

Condiţii pedogeografice 
Durisolurile sunt condiţionate de un climat semiarid, cu un regim de temperatură 

termic sau hipertermic (cu o medie anuală a temperaturilor solului de peste 15C şi cu o 
diferenţă dintre media temperaturilor lunilor de vară şi a celor de iarnă  de 6C, fie la 
adâncimea de 50 cm, fie la un contact densic, litic sau paralitic) şi un regim de umiditate 
xeric sau aridic ( cu sol uscat mai mult de 45 de zile în perioadele de vară).  
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Materialele parentale pe care apar durisolurile sunt reprezentate prin depozite 
grosier texturate (nisipuri, materiale fluviatile şi coluviale), slab structurate şi cu unele 
acumulări de săruri în bază (carbonaţi sau sulfaţi de calciu). 

Formele de relief caracteristice pentru formarea durisolurilor sunt cele orizontale, 
mature, cu scoarţe de alterare vechi,  sau cele cu pante slab înclinate, bine drenate. Pe 
ultimele forme de relief, durisolurile apar la baza versanţilor, acolo unde fluxul de elemente, 
inclusiv oxizi ai siliciului, este mai mare. 

Geneză şi evoluţie 
Durisolurile s-au format în zone tabulare sau în zone acumulative, pe materiale aluvio-

coluviale provenite din erodarea primelor. Din această cauză pentru durisoluri sunt 
caracteristice translocări slabe de argilă şi silice chiar şi în regiuni cu valori scăzute  ale 
precipitaţiilor medii anuale. 
   

 
Fig.  107    Răspândirea pe glob a durisolurilor (adaptat după Driessen et al., 2001) 

 
Temperaturile ridicate şi precipitaţiile rare, uneori în cantităţi mari, care provoacă 

inundaţii, caracteristici climatice specifice zoneler subtropicale şi mediteraneene, 
favorizează alterarea, dar nu reuşesc să întreţină decît procese slabe de levigare a 
produselor rezultate. În aceste condiţii de mediu alcalin, silicea este lent mobilizată spre 
profunzime. O dată cu îndepărtarea bazelor datorită solubilităţii lor sporite, reacţia soluţiei 
solului se acidifică, iar oxizii hidrataţi ai siliciului (SiO2 · nH2O)  sunt imobilizaţi şi fixaţi la 
anumite adâncimi (în jur de 50 cm), unde se depun pe feţele agregatelor structurale, în pori 
sau fisuri sub formă de cruste sau lamele, îmbracă grăunţii de nisip sau crează punţi între 
aceştia formând noduli. Toate aceste neoformaţii se întăresc o dată cu pierderea apei şi 
uscarea pronunţată a orizonturilor inferioare de sol. Se formează astfel la adâncimi diferite, 
uneori superficiale, un orizont de hardpan compactizat, cimentat  sau cu acumulări de noduli  
de silice cimentată (orizont duric). În cazul în care orizontul duric afectează peste 50% din 
volumul de sol atunci el poartă numele de orizont pedroduric. 
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Tabelul 29  
Date analitice ale unui durisol haplic format pe materiale fluviatile stratificate 

Deşertul Nevada – SUA,  America de Nord (după Soil map of the world, vol II, North 
America, FAO, Rome 1975. 

 
Proprietăţi 
Durisolurile au orizont duric  a cărui limită superioară se găseşte, de regulă, în 

primii 50 cm ai solului, sub un orizont A ocric. Grosimea orizontului duric poate varia de la 
30 cm până la peste 400 cm. 

Durisolurile au o culoare brun roşcată, iar durinodulii au structuri concentrice, sunt 
slab cimentaţi şi au o consistenţă fermă. Deasupra orizonturilor durice sau petrodurice pot 
apărea orizonturi calcice, cambice sau argice, iar sub acestea pot exista materiale 
calcaroase, gipsifere sau roci compacte. 

Una din caracteristicile care definesc calitatea şi fertilitatea durisolurilor este dată 
de restricţiile severe ale circulaţiei apei pe verticală datorită crustei indurate şi de 
capacitatea redusă de înmagazinare a acesteia datorită porozităţii reduse. 

Majoritatea durisolurilor au o textură mijlociu-grosieră sau grosieră (tabelul 29 ) şi o 
structură slab dezvoltată sau fără. Datorită compactării accentuate, densitatea aparentă a 
orizonturilor durice are valori de 1,3-1,7 g/cm3, iar cea a orizonturilor  petrodurice de 1,6-2,0 
g/cm3. Rădăcinile plantelor nu pot penetra orizonturile durice decât pe fisuri sau pe locurile 
goale dintre noduli. 

Reacţia durisolurilor este predominat alcalină la suprafaţă şi mai acidă la nivelul 
orizontului duric. Se remarcă o creştere a conţinutului în săruri, îndeosebi a celor cu sodiu,  
de la suprafaţă spre adâncime. Procentul de carbon şi fier extractibil este redus. 

Subdiviziuni: 
În sistemul WRB - subtipurile: petric, leptic, vertic, gipsic, calcic, luvic, arenic, 

hiperduric, takâric, yermic, aridic, hiperocric, cromic, haplic. 
Nu au fost identificate în România. 
Folosinţă şi fertilitate 
Durisolurile sunt acoperite cu o vegetaţie ierboasă încheiată, cu intercalaţii rare de 

tufişuri xerofile care, în condiţii normale, pot proteja terenurile împotriva eroziunii.  

Argi 
lă 

Praf Nisip Materie 
organică 

Ca 
CO3 

T Na+ Adâncime 
cm 

 

Ori- 
zont 

% % % % % 

pH 
înH2O 

me % 
dinT 

        0-3    Ao 2,3 11,9 85,6 0,19 3 8,8 5,6 4 
      3-10 II Ao 4,9 14,5 80,6 0,14 5 8,9 7,3 3 
    10-41 III Ao 10,8 14,0 75,2 0,26 7 8,9 11,6 2 
    41-58     C dur. 6,5 6,5 87,0 0,34 14 8,8 12,1 4 
    58-76 II  C dur. 6,5 12,8 80,7 0,05 9 9,0 14,3 8 
    76-94 III C dur. 3,7 9,4 86,9 0,02 3 9,1 12,2 9 
  94-140  IV C dur. 4,1 11,7 84,2 0,02 14 9,2 16,3 6 
140-175 V C  dur. 2,2 7,7 90,1 0,01 4 9,1 7,9 15 
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Utilizarea durisolurilor în agricultură se limitează la păşunatul extensiv.  Utilizarea 
excesivă a terenurilor pentru păşunat pot  intensifica procesele erozionale şi aduce 
duripanurile la zi 

Datorită capacităţii reduse de stocare  a apei şi a orizontului cimentat restrictiv,   
fertilitatea durisolurilor este redusă. Pot fi cultivate cu succes dacă sunt irigate cu norme 
reduse în prize repetate. Datorită prezenţei sărurilor în exces durisolurile sunt susceptibile la 
salinizare secundară. 

 
15.2.  Solurile minerale, slab diferenţiate, din zonele climatice aride, reci 
Procesele de solificare din zonele climatice aride reci, polare, sunt dominate de 

fenomenele de criogenie, care favorizează dezagregarea şi reduc foarte mult sau chiar 
anulează alterarea chimică a materiei minerale şi organice. Toate aceste procese indică o 
redusă dezvoltare a solurilor, care rămân puţin profunde şi slab diferenţiate morfologic, au 
un ritm lent al proceselor biologice, implicit cele ale humificării şi mineralizării substanţelor 
organice. În acest caz o mare parte a resturilor vegetale  se acumulează la suprafaţa 
terenului conturându-se groase orizonturi histice. Datorită prezenţei unui permafrost 
continuu şi a evapotranspiraţiei foarte scăzute, aceste soluri sunt afectate de un permanent 
exces de umiditate, caz în care învelişul de sol este mozaicat (criosoluri în asociaţie cu 
histosoluri, gleisoluri, leptosoluri, regosoluri etc.). 

 
15.2.1. Criosolurile (CR) 

 Criosolurile sunt soluri specifice  climatului polar, cu prezenţa în primii 100 cm a 
unui orizont criic situat pe un strat de sol sau rocă permanent îngheţat (permafrost). 
Principalele procese care sunt prezente  sunt cele de dezagregare, crioturbaţie şi de 
deplasare de materiale în interiorul sau la suprafaţa solului. 
 Răspândire 
 Criosolurile ocupă o suprafaţă de cca 18 milioane de km2 (Lupaşcu, Patriche-
2000), într-un areal al cărui limită oscilează în jurul cercului polar.  Limita criosolurilor  se 
deplasează spre nord - în zona centrală a Siberiei (70 lat.N) şi coboară spre sud - în 
apropierea tărmurilor oceanelor (52 lat. N pe litoralul est-siberian sau 50 lat. N în jurul 
Golfului Baffin şi partea de nord a Peninsulei Labrador (fig.108). Areale ocupate punctiform 
de criosoluri apar şi pe ţărmurile Groenlandei, nordul Peninsulei Scandinavia sau pe ţărmul 
liber de gheţă al Antartcticii. 
 La latitudini mici, criosolurile apar doar la altitudini mari, în zona podişurilor înalte 
din centrul şi estul Asiei precum şi în zonele montane înalte (Himalaia şi masivele muntoase 
înconjurătoare, Stâncoşi,  Anzi, Alpi etc.). 

 Condiţii pedogeografice. 
Principalul factor care condiţionează formarea criosolurilor este clima şi îndeosebi 

regimul  de temperatură, caracterizat prin valori termice ale solului, medii anuale,  de sub 
0C (regim de temperatură pergelic), valori care diferă de la o extremă la alta a unui 
continent sau de la un continent la altul: între 0C şi - 4C în nordul Europei, între - 9C şi - 
14C în nordul Asiei sau între 0C şi - 7C în nordul continentului nord-american. 
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                 Fig. 108  Răspândirea pe glob a criosolurilor (după Bridges et al., 1998)          
                

Regimul de umiditate al solului este anhidric, cu valori medii ale precipitaţiilor 
care coboară sub 300 mm anual (asemănător cu regimul de umiditate aridic), însă cu valori 
medii anuale ale temperaturii  solului negative. În perioadele estivale caracterizate prin 
temperaturi pozitive (când solul se dezgheaţă pe grosimi diferite),  sunt aportate  şi cele mai 
abundente cantităţi de precipitaţii, fapt care determină o rapidă saturaţie cu apă a solurilor şi 
o înmăştinire, de multe ori permanentă, a terenurilor. Fenomenele precizate mai sus sunt 
specifice  pentru formele de relief plane sau depresionare. În regiunile fragmentate, 
montane sau piemontane, profunzimea criosolurilor este restricţionată de un contact litic 
superficial poziţionat, de prezenţa unui procent ridicat de fragmente scheletice sau de 
efectele manifestărilor glisante. 

Cu toate că rocile sunt variate, materialele dezagregate şi foarte slab alterate 
formează o cuvertură de solificare subţire şi slab debazificată datorită,  fie a lipsei condiţiilor 
de translocare a sărurilor, fie a unor activităţi de haploidizare (crioturbaţie) care amestecă 
permanent materialul de sol. 

Covorul vegetal, exclusiv ierbos, este format din plante perene  cu talie mică, 
semperviriscente, etajat pe două strate: la parter vegetează lichenii (Cladonia, Cetraria) şi 
muşchii: (Polytrichum, Hylocomnium), iar în stratul superior vegetează plantele ierbacee 
(Carex, Ranunculus, Dryas, Rubus) şi semilemnoase (Salix, Betula, Vaccinium). Perioada 
vegetativă scurtă, volumul edafic util restricţionat de poziţia superficială a permafrostului şi 
vânturile puternice fac imposibilă dezvoltarea aici a pădurilor. Acestea apar la periferia 
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tundrei, la început în pălcuri în care predomină coniferele (Picea, Abies, Larix) şi apoi în 
masive mai mult sau mai puţin extinse în care apar şi specii de foioase. 

Geneză şi evoluţie 
Formarea criosolurilor este condiţionată de caracteristicile termice ale climatului 

boreal şi polar, precum şi de consecinţele fenomenelor de crio şi hidroturbaţie. Subsolul 
criosolurilor rămîne îngheţat (strat  de permafrost), dar partea superioară (stratul activ) se 
dezgheţă  două-trei luni în perioada de vară. 

Ciclurile repetate de îngheţ-dezgheţ ale apei în sol, răspunzătoare de formarea 
stratului activ, diferă de la o regiune la alta în funcţie de nuanţele  climatului local Variaţiile 
sunt impuse de condiţiile de latitudine, altitudine, vegetaţie sau de proprietăţile gelive ale 
rocilor. Ele sunt responsabile de  fragmentarea mecanică a rocilor, de amestecul 
materialului de sol, de ridicarea în timpul îngheţului a materialelor grosiere şi a celor 
scheletice, de reaşezarea periferică a acestora etc. În afară de condiţiile precizate mai sus, 
grosimea stratului activ  al criosolurilor mai depinde şi de alcătuirea lor granulometrică 
(textura), de regimul de umiditate, de grosimea orizontului organic. 

Scăderea accentuată a temperaturii în sezonul de iarnă determină  reluarea 
îngheţului de sus în jos, stratul activ devenind captiv între orizontul cu permafrost, inferior şi 
cel recent îngheţat, superior. Materialul de sol neîngheţat dintre aceste două  fronturi 
îngheţate intră sub presiune criostatică. El suferă deplasări, fisuri, rupturi ori accentuate 
torsionări (structuri criogene). Apa care se infiltrează în fisurile apărute se mişcă de-alungul 
gradientului termal formând gheaţă segregată.  

Grosimea stratului activ este condiţionată de poziţia latitudinală a locului, de 
aspectul formei de relief, de tipul şi starea de calitate a vegetaţiei, de grosimea orizontului 
organic acoperitor, de umiditatea şi textura solului. Stratul activ condiţionează activitatea 
biologică şi protejează permafrostul de dedesubt. 

Procesul de evoluţie a criosolurilor depinde în mare măsură şi de morfologia 
suprafeţei terestre. Datorită proceselor denudaţionale, a volumului edafic util redus şi a 
procentului mare de schelet, criosolurile formate pe versanţi se găsesc în stadii diferite de 
evoluţie: pe pantele accentuat înclinate cuvertura de sol este foarte subţire; pe treptele şi 
umerii de altiplanaţie, ori pe terasetele săpate în roci moi, criosolurile sunt mai profunde 
însă accentuat modificate de procese de solifluxiune. 

Suprafeţele plane sau cele slab înclinate sunt cele care păstrează cel mai bine 
urmele proceselor de îngheţ-dezgheţ. Aici apar solurile poligonale, cercurile de pietre, 
câmpurile cu noroi sau cu pete, movilele înierbate, hidrolacoliţi etc. În toate cazurile 
procesele de crioturbaţie favorizează discontinuităţile şi procesele de haploidizare 
(uniformizare) în profilul de sol. În orizonturi se conturează pseudocute în miniatură (plicaţii 
şi involuţii), pătrunderi în profunzime pe traiectul fisurilor sau a penelor de gheaţă a materiei 
organice sau a  materialelor composite şi amestecate în diferite procente cu săruri (de 
calciu îndeosebi) sau cu fragmente scheletice de dimensiuni variate. 

Proprietăţi 
Criosolurile au un orizont superior bioacumulativ foarte slab mineralizat, în mare 

parte turbificat, aşezat peste unul sau mai multe orizonturi criice, accentuat amestecate, 
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slab structurate (lamelar, vezicular), sub care se găseşte (până la adâncimea de 100 cm), 
un strat de permafrost. 

Datorită capacităţii mari de reţinere a apei, solurile şi materialele fin texturate 
prezintă gheţă segregată sub diferite forme (lentile, pene, ace, strate). Aceste proprietăţi 
fizice sunt răspunzătoare de fixarea şi orientarea specifică la suprafaţa terenului, sub diferite 
forme, ale elementelor scheletice (cercuri, poligoane). 

Caracteristicile chimice ale criosolurilor (table 30) depind în parte de compoziţia 
materialului parental şi de crioturbaţie, fenomen care contribuie la amestecarea orizonturilor 
de sol între ele şi ale acestora cu materialele parentale nesolificate. Conţinutul în elemente 
alcalino-pământoase (Na, K, Mg, Ca) este redus, majoritatea fiind blocate la suprafaţa 
materialului organic. 

Datorită impermeabilităţii orizontului de permafrost, apa pluvială stagnează 
perioade îndelungate în profilul de sol favorizând procesele reductomorfe. Din aceată cauză 
majoritatea criosolurilor sunt gleice sau se găsesc în asociaţie cu gleisoluri sau histosoluri. 

Subdiviziuni: 
În sistemul WRB - subtipurile: turbic, glacic, histic, litic, leptic, salic, gleic, andic, 

natric, molic, gipsic, calcic, umbric, thionic, stagnic. yermic, aridic, oxiacvic, haplic 
Tabelul 30  

Date analitice ale unui criosol  haplic 
Rusia, nordul Siberiei; 100 m alt.; suprafaţă plană; material parental – nisip;  

vegetaţie de tundră; Tma 10,2C (după Soil map of the world, VIII, 1978)  
          

Orizonturi Ol Ao B BC 
Adâncimi (cm) 5-0 0-15 15-50 50-70 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) %  26 41 38 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) %  56 52 49 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) %  9 1 7 
Argilă            ( sub 0,002 mm) %  9 6 6 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm)  %  9 6 6 
pH în H2O  5,1 5,0 5,1 
Carbonaţi (CaCO3 %)  - - - 
Humus (%)  6,2 1,3 1,1 
C/N  9 16 14 
Ah/Af  0,7 0,2 ,03 
Azot total (%) 1,56 0,31 0,04 0,06 
Calciu şi magneziu (me/100 g sol)  14,1 7,7 8,9 
Aluminiu (me/100 g sol)  0,7 2,1 0,6 
Baze de schimb (SB-me/100 g sol)  14,1 7,7 9,0 
Hidrogen schimb (SH-me/100 g 
sol) 

 3,2 3,0 2,0 

Cap. schimb cat. (T-me/100 g sol)  17,3 10,7 11,0 
Grad de saturaţie în baze (%)  82 72 81 

Folosinţă şi fertilitate 
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Datorită volumului edafic util redus, a condiţiilor climatice restrictive şi a 
proprietăţilor fizico-chimice nefavorabile, criosolurile sunt acoperite predominant de un covor 
erbaceu slab dezvoltat, cu intercalaţii sporadice de păduri de conifere sau foioase de 
calitate slabă. Solurile sunt utilizate exclusiv pentru păşunat. Pentru creşterea productivităţii  
şi menţinerea unui covor ierbos închegat şi bogat sunt necesare acţiuni  energice de 
fertilizare organică şi minerală. Stratul organic ierbos (din tundră) sau de litieră (din 
silvotundră) protejează criosolurile împotriva eroziunii eoliene, a pluviodenudaţiei sau a 
intervenţiilor antropice neraţionale (suprapăşunat, intervenţii în peisaj pentru organizarea de 
exploataţii de substanţe minerale utile). 

Tendinţa generală de încălzire a climatului Terrei poate genera acţiuni de 
descompunere a materiei organice din straturile superioare ale criosolurilor şi  ale 
histosolurilor, cu eliberare de CO2 şi CH4,  care  amplifică fenomenul. 
 

15.3.    Solurile slab-moderat diferenţiate, halomorfe 
   Solurile halomorfe apar intrazonal, predominant în regiunile aride şi semiaride, 
dar şi în alte regiuni cu un sezon uscat pronunţat. Mai sunt cunoscute sub denumirea de 
soluri saline, sărături sau soluri salsodice. 
 Solurile halomorfe conţin săruri solubile în exces şi au un procent ridicat de ioni de 
sodiu în complexul adsorbtiv. În compoziţia sărurilor, partea cea mai mare revine Na2CO3 şi 
NaCl, alături de care se mai pot găsi Na2SO4, MgCl2, MgSO4. Ionii de sodiu rezultă din 
alterarea unor silicaţi în procesul de formare a argilei, iar ionii de clor şi dioxid de carbon 
sunt  preponderenţi în apa marină, respectiv în atmosferă şi litosferă 
 Pentru formarea solurilor halomorfe sunt necesare două condiţii primare: sursă de 
săruri uşor solubile şi mediu favorabil de acumulare.  
 Sursele de săruri: 
 - rocile eruptive şi metamorfice bogate în minerale cu sodiu (turmalină, glaucofon, 
riebekit, augit, hornblendă, natrolit, natrosanidin, albit, sodalit, nefelin, analcin, andezin etc.); 
prin alterare acestea eliberează baze ce formează  cu dioxidul de carbon sau cu alţi anioni 
rezultaţi din alterare, săruri; 
 - rocile  sedimentare: sărurile dizolvate de apa pluvială sunt transportate şi 
redepuse  în depresiunile lipsite de scurgere (nordul Saharei, în jurul lui  Great Salt Lake -
Utah, în jurul lacurilor Caspic, Aral, Tuz Golu etc.). 
 -  apa de mare, fin dispersată pe crestele valurilor este adusă de vânturi şi 
precipitaţii în interiorul continentelor unde, conjugat cu climatul arid, se acumulează 
(Deşertul Namib, vestul Australiei etc.) sau se redepozitează eolian în  alte areale; 
 - emanaţii vulcanice şi izvoare termale legate de vulcanism;  Florea (1990) susţine 
că anionii din compoziţia apei oceanului planetar (Cl-, SO42—etc.) provin din emanaţii 
vulcanice, iar cationii (Ca++, Mg++, Na+ etc.) din alterarea şi solubilizarea rocilor continentale; 
 - apa intens mineralizată cantonată în vechi bazine maritime (nordul Mării 
Caspice), adusă la suprafaţă de izvoare; 
 - apă freatică mineralizată aflată la mică adâncime şi adusă la suprafaţă prin 
intermediul capilarităţii; 
 - apă de irigaţie, cu intersectarea situaţiei precedente. 
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 În regiunile semiaride are loc o continuă  redepozitare a sărurilor din spre locurile 
mai înalte ale reliefului  spre cele mai joase. În regiunile aride, cu roci salifere, sunt 
sărăturate chiar şi  solurile zonelor mai înalte (Podişul Heluan - Egipt).  

 
 15.3.1.  Solonceacurile (SC)   
 Solonceacurile sunt soluri cu o accentuată acumulare 
de săruri solubile în partea superioară a profilului de sol (de 
regulă în primii 20-50 cm), de  peste 1% (salinizare clorurică) 
sau peste  1,5% (salinizarea sulfatică, într-un extract apos de 
1:5), (>0,65% săruri sau conductivitate electrică  a extractului 
saturat de peste 15dS/m sau de peste15 cmol / l la 22oC în 
primii 30 cm ai  profilului de sol - în sistemul WRB), în funcţie 
de compoziţia chimică a sărurilor şi de alcătuirea 
granulometrică a solurilor. Au un orizont salic (sa) grefat pe 
orizontul A sau pe alte orizonturi de sol aflate aproape de 
suprafaţa solului (calcic, gipsic). 
 Răspândire 
 Solonceacurile ocupă o suprafaţă de 2,6 mil.km2 (2%) 
în zone depresionare slab drenate din regiunile aride şi 
semiaride;  suprafeţe reduse se întâlnesc şi în zonele 
semiumede şi   polare (fig. 110). Areale extinse de 

solonceacuri apar în interiorul  continentelor (regiuni aride, 
endoreice),   precum şi în regiunile de litoral din nord-vestul 
Africii şi Americii de Sud, vestul Australiei, sud-estul Asiei 
etc. 

 Condiţii pedogeografice 
 Condiţiile de relief care favorizează acumularea sărurilor şi formarea 
solonceacurilor sunt specifice regiunilor fără drenaj sau cu drenaj slab: marile depresiuni 
sau podişuri înconjurate de munţi, terasele joase ale râurilor, delte, zone joase de litoral etc. 
 Clima aridă sau  semiaridă, cu un lung sezon uscat şi călduros favorizează o 
evapotranspiraţie foarte intensă care depăşeşte cu mult nivelul precipitaţiilor medii anuale. 
Temperaturile ridicate sunt necesare  pentru a asigura apei din sol o tensiune de vapori 
suficient de ridicată pentru a urma un sens ascendent. Solonceacurile se întâlnesc însă şi în 
areale polare, continentale, evoluate pe un substrat permanent îngheţat. Datorită 
substratului îngheţat, aici sărurile rezultate prin procese de dizolvare şi alterare se 
acumulează timp îndelungat deasupra stratului astfel impermeabilizat. 
 Materialele parentale sunt reprezentate prin depozite neconsolidate. Încărcarea 
acestor roci cu săruri  s-a realizat în perioade geologice anterioare, pe fundul mărilor sau 
lacurilor (salinizare reziduală) sau  în perioade mai recente prin dizolvarea sărurilor 
conţinute în diferitele depozite sedimentare (loess, aluviuni etc.),  prin care circulă un flux 
freatic mineralizat cu tendinţe ascensionale (salinizare actuală). 
 Apa freatică oscilează, de regulă, în jurul adâncimii critice şi are o circulaţie lentă. 
În zonele de litoral au loc, periodic, inundaţii cu apă de mare (maree). 

Fig. 109 Schiţa profilului 
de sol al unui solonceac 
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 Influenţa antropică contribuie la sporirea concentraţiei în săruri în urma aplicării 
unor măsuri pedo-hidro-ameliorative necorespunzătoare (irigaţii fără asigurarea unui drenaj 
adecvat).  

 
Fig. 110   Răspândirea   solonceacurilor  pe  glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 Timpul este un factor pedogenetic care nu trebuie ignorat, salinizarea  solurilor 
evoluând rapid în condiţiile unor intervenţii antropice defectuoase. 
 Vegetaţia halofilă caracteristică solonceacurilor este formată din plante care 
acumulează în organele lor cantităţi mari de săruri fără a fi vătămate. În acest caz,  
concentraţia de săruri din sucul celular compensează efectul osmotic al concentraţiei 
sărurilor din sol. În funcţie de sărurile care predomină, plantele halofite sunt clorurice, 
sulfatice, sau sodice. După moartea plantelor, îndeosebi a halofitelor sodice, în procesul de 
descompunere, sodiul va ajunge din nou în orizonturile superioare de sol, sub formă de 
carbonat, determinând alcalizarea lui. Pe de altă parte, printre halofite există şi specii care 
elimină sărurile (Limonium, Tamarix). 
 Dintre speciile de plante adaptate la concentraţii superioare de săruri, 
caracteristice zonei temperate uscate, amintim: Salicornia herbacea, Artemisia salina, 
Salsola soda, Puccinellia distans  etc. 
 Geneză şi evoluţie 
 Formate pe roci salifere sau sub influenţa unor factori climatici, hidrogeologici sau 
antropici, solonceacurile prezintă o serie de caracteristici evolutive. 
 Într-un prim stadiu are loc o acumulare continuă de săruri uşor solubile (salinizare). 
Acumularea sărurilor pe suprafaţa globului s-a diferenţiat în funcţie de condiţiile climatice 
(Kovda-1954). În zonele extrem aride se acumulează cloruri şi nitraţi, în zonele aride - 
cloruri şi sulfaţi, în stepe - sulfaţi şi cloruri şi în silvostepe - sulfaţi şi sodă. De regulă, în 
fazele iniţiale de salinizare se acumulează (în funcţie de sursă), sodă sau sulfaţi, apoi 
sulfaţii devin predominanţi, iar în fazele de salinizare intensă domină clorurile. Sărurile 
circulă ascendent o dată cu apa şi ajung în orizonturile superioare ale  solurilor unde se 
acumulează. 
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 Creşterea progresivă a saturaţiei în sodiu a complexului argilo-humic are loc sub 
influenţa  unei soluţii de sol care conţine sodiu în proporţie mai mare decât Ca + Mg 
(sodizare). Sodizarea se produce paralel cu salinizarea, uneori fiind însoţită de o creştere a 
alcalinităţii, dar de cele mai multe ori această creştere este contracarată de salinitatea 
crescută (Florea - 1990). 
 În cazul vegetaţiei de marşe şi mangrove se acumulează în sol compuşi reduşi ai 
sulfului şi fierului. Drenarea acestor zone conduce la desalinizare, iar sulfurile se oxidează, 
cu transformarea lor în sulfaţi. Dacă solul nu conţine suficient carbonat de calciu care să 
neutralizeze reacţiile apărute, sulfaţii vor hidroliza, cu eliberare de acid sulfuric, acid care 
contribuie la scăderea accentuată a reacţiei în soluţia  solului (pH 2,3 - 3,5 ). 
 Proprietăţi 
 Solonceacurile au o succesiune redusă de orizonturi genetice:(A-Bsa-CGosc), 
foarte slab conturate şi  o morfologie ce manifestă contraste slabe între orizonturi. Culoarea 
întregului profil este cenuşie, frecvent  marmorată. Orizontul de suprafaţă (A) are culori uşor 
închise datorită unor cantităţi reduse de materie organică (A ocric). Frecvent prezintă la 
suprafaţă o crustă de săruri. Caracterul de diagnoză esenţial al solonceacurilor îl constituie 
orizontul salic (sa), care trebuie să fie situat în primii 20-30 cm de la suprafaţă şi să aibe o 
grosime de minimum 10 cm. Dacă nu se îndeplinesc aceste condiţii, solul se încadrează la 
subtipurile salice ale altor tipuri zonale sau intrazonale de soluri. 

Tabelul 31 
Date analitice ale unui solonceac calcic 

România; Brălia;  Lacul Sărat; (după  Florea, 1968) 
Orizonturi A ţel sa Ao sa A/Csa Ca Go sa C/CaGo

sa 
Adâncimi (cm) 0-3 3-15 15-30 30-70 70-100 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 1,0 0,8 0,3 0,2 0,1 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 36,5 34,2 38,5 38,9 42,7 
Praf             (0,02 - 0,002 mm) % 13,0 14,3 19,1 20,0 17,0 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 49,5 50,7 42,1 40,9 40,2 
pH în H2O 9,08 8,30 8,20 8,20 8,70 
Carbonaţi (CaCO3 %) 12,7 12,9 12,4 17,4 17,3 
Humus (%) 3,78 3,89 0,73 0,34  
N total (%) 0,22 0,22 0,05   
C:N 11,4 12,2 10,1   
Săruri solubile -S- (%) 6,42 2,76 1,39 1,34 0,21 
CO3H  (% din S) 0,2 0,5 1,1 0,9 10,6 
Cl (% din S) 20,1 17,4 2,7 2,3 15,3 
SO42 (% din S) 29,5 23,6 46,2 46,8 24,1 
Na+ (% din S) 29,2 23,6 5,8 5,5, 34,0 
SO42, insolubil în % 3,85 6,26 4,06 1,69 0,06 
 
 În funcţie de sărurile acumulate, aspectul morfologic şi proprietăţile fizice ale 
solonceacurilor diferă mult. Dacă predomină sulfaţii (în special Na2SO4), solonceacurile sunt 
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afânate sau  pufoase; predominarea  clorurilor (CaCl2, MgCl2) sau a nitraţilor [Ca(NO3)2], 
imprimă solonceacurilor o tentă de umezeală chiar în timpul perioadelor uscate (datorită 
higroscopicităţii sărurilor care atrag umiditatea din aer). 
 Coloizii argilo-humici nu suferă  deplasări pe profil, fiind coagulaţi în prezenţa 
sărurilor. Conţinutul în humus este redus (<2%), iar capacitatea totală de schimb cationic (T) 
variază în funcţie de compoziţia granulometrică. 
 În clasificarea solurilor salinizate se ţine seamă de tipul de săruri acumulate, de 
conţinutul în săruri şi de adâncimea la care acestea sunt prezente în cantităţi sporite; 
salinizarea este considerată cu atât mai intensă cu cât conţinutul de săruri este mai mare şi 
zona de acumulare mai aproape de suprafaţă. 

    În SRTS denumirea 
acestor soluri este 
similară cu cea 
menţionată în sistemul 
de clasificare WRB.  În 

România 
solonceacurile ocupă 
o suprafaţă de cca. 80 
mii ha în Câmpia 
joasă a Brăilei, în 
luncile râurilor 
Ialomiţa, Cricovul 
Sărat, Călmăţui, 
Buzău şi Siretul 
inferior, în jurul 
lacurilor sărate din 
estul Câmpiei 
Române (Lacul Sărat, 

Ianca, Moviliţa, Miresei etc.), în Câmpia înaltă Mizil -Stâlpu, în Lunca şi Delta Dunării, în 
Câmpia Moldovei (Jijia, Bahlui), în Dobrogea, în jurul lagunelor. În afară de zona Câmpiei 
Române de est şi a litoralului Mării Negre (unde  sărurile provin din depozitele de roci 
salifere din Subcarpaţi, respectiv din apa de mare), restul solonceacurilor din România s-au 
format sub influenţa unei pânze freatice intens mineralizată situată la o adâncime critică , a 
unui climat mai puţin umed şi a unui regim hidric exudativ (salinizare secundară). 
 Subdiviziuni: 

În WRB – subtipurile: histic, gelic, vertic, gleic, molic, gipsic, duric, calcic, 
petrosalic, hipersalic, stagnic, takâric, yermic, aridic, hiperocric, aceric, cloridic, sulfatic, 
carbonatic, sodic, haplic. 
         În SRTS – subtipurile:  tipic, cu sodă, calcaric, molic, sodic, vertic, gleic, psamic, pelic. 
  
 
 Fertilitate şi folosinţă 

 
Fig. 111  Răspândirea  solonceacurilor (2) 

 şi  a  soloneţurilor (1) în  România 
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 Datorită conţinutului ridicat de săruri solubile care determină o  presiune osmotică 
mare a soluţiei de sol şi împiedică absorbţia normală a ionilor de către plante, aceste soluri 
nu pot fi folosite neameliorate în cultura plantelor. 
 În condiţii naturale sunt ocupate de pajişti bine încheiate în perioada ploioasă (caz 
în care se realizează o diluţie a soluţiei de sol). În perioadele uscate rezistă doar speciile 
halofile şi acestea rare, cu  frecvente goluri denumite popular “chelituri“. Din această cauză 
acumularea humusului este slabă, iar cantitatea de nutrienţi redusă. Pentru creşterea 
potenţialului de fertilitate  necesită lucrări costisitoare de ameliorare: spălarea sărurilor, 
drenarea şi îndepărtarea acestora. În unele ţări ale lumii, solonceacurile, îndeosebi cele cu 
aport freatic mai însemnat, sunt utilizate după ameliorare, ca plantaţii pomi-viticole (măslini - 
Azerbadjan, Spania, viţă de vie - Portugalia ) (Udrescu -1994). 

 
 15.3.2  Soloneţurile (SN) 
 Soloneţurile sunt soluri cu un conţinut ridicat de Na 
schimbabil (>15%) în complexul coloidal al orizontului iluvial. 
Au un   drenaj intern şi extern slab şi sunt afectate de 
salinizare în partea inferioară a profilului sau în materialul 
parental. Prezintă o diferenţiere de conţinut de argilă între 
orizontul superior (A sau E)  şi orizontul iluvial subiacent 
(Btna), ultimul fiind,în mod obişnuit, foarte compact şi puţin 
permeabil. 
 Răspândire. 
               Soloneţurile ocupă o suprafaţă de cca. 1,6 mil.km2. 
(0,7%) în zonele aride, semiaride şi semiumede, cu 
preponderenţă în Australia, vestul Pakistanului, nordul şi 
sudul Africii, coasta de nord - vest a statului Chile, sudul şi 
centrul Argentinei. 
 Condiţii pedogeografice. 
 Soloneţurile apar în condiţii de relief acumulativ, în 
zone depresionare, câmpii jose şi văi largi sau în jurul unor 
acumulări acvatice din zona de câmpie, de obicei în 
complex cu solonceacuri sau lăcovişti cu cernoziomuri sau 
eutricambosoluri, cu vertisoluri. În primul caz ocupă părţile  
mai joase, iar în următoarele situaţii evoluează în zonele 
mai ridicate (Florea şi colab., 1968).  

 Clima este călduroasă şi secetoasă, cu Tm> 10oC, Pm < 600 mm şi indice de 
ariditate de sub  25. 
 Apele freatice de sub soloneţuri sunt intens mineralizate şi situate la adâncimi care 
influenţează geneza şi evoluţia solului. 
 Materialele parentale pe seama cărora s-au format soloneţurile sunt reprezentate 
prin depozite neconsolidate: loess, aluviuni  vechi sau  materiale fluvio-coluviale provenite 
din acestea. 

 

Fig. 112 Schiţa profilului 
unui soloneţ 
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 Vegetaţia naturală este slab reprezentată, cu dezvoltare normală doar în sezonul 
umed. Apar o serie de specii halofile alcaline ca Salicornia rubra, Atriplex confertifolia. În 
zonele semiumede (România) se întâlnesc Statice gmelini, Artemisia maritima, Puccinellia 
distans, Atriplex littoralis, Camphorosma ovata etc. 
 Geneză şi evoluţie 
 Soloneţurile iau naştere prin procesul de salinizare-desalinizare periodică a solului. 
Desalinizarea orizonturilor superioare se datorează apei meteorice, a apei  de irigaţie, sau 
coborârii nivelului freatic. Dacă nivelul freatic oscilează în jurul punctului critic, legătura 
dintre sol şi apă se menţine perioade îndelungate, cu pătrunderea ionului de sodiu în 
complexul coloidal în locul ionilor de calciu şi magneziu, fenomen care poartă numele de 
sodizare. Adesea în sol sunt prezenţi carbonaţi şi bicarbonaţi de sodiu care ridică pH-ul la 
peste  8,6  sau chiar până la 10 -11, caz în care are loc alcalinizarea. Atâta timp cât soluţia 
solului este concentrată în electroliţi (Ca2+  , Mg2+,  K+ ), argila şi humusul nu dispersează în 
apă. Pe măsură ce stratele superficiale de sol sunt spălate de săruri, argila şi humusul se 
saturează în ioni de sodiu, dispersează în apă şi migrează într-un orizont inferior, iluvial 
alcalin (Btna), proces denumit  soloneţizare. 
  

 
        Fig.113  Răspândirea soloneţurilor pe glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 Sursa de sodiu schimbabil este reprezentată de sărurile uşor solubile aflate în solul 
salinizat (Na2CO3, NaCl), iar intensitatea pătrunderii sodiului schimbabil în  complexul 
coloidal este condiţionată de natura sărurilor. În prezenţa carbonatului de sodiu (Na2CO3), 
ionii de sodiu schimbă ionii de calciu şi magneziu, care se reunesc în săruri puţin solubile 
(CaCO3, MgCO3)  şi se depun (21). 
        Ca   Mg                                             Na  Na  Na  Na  Na  
 
Ca       sol        Mg    +  6 Na2 CO3      Na        s o l        Na    + 3 Ca CO3  +  Mg CO3  (21) 
 
        Ca    Mg                                           Na  Na  Na  Na  Na  
 Dacă sărurile de sodiu se găsesc în procent mai redus decât cele de calciu şi 
magneziu, ionii de sodiu nu vor pătrunde în complexul coloidal decât foarte lent. În cazul 

sol sol 



 230  
 

solurilor cu mult gips este posibilă desalinizarea fără pătrunderea ionului de sodiu în 
complexul coloidal  ca urmare a trecerii permanente a ionilor de calciu din gips în soluţie. 
 Ascensiunea capilară a apei încărcate cu săruri în perioadele uscate şi levigarea 
sărurilor în perioadele umede (salinizare-desalinizare periodică ) este una din cauzele 
formării soloneţurilor în zonele semiumede, pe un fond pedogenetic relativ puţin încărcat în 
săruri solubile. 
  Florea (1968) consideră că formarea sodei (Na2CO3) în soloneţuri poate avea loc  
în urma acţiunii sărurilor neutre de sodiu asupra carbonatului de calciu  prin schimb cationic 
între Na+  adsorbit de sol şi Ca++  din carbonatul de calciu, sau între Na+ adsorbit şi  H+  din 
H20, cu formare, în ultimul caz, de NaOH, care trece apoi în Na2CO3 prin absorbţia de CO2 
din atmosferă. O altă direcţie de formare şi acumulare a carbonatului se sodiu derivă din  
reducerea  microbiologică a sulfaţilor de sodiu (Na2SO4) la Na2S, care prin hidroliză 
eliberează NaOH şi apoi prin absorbţie de  CO2 din atmosferă  duce la formarea 
carbonatului de sodiu. Ultima cale de formare a sodei are loc numai în zonele umede, 
invadate de o bogată vegetaţie hidrofilă. 
 Proprietăţi 
 Profilul de sol al soloneţurilor este slab conturat morfologic şi bine diferenţiat 
textural, de tipul A(E)-Btna-C (Go). 
 Caracteristic pentru soloneţuri este prezenţa ionului de sodiu într-un procent de 
peste 15% din capacitatea totală de schimb cationic (T), cu efecte  nefavorabile asupra 
solului şi anume: 
 - acţiune puternic dispersantă (peptizantă) asupra coloizilor din sol; coloizii sunt 
dispersaţi sub acţiunea apei şi a bioxidului de carbon (hidroliză); produsele de dispersie 
migrează în profunzime unde, sub acţiunea coagulantă a sărurilor (CaCO3, MgCO3) se 
depun formând orizontul iluvial (Btna); 
 - degradarea accentuată a structurii în stare umedă; agregatele structurale 
gonflează puternic, se desfac, solul devine impermeabil şi plastic;  în stare uscată, partea  
minerală a solului se întăreşte şi se organizează în agregate mari, columnare, foarte 
compacte; 
 - scăderea accentuată a porozităţii totale şi de aeraţie; reducerea permeabilităţii 
pentru apă şi creşterea consistenţei în stare uscată.  

Soloneţurile se caracterizează printr-un pH alcalin (9-10) în orizontul Btna şi în 
orizonturile subiacente şi neutru sau slab alcalin în orizonturile supraiacente. Una din cele 
mai importante caracteristici ale soloneţurilor o constituie creşterea bruscă a cantităţii de 
argilă (fracţiunea sub 0,002 mm) în orizontul B faţă de orizontul superior, creştere care 
uneori este de peste 3 ori. Conţinutul în materie organică este destul de variat (2-8%), cu un 
raport C:N mai mic de 12, ceea ce indică un grad ridicat de humificare, însă cu formare de 
humus alcalin. Capacitatea de schimb cationic are valori cuprinse între 15 şi 35 me/100 gr 
sol şi variază cu textura şi natura mineralogică a argilei. În mod obişnuit orizonturile de 
suprafaţă nu sunt salinizate, concentraţia sărurilor solubile crescând în adâncime. 
 Orizontul Ao este adesea foarte subţire (2-15 cm), de culoare cenuşiu deschis, 
pudrat în proporţii diferite cu silice. 



 231 
 

 Orizontul Btna are limita superioară în primii 20-25 cm ai profilului de sol, are 
grosimi de 50-80 cm, culori marmorate, structură columnară sau prismatică mare şi un 
conţinut de sodiu adsorbit de peste 15% din capacitatea totală de schimb cationic (T). 
Alături de sodiu, soloneţurile conţin în procente ridicate şi cationi de magneziu.  

Tabelul 32    
Date analitice ale unui soloneţ batigleic 
România; Câmpia Timişului; Peciu Nou. 

Orizonturi Ap  
na 

Bt  na B/C 
na-sc 

Cca na 
Go4 sc 

Cgr5 
na sc 

Adâncimi (cm) 0-21 21-50 50-
100 

100-
150 

150-
180 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 1,1 0,9 o,6 0,8 0,4 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 35,2 32,9 33,0 35,4 36,7 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 30,2 29,0 31,8 33,0 32,3 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 33,5 37,2 34,6 30,8 30,6 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 49,1 50,4 52,4 48,3 48,5 
Densitate  specifică (D g/cm3 )     2,49 2,51   
Densitate aparentă  (DA g/cm3)  1,50 1,45   
Porozitate totală  (PT%)  39 42   
Porozitate de aeraţie (PA %)  - 17 - 11   
Coef. de higroscopicitate (CH%)  8,2 7,9   
Coeficient de ofilire (CO%)  11,3 11,9   
Capacitate de câmp (CC%)  38,1 36,8   
Capacitate totală pt. apă (CT%)  26,1 29,1   
Capacitate de apă utilă (CU%)  25,8 24,9   
pH în H2O 9,55 10,05 10,30 10,15 10,05 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0,67 1,2 3,0 14,3 12,0 
Humus (%) 3,28 3,10 2,91   
Azot total (%) 0,160 0,154 0,146   
Fosfor mobil (ppm) 53,5 52,7 44,5 6,4 4,1 
Potasiu mobil (ppm) 421 394 240 96 88 
Na schimbabil (me la 100 g sol) 5,2 11,4 10,8 6,9 5,2 
Na schimbabil (% din T) 21,3 34,6 34,4 34,6 29,1 
Cap. de schimb cationic(T me/100 g sol) 24,3 32,8 29,0 19,8 17,8 
Cl - (me la 100 g sol) 0,20 0,47 0,47 0,13 0,13 
SO4 -2  (me la 100 g sol) 0 0 0 0 0 
Na + (me la 100 g sol ) 0,60 1,60 2,80 1,40 1,00 
  
 Deoarece orizontul Btna poate începe de la o foarte mică adâncime, adesea de la 
câţiva cm, proprietăţile soloneţurilor sunt determinate practic de caracteristicile acestui 
orizont: textură fină, indici fizici şi hidrofizici foarte restrictivi, valori ale însuşirilor fizico-
mecanice foarte mari. 
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 Subdiviziuni: 
 In sistemul WRB- subtipurile: vertic, salic, gleic, molic, alcalic, gipsic, duric, calcic, 
stagnic, humic, albic, takâric, yermic, aridic, magnezic, haplic. 
 În clasificarea românească (SRTS-2003) soloneţurile au primit acelaşi nume. Sunt 
răspândite pe o suprafaţă de 120 000 ha în sectoarele slab drenate din Câmpia Română 
(luncile râurilor Cricov, Teleajen, Călmăţui, Buzău, Râmnicu Sărat), în Lunca şi Delta 
Dunării, în Câmpia de Vest (Ghenci, Căuaş Nădab-Socodor, Diniaş, Saravale, Banloc-
Livezile, Moraviţa-Jamu Mare) (fig. 111). 

Pentru SRTS sunt specifice următoarele subtipuri:  tipic, calcaric, molic, luvic, albic, 
salinic, stagnic, gleic, solodic, entic, psamic, pelic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Foarte sărace în elemente nutritive, cu un pH ridicat şi cu concentraţii mari în 
sodiu, soloneţurile, de regulă, nu sunt utilizate ca arabil în condiţii neameliorate. 
 În condiţii naturale sunt ocupate de pajişti de o foarte slabă calitate. În vederea  
folosirii lor pentru cultura plantelor este necesar aplicarea unui complex de măsuri speciale: 
irigare cu spălarea sărurilor în adâncime, amendare cu  fosfogips, coborârea apei freatice 
sub adâncimea critică, evacuarea apelor de spălare prin sisteme de drenare sau pompare. 
 În unele zone ale lumii soloneţurile se ameliorează prin arătură adâncă (un metru 
sau mai mult), pentru a aduce orizontul gipsifer din substrat la suprafaţă. 
 Fiind soluri slab aprovizionate cu elemente nutritive, se impun fertilizări cu 
îngrăşăminte minerale şi organice. 
 În asemenea condiţii, în India, Pakistan, soloneţurile sunt cultivate cu orez, sorg, 
lucernă, în Ciad cu mei, grâu etc. 
 
 

Cap.  16  Solurile  minerale  condiţionate  de  climatul 
temperat  continental (moderat sau excesiv) 

 
               Solurile minerale condiţionate de climatul temperat continental se suprapun peste 
arealele bioclimatice stepice şi silvo-stepice. Florea (1994) le denumeşte soluri slab-
moderat diferenţiate isohumice, deoarece sunt predominant caracterizate prin acumulări 
sporite de humus în partea superioară şi mediană a profilului de sol ca urmare a vegetării 
unui covor ierbos,  mai bine sau mai slab încheiat. 
           În aceste condiţii climatice, debazificarea este slabă, solurile fiind saturate cu baze, 
în special cu calciu.  Orizontul principal de diagnoză este A molic, drept pentru  care în 
SRTS (2003) sunt incluse în clasa cernisolurilor. Nuanţarea climatului temperat în funcţie de 
latitudine, ori de poziţia arealelor ocupate de aceste soluri faţă de mări şi  oceane, 
determină o diversificare a condiţiilor de solificare. În stepele  aride predomină 
kastanoziomurile, în stepele semiumede - cernoziomurile, în silvostepele mai uscate - 
faeoziomurile iar în arealele de silvostepă umedă, la contactul cu zona forestieră, făcând 
trecerea spre luvisoluri, predomină faeoziomurile greice. 
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 16.1  Kastanoziomurile (KS) 
 Kastanoziomurile sunt soluri isohumice, cu o 
acumulare de humus mai redusă decât în cazul 
cernoziomurilor şi faeoziomurilor şi cu orizont A molic mai 
subţire (<50 cm) şi mai deschis la culoare (10 YR cu valori şi 
crome între 2 şi 3,5). Prezintă predominant  acumulări  de 
calciu pulverulent (Cca) în primii 125 cm. Profilul general de sol 
este de tipul Am-A/C-Cca-C (izolat, în cazul subtipului luvic: 
Am-A/B-Bt-Cca-C).  
 Denumirea kastanoziomurilor derivă de la cuvintele 
“castanea”(lat.) = castană şi “zemlia”(rus.) = pământ, indicând 
un sol bogat în materie organică, de culoare brun castanie. 
 Răspândire 
 Kastanoziomurile ocupă o suprafaţă de cca. 4 mil. 
km2 (3,2%),  în două mari areale (fig. 115). În Eurasia 
kastanoziomurile se extind, sub forma unei benzi înguste vest-
est, începând din România (Dobrogea) spre nordul Mării 
Caspice, până în Mongolia şi China (între paralele de 510 şi 
520 latitudine nordică). În America de Nord kastanoziomurile 
prezintă o zonalitate meridiană în partea de est a Munţilor 
Stâncoşi. Izolat apar în estul Argentinei şi în sudul Patagoniei. 
            În SRTS, kastanoziomurile  au aceiaşi denumire şi sunt 
prezente în    Podişul Dobrogei (fig. 116),  pe o suprafaţă de 
205 000 ha (0,8%). 
   

 

 
Fig. 115  Răspândirea kastanoziomurilor pe glob (după Driessen şi Dudal, 1991) 

 

 
Fig. 114  Schiţa profilului 

de kastanoziom 
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 Condiţii pedogeografice 
 Kastanoziomurile s-au format şi evoluat pe forme de relief  joase (câmpii, mai rar 
podişuri), supraiacent unor roci carbonatate (loessuri, aluviuni vechi, nisipuri eoliene sau 
fluviatile, depozite marine). Clima este temperat continentală excesivă, cu veri calde şi 
uscate şi ierni reci (temperaturi medii anuale care scad de la 10-11C în Dobrogea, la 5-7C 
în Europa estică şi la 3-4oC în Asia).  Precipitaţiile, care oscilează între 200-350 mm anual, 
imprimă solurilor un regim hidric nepercolativ şi o slabă levigare a constituenţilor solubili. 
 Apa freatică este situată, în general, la adâncimi mari şi nu influenţează decât în 
cazuri izolate profilul de sol. 

 Vegetaţia caracteristică 
este cea de stepă aridă, cu ierburi 
de talie mică (Stipa capilata, 
Festuca sulcata) şi specii de pelin 
(Artemisia spp.), toate formând un 
covor erbaceu discontinuu, care 
aduc anual cantităţi reduse de 
resturi organice (< 8 t/ha).   
 Geneză şi evoluţie 
 Geneza kastanoziomurilor 
este similară cu cea a 
cernoziomurilor cu deosebirea că, 
datorită aportului redus de materie 
organică, bioacumularea este mai 
slabă, iar datorită condiţiilor 
climatice mai aride, levigarea  
compuşilor solului este mai puţin 
accentuată. În aceste situaţii 
sărurile solubile (sulfaţi, cloruri) se 

acumulează în partea inferioară a profilului de sol  (gips, clorură sau sulfat de sodiu etc.), iar 
sărurile slab solubile (carbonaţii) se acumulează în partea superioară a profilului de sol (30-
50 cm). 
           În complexul coloidal al kastanoziomurilor sunt prezenţi ioni de sodiu (slabe procese 
de soloneţizare) datoraţi prezenţei sărurilor solubile din bază, ori a aportului de cenuşă 
bogată în sodiu rezultată din descompunerea unor plante care absorb sodiu din sol prin 
intermediul sistemul lor radicular profund (Artemisia spp.). 
 Condiţiile climatice specifice stepei (primăveri calde şi umede) favorizează o 
mineralizare parţială a  resturilor organice depuse în defavoarea humificării, situaţie în care 
se acumulează cantităţi mai mici de humus însă de calitate superioară într-un epipedon de 
mică profunzime (30-40 cm). Toate aceste fenomene conduc la conturarea unui orizont A 
de culoare mai deschisă ca  a cernoziomurilor (cu valori şi crome cuprinse între 2 şi 3,5) şi 
bineînţeles, cu proprietăţi nutritive uşor deficitare. 
  

 

Fig. 116  Răspândirea kastanoziomurilor pe 
teritoriul României 

 



 235 
 

 Proprietăţi 
 Datorită alterării slabe a părţii minerale, kastanoziomurile au, în general, pe toată 
adâncimea profilului o textură apropiată de cea a rocilor de solificare, de regulă mijlocie sau 
mijlociu-grosieră. Cu toată uniformitatea texturală pe profil se constată diferenţieri ale 
proprietăţilor fizico-mecanice şi hidrofizice în sensul unei oarecare compactizări a părţii 
mediane ca urmare a îmbogăţirii acestor secvenţe cu coloizi saturaţi în calciu şi sodiu. 
Diferenţierea se accentuează spre regiunile o aridizare a climatului pe seama creşterii 
conţinutului în săruri solubile. Epipedonurile kastanoziomurilor au proprietăţi fizice şi chimice 
favorabile: conţinut de humus mediu (2-4%) alcătuit predominant din acizi huminici, grad 
sporit de saturaţie în baze (V > 90% , în special  calciu), reacţie slab alcalină (pH 7,2 - 8,2), 
activitate microbiologică bună, asigurare cu nutrienţi mediocră.  

Tabelul 33 
Date analitice ale unui kastanoziom haplic (sol bălan tipic) 

România; Dobrogea; Denistepe (după N.Florea-1968) 
Orizonturi Ap Am A/C Cca C/ca 
Adâncimi (cm) 0-15 15-31 31-54 54-

126 
126-
200 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 0 0,1 0,1 0,1 0,2 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 44,5 44,4 42,2 42,7 45,6 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 22,6 22,2 22,5 21,4 21,1 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 32,9 33,3 35,2 35,8 33,1 
pH în H2O 8,15 8,16 8,35 8,52 8,66 
Carbonaţi (CaCO3 %) 5.5 6,5 10,6 12,7 14,6 
Humus (%) 2,37 2,20 1,43 0,77  
Azot total (%) 0,14 0,14    
C:N 11,5 10,9    
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g sol) 0 0 0 0 0 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 19,56 21,29 17,93 17,65 14,11 
Grad de saturaţie în baze (V%) 100 100 100 100 100 
Ca2+ % din T 62,3 57,0 59,8 54,1  
Mg2+ % din T 31,4 38,4 32,7 38,2  
K+ % din T 4,5 3,0 2,8 2,8 2,6 
Na+ % din T 1,8 1,6 4,7 4,9 3,7 
H+ % din T 0 0 0 0 0 
    Subdiviziuni: 

În sistemul WRB – subtipurile:  antric, vertic, petrogipsic, gipsic, petrocalcic, 
calcic, luvic, hiposodic, siltic, cromic, haplic. 
            În SRTS – subtipurile: tipic, maronic, psamic, gelic,  salinic, sodic.   
 Fertilitate şi folosinţă 
 Datorită proprietăţilor fizice şi chimice favorabile, kastanoziomurile au o fertilitate 
bună, care este frecvent restricţionată de insuficienţa precipitaţiilor, mai ales de distribuţia 
acestora în decursul  anului. Pentru ameliorare sunt necesare intervenţii agrotehnice în 
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vederea păstrării apei în sol (afânare adâncă), adaos suplimentar de apă prin irigare şi  de 
îngrăşăminte organice şi minerale. 
 În stare naturală sunt ocupate de păşuni şi fâneţe de o slabă productivitate 
(datorită secetei). Irigate, pot fi utilizate cu randamente mari în cultura majorităţii plantelor de 
câmp. 

 
 16.2.  Cernoziomurile (CH)  
 Cernoziomurile sunt definite ca soluri intens 
humifere, cu un orizont A molic închis la culoare, bine 
structurat, profund şi cu acumulări friabile de  carbonat de 
calciu (Cca) prezente în primii 125 cm ai profilului de sol. Au 
un profil de sol de tipul Am-(Bv,Bt)-Cca-C şi sunt soluri 
climo-fitomorfe, specifice stepei sau zonei preriilor. 
 Denumirea cernoziomului derivă din cuvintele 
ruseşti: “ciornîi” =  negru şi “zemlia” = pământ, indicând 
soluri bogate în materie  organică, de culoare neagră. 
 Răspândire 
 Cernoziomurile ocupă o suprafaţă de cca. 3 mil. 
Km2, îndeosebi în stepele Europei,  Asiei şi Americii de 
Nord. În Europa, încep din zona cursului inferior al Dunării, 
apoi prin nordul Mării Negre până în nordul Mării Caspice. 
Întreruptă de Munţii Ural, zona cernoziomurilor trece în Asia  
sub formă unei benzi continui, până la confluenţa  Angarei 
cu Eniseiul.  În dreptul munţilor Iablonoi şi Stanovoi aria 
cernoziomurilor se întrerupe din nou, reapărând în nord -
vestul Chinei, între Pechin şi Harbin (fig.118). 
 În America de Nord, cernoziomurile flanchează la 
est kastanoziomurile sub forma unor benzi înguste, pe 
direcţia nord (Edmonton) - sud (Chicago). 
 În România, cernoziomurile ocupă o suprafaţă de 4 

750 000 ha, (20%) în sudul şi sud estul Câmpiei Române, estul Moldovei, Dobrogea, vestul 
Câmpiei Banato-Crişene şi izolat în Transilvania (fig. 119). 
 Condiţii pedogeografice 
 Cernoziomurile s-au format şi evoluat pe forme de relief plane şi slab ondulate în 
zonele de câmpie joasă sau înaltă, precum şi în zone de podişuri acoperite cu materiale 
recente , holocene, cel mult pleistocen inferioare, de tipul loessului. Apar mai rar pe nisipuri, 
argile sau aluviuni carbonatate. 
 Clima este temperată, cu o accentuare a continentalismului spre estul Eurasiei, cu 
temperaturi şi precipitaţii medii anuale de 11oC respectiv 600 mm în vest şi 0oC, respectiv 
300 mm în est, cu veri calde, lungi şi secetoase, ierni reci şi cu amplitudini termice mari. În 
America de Nord, caracteristicile climatice sunt asemănătoare, continentalismul climatic 
accentuându-se de la sud spre nord. Evapotranspiraţia egalează, de regulă, valoarea 
precipitaţiilor astfel că regimul hidric al cernoziomurilor este netranspercolativ. 

 Fig. 117 Schiţa unui 
cernoziom calcic 
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Fig. 118   Răspândirea pe glob a cernoziomurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
  
 Din punct de vedere al vegetaţiei, cernoziomurile se extind din zonele de silvostepă 
(antestepă) ale Europei centrale (cu specii lemnoase şi ierboase), spre zonele stepice ale 
Europei estice şi centrul Asiei, cu predominarea speciilor ierboase xerofile de tipul 
gramineelor monocotiledonate: (Festuca, Agropyrum, Stipa, Poa) sau dicotiledonate 
(Galvia, Gerrantula, Iurinea etc.). În America de Nord apar asociaţii de Andropogon cu 
Stipa. 
 Geneză  şi evoluţie 
 Cu toate că scoarţa superficială a pământului este în multe cazuri acoperită cu 
soluri de culoare neagră, totuşi, doar pe un areal restrâns sunt definite ca cernoziomuri, 
formarea şi evoluţia lor fiind legată mai mult de “botanica” zonei, în asociaţie cu condiţiile 
litogenetice şi climatice. 
 Vegetaţia ierboasă de silvostepă şi stepă lasă anual în sol şi la suprafaţa lui 
cantităţi mari de resturi organice (20-25 t/ha din care 85-90% resturi subterane - Walter -
1974), resturi ce conţin compuşi uşor mineralizabili (proteine, hidraţi de carbon, lignine). 
Variaţiile termice şi pluviometrice anuale întrerup procesul de mineralizare a materiei 
organice favorizând formarea unor compuşi macromoleculari intermediari (policondensate) 
de tipul humusului, iar prezenţa elementelor minerale bazice  (calciu, magneziu) în 
produsele de descompunere şi în  suportul mineral al descompunerii (roca de solificare) 
favorizează acumularea produselor de tip humus (bogat în acizi humici saturaţi în calciu, 
puţin mobili) şi stocarea lor în partea superioară a profilului de sol. Restul elementelor 
minerale rezultate din mineralizarea materiei organice (N,P,K,S etc.) sunt stocate în 
complexul adsorbtiv sau vehiculate în soluţia de sol reprezentând suportul nutritiv pentru 
generaţiile următoare de plante (ciclul biologic). 
 Similar decurg procesele de alterare  a părţii solide minerale a solurilor, hidroliza 
silicaţilor primari urmând  sensul sericitizării şi  formării de minerale argiloase tristratificate, 
bogate în cationi bazici (illit îndeosebi, apoi montmorillonit, beidelit), cu o slabă argilizare a 
părţii superioare a profilului de sol. 
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Fig. 119 Răspândirea cernoziomurilor calcarice(1), a cernoziomurilor cambice (2) şi a 
cernoziomurilor argice (3) pe teritoriul României 

 
 În funcţie de  vârsta şi durata de evoluţie, cât şi în funcţie de cantitatea de 
precipitaţii specifică fiecărei regiuni,  constituenţii solubili ai mineralelor argiloase rezultaţi 
din alterare, mineralizare ori solificare  sunt  acumulaţi pe loc sau levigaţi şi depuşi în 
orizonturi inferioare sub  formă de eflorescenţe, concreţiuni, pelicule, cutane. Sărurile uşor 
solubile  sunt îndepărtate complet. Carbonaţii de calciu, greu solubili, sunt solubilizaţi (prin 
trecerea lor sub formă de bicarbonaţi) şi redepuşi  treptat  la diferite adâncimi în funcţie de 
valoarea pluviometrică specifică zonei. Acumularea lor în primii 50 cm ai solului defineşte (în 
SRTS) cernoziomurile carbonatice (0-20 cm) şi pe cele semicarbonatice (20-50 cm), iar 
depunerea sărurilor de calciu şi acumularea lor în orizonturi Cca sub adâncimea de 50 cm 
diagnostichează cernoziomurile cambice, eventual argice. 
 În cele mai multe cazuri prezenţa, în cantităţi sporite, a carbonaţilor de calciu îşi 
găseşte explicaţia în conţinutul sporit în aceste săruri a rocii de solificare (loess, marne, 
argile). Un procent redus provine şi din procesele de mineralizare a materiei organice, iar o 
altă parte  din apa freatică (în cazul în care aceasta se găseşte la adâncimi  mici), prin 
procese de regradare. 
 Proprietăţi 
 Cernoziomurile au un orizont A molic, de culoare negricioasă (în SRTS culori în 
valori şi crome < 2) bine structurat (glomerular) şi  un orizont de tranziţie (A/C, A/B) profund 
şi mai închis la culoare (10YR, cu valori şi crome între 2 şi 3,5).   Întregul profil de sol este 
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permeabil, poros,  cu o capacitate sporită de reţinere a apei, cu agregate structurale stabile 
hidric şi cu numeroase neoformaţiuni biogene (coprolite, crotovine, cervotocine, cornevine). 
O mare parte a însuşirilor fizice favorabile ale cernoziomurilor sunt transmise de roca de 
solificare (loess), a cărei porozitate de aeraţie mare determină  o rapidă circulaţie a aerului, 
apei şi  un mediu favorabil de activitate a microorganismelor. 

 Tabelul  34 
Date analitice ale unui cernoziom carbonatic (cernoziom alcalinizat) 

România; Banat; Câmpia Torontalului; Lovrin.      
                                               

Orizonturi Ap Am A/C Ccaac  C/CaGoac 
Adâncimi (cm) 0-26 26-47 47-79 79-123 123-200 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 1,0 0,9 0,5 0,6 0,3 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 34,3 36,4 35,2 38,5 24,7 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 27,7 26,5 28,9 31,3 42,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 37,0 36,2 35,4 29,6 32,4 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 51,8 51,7 51,0 46,8 57,0 
Densitate  specifică (D g/cm3 )     2,55 2,56 2,63  
Densitate aparentă  (DA g/cm3)  1,40 1,33 1,27  
Porozitate totală  (PT%)  45 48 50  
Porozitate de aeraţie (PA %)    9 13 16  
Coef. de higroscopicitate (CH%)  8,0 7,8 7,0  
Coeficient de ofilire (CO%)  12,0 11,7 10,5  
Capacitate de câmp (CC%)  26,0 26,0 25,4  
Capacitatea de apă utilă (CU%)  14,0 14,3 14,8  
Capacitate totală pt. Apă (CT%)  32.2 36,1 37,9  
pH în H2O 6,90 7,20 8,45 9,40 9,45 
Carbonaţi (CaCO3 %)  0,4 9,8 19,3 16,0 
Conductivitate hidraulică (K= mm / h)   11,9 10,3 12,8  
Humus (%) 3,47 3,28 2,73   
Nr. bacterii: mil/100 g sol uscat 772     
C : N 13,7 13,9 13,7   
Azot total (%) 0,171 0,159 0,120   
Fosfor mobil (ppm) 75,7 31,7 8,7   
Potasiu mobil (ppm) 205 202 163   
Baze de schimb (SB me/100 g sol) 27,6 27,6 20,3   
Hidrogen schimbabil (SH me/100 g sol) 4,35     
Cap. de schimb cationic(T me/100 g sol) 32,0 27,6 21,9   
Grad de saturaţie în baze (V%) 86,4 100 100 100 100 
EC  mmho / m 0,78 0,57 1,68   
Na +  (me la 100 g sol) 0,04 0,10 0,66   
Na  + schimbabil  (% din T) 0,6 0,5 3,5 13,1 13,0 
Cl-  (me la 100 g sol) 0 0 0 0 0 
SO2--  (me la 100 g sol) 0 0 0 0 0 
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 Cernoziomurile conţin 6-10% humus, al cărui procent scade lent pe profil. Humusul 
este de calitate superioară (mull calcic) în care predomină acizii huminici, iar raportul C:N  
este <13, fapt ce indică o humificare înaintată a substanţelor organice. 
 Complexul coloidal al cernoziomurilor este saturat cu calciu şi magneziu (V = 80-
100 %), iar capacitatea de schimb cationic este ridicată (T= 40-60 me/100 g sol); reacţia în 
orizontul Am oscilează în jurul valori pH de  7  (6,2-7,5). În profunzime valorile pH cresc 
până la 8,4 - 8,6; la valori pH mai mari,  în complexul coloidal şi în soluţia de sol există un 
surplus de ioni de sodiu (Na+). 
 Cernoziomurile sunt bine şi foarte bine asigurate cu nutrienţi. Substanţele nutritive 
de bază provin fie din descompunerea şi mineralizarea parţială a materiei organice (N), fie 
din alterarea silicaţilor secundari - argile (P şi K). Sunt, de asemenea, bine asigurate cu Zn, 
B, Mo, Cu, cu toate că la valori pH ridicate (>7,2) şi conţinuturi sporite în fosfor (> 70 ppm), 
pot apare carenţe în zinc. 
 Subdiviziuni: 
 In sistemul WRB – subtipuri: cernic, vertic, gleic, calcic, luvic, glosic, siltic, vermic, 
  haplic 

In SRTS cernoziomurile sunt definite şi denumite în mod identic cu cele din WRB. 
Sunt subdivizate în următoarele subtipuri: tipic, psamic, pelic, vertic, gleic, aluvic, calcaric, 
kastanic, cambic, argic, greic, maronic, salinic, sodic, litic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Datorită ciclului biologic activ, a unei intense activităţi faunistice şi a proprietăţilor 
fizice şi chimice favorabile, cernoziomurile, alături de faeoziomuri, au cea mai ridicată 
fertilitate pentru plantele de cultură, pe aceste soluri fiind obţinute cele mai mari producţii cu 
investiţii reduse. 

 Îndelungat şi intensiv cultivate, 
cernoziomurile îşi micşorează treptat rezervele de 
substanţe nutritive sau îşi deteriorează structura, cu 
întregul cortegiu de factori limitativi (diminuarea 
porozităţii, permeabilităţii, capacităţii totale de apă, a 
capacităţii de câmp etc). 
 Sunt necesare intervenţii periodice de 
fertilizare suplimentară cu îngrăşăminte organice şi 
chimice, în special cu azot şi fosfor, precum şi o 
agrotehnică adecvată. 
 
 

16.3.  Faeoziomurile (PH) 
 Faeoziomurile sunt soluri închise la culoare, 
intens humifere pe o grosime apreciabilă şi cu o 
evidentă  diferenţiere texturală.  
 Denumirea derivă de la cuvintele “phaios 
“(gr.) = întunecat şi “zemlia”(rus.) = pământ, indicând 
un sol închis la culoare, humifer. 

 
Fig.120  Schiţa profilului 
          de faeoziom 
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 Răspândire 
 Ocupă o suprafaţă de cca. 1 mil.km2. (0,8%) îndeosebi în America de Nord, la 
sudul Marilor Lacuri americane (la sud de paralela de 55o latitudine nordică) sub forma unei 
fâşii meridiane, până la sud de râul Arkansas (nord de paralela de 30o latitudine nordică). 
Zona este cunoscută sub denumirea de “Cornbelt”, zonă în care predomină culturile de 
porumb şi soia (Duchaufour -1988). În America de Sud faeoziomurile ocupă întinse 
suprafeţe în pampa argentiniană; în restul  continentelor ocupă suprafeţe restrânse: în 
Africa, sub influenţa unui climat mediteranean, apar în Maroc; în Asia, pe areale restrânse 
apar în partea nordică a Irakului, Iranului şi Indiei (fig.121). 
 Condiţii pedogeografice 
 Faeoziomurile s-au format pe forme de relief plane sau uşor ondulate, foarte rar pe 
pante moderat sau puternic înclinate, pe unităţi de relief mature (câmpii înalte, platouri 
joase). Rocile de solificare sunt carbonatice (loessuri, depozite argiloase sau morenaice 
carbonatate).  Condiţiile climatice se caracterizează prin temperaturi medii anuale de peste 
9oC şi precipitaţii medii anuale cuprinse între 600-1000 mm, cu patru sezoane, cel mai  
umed fiind vara. 
 

 
 

Fig. 121   Răspândirea  pe  glob  a  faeoziomurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
 
 Vegetaţia de prerie-pampa este reprezentată de specii de Andropogon în nord şi 
Stipa în sud. Cu toate că valoarea umidităţii corespunde zonei forestiere, totuşi speciile 
lemnoase sunt foarte rare.  Walter (1974) apreciază că pădurile compacte de aici au fost 
periodic mistuite de foc provocat de numeroasele descărcări electrice specifice zonei, locul 
lor fiind luat de graminee înalte de 40 până la 200 cm. În emisfera sudică asemenea 
asociaţii vegetale ocupă  suprafeţe mai restrânse, în pampa est-argentinian, sau  în sudul 
Noii Zeelande. Evapotranspiraţia mai ridicată de aici a determinat însă extinderea unei 
vegetaţii de graminee pitice. 
 Geneză şi evoluţie 
 Faeoziomurile s-au format pe roci carbonatice şi sub o vegetaţie  forestieră, 
înlocuită pe parcursul procesului de evoluţie, natural sau antropic, cu o fitocenoză ierboasă. 
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 Sunt soluri mai vechi decât cernoziomurile, pe care unii cercetători le consideră 
mai vechi de 10 000 de ani (pleistocene). Oscilaţiile bioclimatice de la sfârşitul glaciarului şi 
începutul holocenului au condus la modificări în sensul bioacumulării  şi o migrare profundă 
a produselor rezultate din mineralizarea materiei organice. 
 Aceste modificări sunt evidenţiate pregnant în profilul de sol, fapt ce l-a determinat 
pe Marbut (citat de  Florea -1963) să susţină că faeoziomurile sunt un paradox al naturii: cu 
orizonturi bioacumulative distincte, specifice zonei de stepă semiaridă şi orizonturi iluviale 
profunde, caracteristice regiunilor umede. La sud de marile lacuri nord americane 
faeoziomurile prezintă urme relicte de gleizare fapt ce presupune evoluţii secvenţiale în 
condiţii de exces de umiditate freatică (datorat probabil unui vechi permafrost). Cu toate că 
procesele de iluviere sunt accentuate, totuşi, în partea superioară a profilului de sol nu se 
observă tendinţe de eluviere şi nici debazificări accentuate. Acest din urmă caracter se 
datorează unui aport sporit şi permanent de baze provenit din descompunerea şi 
mineralizarea materiei organice, cu eliberare de substanţe proteice şi minerale ce conduc la 
formarea de humus de tip mull calcic(specific din punct de vedere climatic). 
 Proprietăţi 
 Faeoziomurile au un profil de tipul  Am-Bt-C. Cu toate că orizontul Am nu are 
procente ridicate de humus (3-5%), totuşi acesta este acumulat mult în profunzime 
conferind faeoziomurilor o rezervă totală de humus mare şi foarte mare. Acest fapt imprimă  
orizonturilor din treimea mijlocie şi inferioară o culoare închisă. 

                                                                                        Tabelul 35 
Date analitice ale unui  faeoziom stagno-gleic  

România; Câmpia piemontană a Barcăului; Dolea; (după  Florea, 1968) 
Orizonturi Ap Am Amw A/G  CG 
Adâncimi (cm) 0-15 16-30 30-50 50-

100 
100-
185 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 2,5 2,1 1,9 0,7 0,5 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 33,0 30,3 30,4 25,8 37,0 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 28,9 26,2 28,0 26,5 21,9 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 35,6 41,4 39,7 47,0 40,6 
pH în H2O 5,7 5,8 5,8 6,2 7,8 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 0 0 0 
Humus (%) 4,3 4,9 4,7 3,8 0,4 
Azot total 0,22 0,24 0,20   
C:N 13,1 13,8 15.8   
Potasiu mobil (ppm)      
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 24,7 28,3 30,2 30,5 28,6 
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g spl) 10,2 10,5 10,4 2,9 1,2 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 34,9 38,8 40,6 33,4 29,8 
Grad de saturaţie în baze (V%) 70,8 73,0 74,3 91,3 96,1 
Ca2+ % din T 55,5 57,9 59,0 65,2 64,5 
Mg2+ % din T 12,2 12,1 12,2 21,8 26,8 
K+ % din T 0,9 0,9 0,8 1,1 1,0 
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 Orizontul iluvial (Bt) este 
profund (peste 1 m), bine 
structurat şi cu o evidentă 
diferenţiere texturală. Carbonaţii 
de calciu sunt profund levigaţi 
(sub 125 cm adâncime).
 Proprietăţile chimice ale 
faeoziomurilor sunt foarte bune: 
gradul de saturaţie în baze 
depăşeşte 50% (mezo-eubazic); 
reacţia este slab acidă (pH 6-7); 
raportul C:N este de sub 12 fapt 
ce indică o bună humificare a 
materiei organice; capacitatea de 
schimb cationic este mai mare de 
25 me/100 g sol putând ajunge în 
orizontul A la peste 100 me/100 
g sol; aportul anual mare de 
materie organică face ca aceste 
soluri să fie bogate în azot.  
 Cu toate că sunt fin 
texturate, proprietăţile fizice nu 
impun restricţii deosebite. 
Permeabilitatea şi porozitatea 
medie determină valori 
considerate acceptabile ale 
indicilor hidrofizici, având în 
special o capacitate mare de 
înmagazinare a apei. 
   Subdiviziuni: 
 În sistemul WRB – 
subtipurile: cernic, leptic, vertic, 
gleic, vitric, andic, luvic, tephric, 

stagnic, abruptic, greic, pachic, glosic, calcaric, albic, scheletic, sodic, siltic, vermic, distric, 
cromic, haplic. 
 În SRTS (2003) tipul de sol faeoziom a fost recent introdus incluzând, parţial sau 
total, mai multe tipuri sau subtipuri din cadrul solurilor precizate în Sistemul Român de 
Clasificare a Solurilor (1980), ca: solurile cernozomoide, solurile cenuşii, pseudorendzinele, 
solurile negre clinohidromorfe (negre de fâneaţă) sau unele subtipuri din cadrul lăcoviştilor,  
a cernoziomurilor argiloiluvuiale stagnice etc.   
 De exemplu, faeoziomurile greice fac tranziţia dintre cernoziomuri sau 
faeoziomuri şi luvisoluri. Au un orizont A molic închis la culoare (cu crome <2) cu o grosime 

Fig. 122  Răspândirea solurilor de tip faeoziom pe 
teritoriul României 

Subtip:1 vertic-stagnic; 2. cambic-marnic 

Fig. 123  Răspândirea faeoziomurilor greice  pe 
teritoriul României 
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de peste 15 cm care prezintă, la partea inferioară, la tranziţia spre orizontul argic (Bt), 
acumulări reziduale de grăunţi de cuarţ sau alte minerale rezistente la alterare, dezbrăcaţi 
de pelicule coloidale (sub formă de pudră de cuarţ), care primesc la uscare culori cenuşii, 
gri, cu valori >3 şi crome <2.  Acest suborizont intermediar, între orizontul molic şi cel 
eluvial, poartă numele în SRTS, de A molic eluvial sau greic (Ame). Subtipurile greice ocupă 
suprafeţe restrânse (0,28 mil.km2 - 0,2%), la limita nordică a stepei Euroasiatice, sub forma 
unei fâşii înguste şi deseori întrerupte, pe direcţia sud vest - nord est, din nordul Moldovei, 
spre Harkov, Kuibâşev-Novosibirsk. În America de Nord faeoziomurile greice apar sub 
forma unor fâşii înguste nord vest-sud est, între Winnipeg  şi Edmonton.  În România, 
faeoziomurile greice ocupă o suprafaţă de 560 000 ha (2,4%) în Podişul Sucevei, Câmpia 
Jijiei, Podişul Bârladului şi izolat în Dobrogea de Nord şi în Subcarpaţii Curburii (fig. 123). 
 Suprafaţa totală şi pe subtipuri a faeoziomurilor în România nu este încă bine 
cunoscută, ea urmând a fi stabilită în urma activităţilor viitoare de cartare pedologică. 
 În formarea subtipului greic se interferă două procese pedogenetice dominante: 
 - procesul bioacumulativ, întreţinut de un aport substanţial de materie organică 
(provenită din litiera pădurilor de foioase şi din resturile covorului erbaceu, bogată în 
substanţe minerale în care predomină bazele - Ca2+ ,Mg2+ ,K+), care favorizează formarea 
unor cantităţi însemnate de humus. O parte a acizilor humici sunt neutralizaţi de bazele 
eliberate la descompunerea materiei organice şi fixaţi în epipedon (acizii huminici). Acizii 
humici rămaşi liberi (fulvici) migrează în profunzime, contribuie la procesul de levigare şi 
lesivare din subepipedon, după care sunt neutralizaţi în profunzime precipitând şi 
îmbogăţind orizontul iluvial în combinaţii organo-minerale. Partea inferioară a epipedonului 
(Am) primeşte culori în nuanţe cenuşii datorită distrugerii  coloizilor organici şi minerali şi 
creierii unui mediu acid, favorabil îndepărtării lor prin levigare; 
 - pe fondul unui mediu uşor acid favorizat de procesele de mineralizare a materiei 
organice, în condiţiile unei pluviometrii în echilibru instabil cu evapotranspiraţia şi a unui 
regim hidric periodic percolativ, produsele de alterare din orizontul superior migrează şi se 
depun într-un orizont subiacent (Bt), fără schimbări evidente în compoziţia lor chimică şi 
mineralogică; sub orizontul argic se succed orizonturi de acumulare a sărurilor greu solubile 
(carbonaţi) şi apoi a sărurilor  uşor solubile (sulfaţi, cloruri). 
 Datorită extinderii lor mari în Rusia, solurile greice au constituit obiectul de 
cercetare a numeroşi oameni de ştiinţă ruşi care au elaborat cel puţin trei teorii a formării şi 
evoluţiei lor: 
 - teoria originii primare, (Dokuceaev), în condiţii bioclimatice iniţiale (soluri zonale); 
 - teoria originii secundare (Korjinski), prin extinderea pădurii în stepă şi degradarea 
cernoziomurilor; 
 - teoria progradării (Taliev), prin înlocuirea vegetaţiei lemnoase cu cea de fâneaţă, 
accentuarea bioacumulării şi creşterea treptată a conţinutului de baze şi săruri. 
 În funcţie de condiţiile locale, griziomurile pot avea însă origini diferite, cele trei 
teorii amintite, cât şi alte modalităţi de formare putând fi dovedite de la caz la caz. 
 În condiţiile în care vegetaţia sub care evoluează actual subtipurile greice se va 
schimba, acestea îşi vor modifica caracterul prin intensificarea procesului bioacumulativ (în 
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cazul înlocuirii pădurii cu vegetaţie ierboasă sau culturi agricole) sau a procesului eluvial-
iluvial (în cazul înlocuirii vegetaţiei ierboase cu cea forestieră). 
 În SRTS faeoziomurile prezintă următoarele Prezintă următoarele subtipuri: tipic, 
greic, psamic, pelic, vertic, gleic, stagnic, clinogleic, aluvic, cambic, argic, calcaric. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea faeoziomurilor este foarte ridicată. Proprietăţile lor chimice, comparabile 
cu cele ale cernoziomurilor (sau chiar mai favorabile datorită reacţiei slab acide, a 
conţinutului mare în azot şi alţi nutrienţi), sunt potenţate de o capacitate mare de reţinere a 
apei, foarte importantă în acţiunea de compensare din sezoanele estivale secetoase. 
 Datorită agriculturii intensive care se practică pe aceste soluri sunt necesare 
fertilizări de întreţinere precum şi o periodică corecţie a reacţiei prin amendare cu calciu. 

  
Cap. 17  Solurile  minerale  condiţionate  de   

climatul temperat  umed 
           
           Majoritatea regiunilor aflate actual într-un climat temperat umed au fost supuse în 
pleistocen unor accentuate oscilaţii termice şi pluviometrice, specifice perioadelor glaciare şi  
interglaciare, sau se aflau la limita acestor influenţe, în climate periglaciare.  În conjuncturi 
oro-lito-climatice particulare (roci acide, alcătuiri granulometrice grosiere, terenuri cu drenaj 
extern lent, precipitaţii abundente), asemenea situaţii pot apărea şi în regiuni tropicale, cu 
un climat alternant umed.  Acest ansamblu de factori paleoclimatici au favorizat sau au 
accentuat procesele de dezagregare şi alterare. Aportul  de apă pluvială sporită sau 
evapotranspiraţia redusă au determinat  profunde transformări în interiorul cuverturii 
litologice superficiale, solurile găsindu-se actual într-un înaintat grad de diferenţiere 
texturală şi degradare structurală, sunt intens levigate (sărurile solubile sunt complet 
îndepărtate, iar carbonaţii sunt redistribuiţi la adâncimi diferite), sunt moderat debazificate şi 
au o aciditate sporită. 
           Aporturile ulterioare de materiale (aduse şi depuse eolian, fluviatil sau prin procese 
gravitaţionale), care actual sunt integrate intim în profilul de sol, au contribuit la accentuarea 
diferenţierilor morfologice şi îndeosebi granulometrice. 
           În funcţie de vechile şi actualele condiţii climatice, solurile formate şi evoluate în 
zonele temperat umede sunt dispuse latitudinal, în două secvenţe distincte. 
 
 17.1. Solurile  puternic  diferenţiate, cu  alterare 
 moderat-puternică a materialului mineral, argice 
 Marea majoritate a acestor soluri au evoluat în condiţii bioclimatice  specifice zonei 
pădurilor de foioase, cu perioadă de vegetaţie medie, într-un climat temperat umed şi 
răcoros (izolat în climate calde şi umede), caz în care procesele de bioacumulare conduc la 
formarea unui humus bogat în acizi fulvici. 
 Solurile au un profil foarte bine diferenţiat morfologic, cu o accentuată diferenţiere 
texturală, mineralogică şi chimică între orizonturile superioare şi cele inferioare. 
Diferenţierea se datorează atât proceselor pedogenetice desfăşurate pe o perioadă lungă 
de timp, cât şi/sau  polistratificării  materialelor parentale. 
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 17.1.1.  Luvisolurile (LV)  
 Luvisolurile sunt soluri cu o evidentă diferenţiere 
texturală (>1,2), cu orizont argic (Bt) în care predomină 
mineralele argiloase cu reţea cristalină 2:1(illit, montmorillonit), 
cu o capacitate de schimb cationic ridicată (T> 25 me/100 g 
sol) şi un grad de saturaţie în baze (V) de peste 50%. Faţă de 
alte soluri cu aceleaşi caracteristici generale, luvisolurile nu 
prezintă treceri neregulate între orizonturile E şi Bt (caracter 
glosic) specifice albeluvisolurilor; trecerea între cele două 
orizonturi se realizează treptat şi nu abrupt ca şi în cazul 
planosolurilor, dar nici uniform (cu valori ale fracţiunii argiloase 
de sub 20% în raport cu conţinutul maxim în primii 50 cm) ca 
în cazul nitisolurilor. 
 Sunt cunoscute şi sub denumirea de argiluvisoluri, 
soluri eluvial-iluviale sau soluri argilo-siallitice. 
 Denumirea luvisolurilor derivă de la cuvântul latin 
“luere” = a spăla, conotativ al iluvierii argilei din orizonturile 
superioare şi acumulării ei în secţiunea mediană a profilului de 
sol. 
 Răspândire 
 Luvisolurile ocupă o suprafaţă de cca. 6 mil.km2., 
îndeosebi în zona pădurilor de foioase din Europa, Asia şi 
America de Nord, cu o extindere în apropierea litoralelor 
oceanice. Sunt de asemenea mult răspândite în cadrul 
zonalităţii verticale, în regiunile montane din jurul Mării 
Mediterane, în sudul Africii şi Americii de Sud, estul şi vestul 
Americii de Nord, sudul Australiei, centrul şi estul Asiei (fig. 
126). 
 În România luvisolurileocupă o suprafaţă de cca.       6 
055 000 ha,  în zona câmpiilor înalte din vestul şi nord-vestul 
ţării, în zonele piemontane (Podişul Transilvaniei, Piemonturile 
Vestice, Podişul Getic, Podişul Sucevei tec), pe terasele 
fluviatile vechi tec  (fig.127). 
 Condiţii pedogeografice 
 Clima  sub care s-au format şi evoluează luvisolurile 
este temperat-umedă, moderat-călduroasă, cu ierni blânde şi 
veri mai răcoroase. Temperatura medie anuală variază între 8 

şi 14oC, dar temperatura medie a lunii cele mai reci nu coboară sub -3oC. Precipitaţiile 
oscilează între 500 şi 800 mm anual. Precipitaţiile depăşesc evapotranspiraţia mai ales 
iarna şi primăvara, determinând un regim hidric percolativ ce favorizează spălarea 
produselor solubile din sol şi o translocare a coloizilor. În condiţii speciale apar şi în areale 

Fig. 124 Schiţa unui 
luvisol haplic 

 
Fig. 125 Schiţa unui 

luvisol albic 
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cu climă caldă şi umedă, cu cel puţin două sezoane, făcând tranziţia către solurile  tropicale 
(prin intermediul subtipurilor ferice şi cromice). 
 

 
Fig. 126  Răspândirea pe glob a  luvisolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 Se întâlnesc pe forme de relief diferite, în concordanţă cu caracteristicile climatice: 
câmpii vechi şi dealuri, pe suprafeţe plane, depresionare sau pe versanţi cu diferite 
declivităţi (situaţie în care există în diferite stadii de eroziune). 
 Materialele de solificare sunt claste, neconsolidate (argile, luturi, nisipuri), în 
general sărace în calciu şi minerale fero-magneziene, cu caracter acid, caracter care 
favorizează debazificarea şi migrarea intensă a coloizilor. Izolat se pot forma şi pe roci 
carbonatice (loessuri, marne). 
 Apa freatică nu influenţează decât în rare cazuri profilul de sol (subtipul gleic), 
situându-se, în general, la adâncimi de sub 5 m. 
 Vegetaţia este formată din fitocenoze arborescente (specii cu frunze căzătoare; 
cvercinee, făgete), dar şi din asociaţii ierboase bine încheiate. 
 Geneză şi evoluţie 
 Luvisolurile s-au format pe materiale neconsolidate, predominant acide şi 
intermediare, într-un climat umed şi moderat călduros. Au evoluat din regosoluri sau 
cambisoluri ca urmare a realizării echilibrului între eroziune şi pedogeneză sau a depăşirii, 
în timp, a stadiului de formare a cambisolurilor. 
 Principalul factor care a condus la conturarea pregnantă a orizonturilor de sol este 
apa meteorică (soluţia solului în cazul în care aceasta  pătrunde şi  percolează profilul de 
sol), încărcată cu ioni de H+  (proveniţi din disocierea acidului carbonic, a acizilor humici 
etc.). Într-un mediu acid are loc o permanentă alterare şi o distrucţie parţială a materialului 
mineral, cu formare de minerale silicatice secundare (argile cu reţea cristalină de tip 2:1), cu 
o capacitate de schimb cationică sporită (T> 24 me/100 g sol). 
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 În funcţie de timpul scurs de la debutul proceselor de solificare specifice 
luvisolurilor şi de conjunctura factorilor oro-bio-climatici, luvisolurile trec prin mai multe stadii 
de evoluţie: 
 a) sub acţiunea unei soluţii de sol acide are loc o migrare în profunzime a unei mari 
cantităţi de baze precum şi a particulelor de argilă, fără schimbări evidente în compoziţia 
chimică şi în alcătuirea lor mineralogică, proces denumit argiloiluviere, lesivaj, ilimerizare. 
Stadiul este specific luvisolurilor calcice, ferice, cromice, vertice, parţial haplice. În momentul 
în care compoziţia chimică a soluţiei de sol favorizează precipitarea,  produsele levigate se 
acumulează  într-un  orizont iluvial (Bt). Formarea acestui orizont se realizează într-un timp 
relativ lung, pe forme de relief stabile, vechi. Orizonturile superioare sunt  sărăcite în argilă 
şi uşor înălbite datorită îndepărtării peliculelor de  argilă de pe suprafaţa particulelor 
grosiere; 
 b)  în fazele  înaintate de solificare migrarea argilei continuă, iar majoritatea 
peliculelor de coloizi (minerali sau organici) care învelesc particulele grosiere sunt 
îndepărtate din orizonturile superioare şi acumulate în orizontul argic (Bt). Profilul de sol 
capătă o diferenţiere texturală mai mare, iar supraiacent orizontului argic se dezvoltă un 
orizont eluvial (E luvic sau albic) grosier texturat, slab structurat, de culoare albicioasă, acid, 
intens debazificat, fenomen denumit lesivaj. 

c) argilizarea intensă a orizonturilor Bt duce la compactizarea lor naturală şi la o 
impermeabilizare accentuată, fapt ce împiedică circulaţia descendentă a apei şi se produce 
stagnarea ei periodică în profilul de sol; au loc procese alternative de reducere şi oxidare, o 
segregare a fierului şi manganului ce favorizează pigmentări mozaicate în nuanţe de 
cenuşiu, roşcat, brun, proces denumit pseudogleizare sau stagnogleizare (notat cu W, w). 
 În unele cazuri la conturarea orizontului argic (Bt) pot interveni şi neuniformităţi 
texturale apărute în timpul sedimentării materialelor parentale neconsolidate sau 
transporturi eoliene de prafuri  care  s-au integrat treptat în profilul de sol. 
 Proprietăţi 
 Luvisolurile au un profil de tipul A-Bt-C sau A-E-Bt-C. Orizontul bioacumulativ are 
cantităţi medii de humus (2-4%), cu un raport C:N de 14 -18. Este bine structurat, iar 
grosimea lui depinde de fitocenoza instalată şi de forma de relief pe care a evoluat. În cazul 
unei evoluţii mai îndelungate, sub  orizontul A se conturează un orizont eluvial (E) de 
culoare deschisă, mai grosier texturat, slab structurat, acid, cu un grad de saturaţie în baze 
mai redus decât al orizonturilor  supraiacente sau subiacente. 
 După o trecere (E/B) de peste 15 cm grosime, în care se întâlnesc caracterele 
orizonturilor eluviale cu cele iluviale, apare distinct orizontul Bt (argic), mai argilos (cu o 
diferenţiere texturală faţă de orizonturile superioare de minim 1,2), mai puţin permeabil, cu 
structură bine dezvoltată, mare (prismatică sau poliedrică), cu pelicule (cutane) de argilă pe 
suprafaţa elementelor structurale sau în porii acestora. Treptat structura specifică acestui 
orizont dispare urmând, în profunzime, materialul parental neconsolidat (carbonatat sau nu) 
pe seama căruia s-a format solul. 
 În afara orizontului eluvial (E) care este acid, debazificat, cu acumulări de aluminiu 
mobil, cu o capacitate de schimb cationic redusă, restul orizonturilor specifice luvisolurilor 
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sunt mezo sau eubazice (V>50%), slab acide, cu o capacitate de schimb cationic mare (T> 
24 me/100 g sol) şi o asigurarea cu nutrienţi  moderată spre redusă.  

Tabelul  36 
Date analitice ale unui  preluvosol  molic, pe loess, lutoargilos 

România; Câmpia Vinga; Sânandrei. 
 

Orizonturi Ap Am A/B Bt Ck C(Af) 
Adâncimi (cm) 0-25 25-45 45-57 57-

110 
110-
140 

140-
180 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 0,6 0,5 0,5 1,1 1,3 0,9 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 33,0 28,6 28,3 30,0 25,1 29,1 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 30,1 27,7 26,5 25,5 25,4 24,8 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 36,3 43,2 44,7 43,4 48,2 45,2 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 52,2 56,4 58,5 58,9 60,1 58,5 
Densitate  specifică (D g/cm3 )    2,57 2,59 2,59 2,50   
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 1,56 1,60 1,57 1,46   
Porozitate totală  (PT%) 39 38 39 42   
Porozitate de aeraţie (PA %) 2 2 3 9   
Coef. de higroscopicitate (CH%) 7,6 7,4 8,2 8,5   
Coeficient de ofilire (CO%) 15,3 14,9 16,4 17,0   
Capacitate de câmp (CC%) 23,7 22,8 22,8 22,4   
Capacitate totală pt. apă (CT%) 25,0 23,8 24,8 28,8   
Capacitate de apă utilă (CU%) 8,4 7,9 6,4 5,4   
Conductivitate hidraulică (K 
mm/oră) 

0,1 0,5 0,5 0,04   

pH în H2O 5,80 6,70 7,00 7,35 8,40 8,35 
Carbonaţi (CaCO3 %)     4,3 1,7 
Humus (%) 2,42 2,23 1,80 1,42   
Nr. bacterii: mil/100 g sol uscat 1667 2049     
C : N 13,6 13,8 13,5 13,7   
Fosfor mobil (ppm) 22,5 11,7 2,1    
Potasiu mobil (ppm) 157 126 153    
Baze de schimb (SB me/100 g sol) 17,6 24,2 23,6 24,2  28,0 
Hidrogen schimb.(Shme/100g sol) 5,3 3,7 2,6 2,0     -     - 
Cap. de schimb cat. (T-me/100 g sol) 22,9 27,9 26,2 27,2  27,9 
Grad de saturaţie în baze (V%) 76,9 86,8 90,0 92,6 100 100 

 
 Proprietăţile fizice sunt diferenţiate pe orizonturi genetice. Orizontul bioacumulativ 
şi eluvial este permeabil şi cu o capacitate medie, respectiv redusă de reţinere a apei. 
Orizontul iluvial, argic (Bt) are o permeabilitate redusă, o porozitate de aeraţie foarte mică şi 
o capacitate mare de reţinere a apei. 
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 Tabelul 37 
Date analitice ale unui luvosol albic mezostagnic, pe argile, lutos 

România;  Dealurile Lugojului; Sudriaş 
Orizonturi Ap Aow Eaw E/Bw BtW Cw 
Adâncimi (cm) 0-19 19-28 28-41 41-61 61-

142 
142-
200 

Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 4,2 4,4 5,9 1,0 1,1 2,2 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 37,3 32,9 30,8 29,3 20,9 27,8 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 38,4 42,8 40,7 35,9 23,7 27,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 20,1 19,9 22,6 33,8 54,3 42,4 
Argilă fizică  (sub 0,01 mm) % 41,7 40,2 43,2 53,1 66,4 56,8 
Densitate  specifică (D g/cm3 )    2,667  2,64 2,60 2,52  
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 1,36  1,41 1,48 1,58  
Porozitate totală  (PT%) 49  47 43 38  
Porozitate de aeraţie (PA %) 12  11 5 1  
Coef. de higroscopicitate (CH%) 4,3  4,6 7,4 9,8  
Coeficient de ofilire (CO%) 6,2  6,9 11,1 14,7  
Capacitate de câmp (CC%) 27,0  25,5 25,7 23,5  
Capacitate totală pt. apă (CT%) 36,0  33,3 29,1 24,1  
Capacitate de apă utilă (CU%) 20,8  18,6 14,6 8,8  
Conductivitate hidraulică (K mm/oră) 0,4  0,1 0,1 0,05  
pH în H2O 6,05 5,60 5,10 5,20 5,65 6,85 
Carbonaţi (CaCO3 %)    -      -     -     -     -      - 
Humus (%) 1,80 1,61 0,74 0,56 0,25  
Nr.bacterii: mil./100 g sol uscat 16667 12469     
C : N 13,5 13,6 14,3    
Azot total (%) 0.090 0.080 0,035 0,025 0,010  
Fosfor mobil (ppm) 9,5 6,5 3,0    
Potasiu mobil (ppm) 62 52 42    
Baze de schimb (SB me/100 g sol) 7,29 6,02 5,85 13,8 18,7 19,0 
Hidrogen schimb.(SH me/100 g sol) 2,7 3,9 4,3 6,2 6,8 3,0 
Cap. de schimb cat. (T me/100 g sol) 9,9 9,9 10,1 20,4 25,5 22,0 
Grad de saturaţie în baze (V%) 73,1 60,4 57,8 67,4 73,3 86,4 
Aluminiu  mobil (me la 100 g sol)   0,21 1,88   
 
 Neoformaţiunile biogene sunt slab reprezentate, prezente doar în partea 
superioară a profilului de sol. Neoformaţiunile reziduale apar sub formă de grăunţi de nisip 
lipsiţi de pelicule coloidale (pudră de silice) în orizontul Ea, pelicule de argilă (cutane) în 
orizontul Bt, pete şi concreţiuni de oxizi de fier şi mangan (îndeosebi în orizontul E şi partea 
superioară a orizontului Bt) etc.                                                              
                                                  x                                   x                                      
                                                                     x  
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   Subdiviziuni: 
 În sistemul WRB – subtipurile: leptic, vertic, gleic, vitric, andic, calcic, arenic, 
stagnic, abruptic, albic, profondic, lamelic, cutanic, feric, hiperocric, scheletic, hiposodic, 
distric, rodic, cromic, haplic. 
   În SRTS luvisolurile sunt sinonime cu solurile incluse în clasa solurilor cu acelaşi 
nume, însă cu mai multe tipuri de sol, după cum urmează: 
 - preluvosolurile (EL), cu profilul Ao(m)-Bt-C, ocupă suprafeţe reprezentative în 
Podişul Transilvaniei, Piemonturile Vestice, Podişul Getic, Subcarpaţi, câmpiile din vestul  şi 
nord-vestul ţării (fig. 126) , cu o suprafaţă de 6.870.000 ha (5 %). Sunt divizate la nivel de 
subtip în: tipic, molic, roşcat, rodic, psamic,  pelic, vertic, stagnic, gleic, calcic, litic, 
scheletic,  sodic); 
 - luvosolurile (LV) , cu profilul Ao-Ea-Bt-C, ocupă o suprafaţă de 4.875.500 ha      
(29 %) în Oltenia, Muntenia vestică şi centrală, Banat, Transilvania, Moldova. 

                 
 

Fig. 127  Răspândirea  preluvosolurilor tipice (1) şi roşcate (2) 
 şi a luvosolurilor tipice (3) şi albice (4) în România 

 
Luvosolurile sunt divizate la nivel de subtip în: tipic, umbric, roşcat,  rodic, calcic, 

rezicalcaric, psamic, vertic, albic, glosic, planic, stagnic, gleic, litic, scheletic, sodic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Datorită acidităţii, debazificării şi a deficitului de nutrienţi din orizonturile superioare, 
luvisolurile au o fertilitate naturală moderată spre redusă. Cu toate acestea luvisolurile sunt 
intens utilizate în agricultură în cazul în care se  găsesc situate în condiţii de relief favorabile 
(în Europa de vest şi centrală, în estul şi centrul Americii de Nord). Amendarea cu calcar, 
aplicarea de îngrăşăminte organice şi minerale fac din luvisoluri soluri fertile. Culturile cele 
mai răspândite sunt cele de grâu şi porumb (SUA) şi cartof (Europa). 
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 17.1.2.  Planosolurile (PL) 
 Planosolurile au un orizont de tranziţie E/B este foarte scurt, sub 5 cm (7,5 cm în 
clasificarea românească). În acest caz, între orizontul iluvial (Bt) şi cel eluvial (Ea) se 
realizează o schimbare texturală abruptă,  dublându-se cantitatea de argilă, situaţie care 
favorizează formarea  unui exces temporar de umiditate în partea superioară a profilului de 
sol.  Denumirea planosolurilor derivă din cuvântul latin ”planus”= plan, orizontal, indicând o 
trecere între orizonturi (între Ea şi Bt) netă, plană, dreaptă. 
 Răspândire 
 Planosolurile ocupă o suprafaţă de 1,5 mil. Km2 (1,1%) îndeosebi în America de 
Sud (0,67 mil. km2) şi Australia (0,49 mil. km2) (fig. 128). 
 

 
 

Fig. 128   Răspândirea pe glob a planosolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
 

 În România ocupă cca. 5 000 ha, în arealele specifice luvisolurilor: depresiunile 
Baia Mare şi Oaş, piemonturile Vestice, Getic şi pe terasele vechi ale marilor râuri (fig. 129). 
 Condiţii pedogeografice 
 Planosolurile se întâlnesc în climate temperat continentale sau tropicale, cu 
perioade alternante,  umede şi secetoase, în care aportul de apă meteorică depăşeşte 
evapotranspiraţia. 
 Cele mai multe planosoluri se găsesc situate pe forme de relief plane (terase, 
câmpii vechi) şi depresionare, cu un drenaj extern foarte lent sau împiedicat. 
 Materialele parentale sunt în majoritatea cazurilor formate din depozite fin 
texturate, în general acide 
 Vegetaţia caracteristică este cea de pădure, cu specii de Quercus şi Fagus în zona 
temperată, în asociaţii cu specii ierboase acidofile şi hidrofile (Gypsophila muralis). 
 Geneză şi evoluţie 
 Formarea şi evoluţia planosolurilor este în linii mari, similară cu cea a luvisolurilor 
albice, procesele pedogenetice determinante fiind iluvierea şi eluvierea, cu formarea unui 
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profil de sol de tipul Ao-Eaw-E/Bw (cu o grosime maximă de 5 cm în clasificarea FAO şi 7,5 
cm în SRTS) - Btw-C. 
 Schimbarea texturală abruptă apare ca rezultat al eluvierii - iluvierii, manifestată în 
condiţii specifice de drenaj extern şi intern slab. Nu  în puţine cazuri, la realizarea schimbării 
texturale abrupte contribuie şi materialele parentale bistratificate, mijlociu-grosiere / fine. Pe 
seama materialelor mai grosier texturate sedimentate ulterior, se grefează orizonturile 
bioacumulative (Ao) şi cele eluviale (Ea), iar pe cele fine, din partea inferioară a profilului, 
orizonturile iluviale (Bt). Din cauza condiţiilor specifice de drenaj global defectuos, 
planosolurile sunt supraumezite în orizonturile superioare fapt ce le conferă caracteristici de 
pseudogleizare (stagnice). Aceste fenomene generează fenomene de reducere cu 
eliberarea din reţelele cristaline a fierului bivalent (Fe+2). Acesta pătrunde în reţeaua 
cristalină expandabilă a mineralelor argiloase smectice, tristratificate. În sezonul uscat fierul 
bivalent se oxidează şi distruge reţeaua cristalină cu eliberare de aluminiu şi siliciu. Ionii de 
aluminiu eliberaţi pătrund în reţelele cristaline ale mineralelor argilose, pe care le 
organizează sub formă spaţială, în reţele cristaline de tip 2:1:1 (clorit). Astfel, în partea 
superioară a profilului de sol (orizonturile A şi E) apare, rezidual, un plus de fracţiuni 
grosiere, iar în partea inferioară (Bt) un plus de minerale argiloase la care creşte procentul 
de minerale cloritice. 
 Proprietăţi 
 În afară de alcătuirea granulometrică contrastantă, planosolurile prezintă şi o 
evidentă degradare structurală. Orizontul A are o structură poliedrică slab dezvoltată. 
Structura orizontului Ea este lamelară sau fără, iar cea a orizontului  Bt - prismatică sau 
poliedrică mare. 
 Datorită acestor caracteristici, proprietăţile fizice, fizico-mecanice, hidrofizice şi de 
aeraţie sunt nefavorabile. Apa din precipitaţii se infiltrează greu şi se evaporă repede. În 
perioadele cu ploaie apare excesul de umiditate, iar  în perioadele secetoase un deficit 

accentuat de umiditate. 
 Pe fondul unor procese 
pedogenetice specifice şi a unor 
caracteristici fizice deficitare, 
proprietăţile chimice sunt, de 
asemenea, restrictive (cu deosebire 
în orizonturile de suprafaţă): 
aciditate sporită, asigurare cu 
nutrienţi (N,P,K) scăzută (humus 2-
3 %, cu predominarea acizilor fulvici 
şi o capacitate de schimb cationic 
redusă   (T = 15 - 25 me/100 g sol). 
Marea majoritate a proprietăţilor 
planosolurilor sunt  asemănătoare 
cu cele ale luvisolurilor albice (vezi 
tabelul 37). 

 

 
Fig. 129    Răspândirea planosolurilor  

 în România 
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Subdiviziuni: 
In WRB – subtipurile: thionic, histic, gelic, vertic, endosalic, gleic, plintic, molic, 

gipsic, calcic, alic, luvic, umbric, arenic, geric, calcaric, albic, feric, alcalic, sodic, alumic, 
distric, eutric, rodic, cromic, haplic. 

În SRTS planosolurile sunt definite ca soluri cu schimbare texturală abruptă pe o 
grosime maximă de 7,5 cm. Se regăsesc asociate cu luvosolurile stagnice şi luvosolurile 
albice pe terasele şi formele depresionare din zona piemontană sudică şi vestică (fig. 129). 

 Principalele subtipuri în SRTS sunt: tipic, albic, vertic, stagnic, sodic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea planosolurilor este intens restricţionată de variaţia perioadelor de exces 
de umiditate cu perioade de uscăciune înaintată. La aceasta de adaugă pH-ul scăzut, 
sărăcirea în nutrienţi şi capacitatea de schimb  cationic redusă a orizontului superior. Pentru 
ameliorare sunt necesare măsuri de drenaj, afânare adâncă, amendare, fertilizare radicală. 
 Se utilizează mai puţin pentru culturi agricole. Sunt ocupate în special de păşuni 
sau păduri. 
                                                                 
               17.1.3.  Albeluvisolurile (PD) 
 Albeluvisolurile  sau glosisolurile reprezintă o fază de evoluţie înaintată a 
luvisolurilor. Ele au un orizont eluvial (Ea) bine conturat, intens albit şi frecvent 

pseudogleizat, care pătrunde sub formă de limbi (scurgeri) 
în orizontul B argic (caracter glosic). Scurgerile trebuie să 
fie mai lungi decât largi (lărgime de  peste 5 mm) şi să 
ocupe un minim de 15% din volumul părţii superioare a 
orizontului Bt. Alături de scurgerile sub formă de limbi, 
albeluvisolurile prezintă scheletane (scurgeri) de orizont 
eluvial albic şi pe suprafaţa agregatelor structurale mari 
ale orizontului B argic. Profilul de sol se aseamănă cu cel 
al luvisolului, subtipul albic, doar că orizontul de tranziţie 
(E/B) este de forma E+B în cazul în care  procentual 
domină orizontul albic, sau B+E în cazul în care domină 
orizontul argic. 
 Termenul de albeluvisol derivă din cuvintele 
latineşti “albus” şi  “luere” = a spăla, conotativ a percolării, 
îndepărtării argilei . 
 Răspândire 
 Albeluvisolurile fac trecerea spre solurile zonei 
temperate reci, spre podzoluri. Din această cauză ele  
bordează în nord (în emisfera nordică, unde se găsesc în 
majoritate), zona luvisolurilor. Ocupă o suprafaţă de 2,4 
mil.km2. (cu predominanţă în partea nordică a Eurasiei), 
sub forma unei  benzi continui care începe din partea  

Fig. 130   Schiţa profilului 
 de albeluvisol 
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nordică a Poloniei, apoi spre nordul Lituaniei, nordul Letoniei, sudul Finlandei, cu extindere 
în partea central-nordică a Câmpiei Ruseşti, a Câmpiei Siberiei de vest şi Podişului Siberiei 
Centrale (fig. 130). 

 
Fig. 131  Răspândirea pe glob a albeluvisolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 

 
 În România, albeluvisolurile ocupă suprafeţe restrânse pe terasele vechi ale 
Mureşului, Someşului, Olteţului, în areale cu drenaj extern slab. Extinderea redusă a făcut 
ca aceste soluri, în concepţia SRTS, să fie  precizate ca subtip glosic în cadrul tipului de sol 
“luvosol”. 
 Condiţii pedogeografice. 
 Albeluvisolurile se regăsesc în condiţii de climat temperat răcoros şi umed, cu 
temperaturi medii anuale care variază între 6 şi 4oC în Europa şi -1, -6oC în Siberia precum  
şi precipitaţii medii anuale între 600-800 mm în Europa şi 300-500 mm în Asia. Precipitaţiile 
atmosferice depăşesc evident valoarea evapotranspiraţiei în sol, predominând circulaţia 
descendentă a apei. Relieful predominant este cel de câmpie, cu suprafeţe cvasiorizontale 
presărate cu depresiuni de forme şi dimensiuni variate. 

Tabelul 38 
Date analitice ale unui albeluvisol distric (luvosol albic glosic distric în SRTS) 

Belgia; alt.125m, loess pleistocen (Carte mondiale des sols - 1981) 
Orizonturi Ao Ea E+B Bt C 
Adâncimi (cm) 0-12 12-57 57-110 110-245 >245 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 3,2 2,9 2,5 2,1 3,2 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 58,3 55,3 52,7 56,3 55,1 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 29,4 33,0 29,1 22,1 23,9 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 9,1 8,8 15,7 19,5 17,8 
pH în H2O 4,2 4,7 4,8 4,7 5,4 
Carbonaţi (CaCO3 %) - - - - - 
Carbon organic (%) 3,0 1,2 0,4   
Cap. de schimb cationic (T me/100 g sol) 13 7 10 12 14 
Grad de saturaţie în baze (V%) 14 13 15 12 58 
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 Datorită cuverturii de roci glaciare care acoperă această zonă, materialele 
parentale pe care au evoluat  albeluvisolurile sunt extrem de variate atât din punct de 
vedere mineralogic, cât şi granulometric, dar sunt în general sărace în baze şi îndeosebi în 
calciu.  Vegetaţia este reprezentată prin păduri de foioase şi mixte. 
 Geneză şi evoluţie 
 Albeluvisolurile întrunesc acelaşi condiţii de formare ca şi luvisolurile şi 
planosolurile. Evoluţia  lor este însă mai îndelungată, ori condiţiile de pedogeneză mai 
pregnante (mai multă apă pluvială), caz în care orizontul eluvial devine mai gros, iar  pe 
suprafaţa agregatelor structurale sau pe traiectul fisurilor şi rădăcinilor descompuse din 
orizontul B argic se preling, sub formă de limbi, materiale minerale din orizontul eluvial. 
 Transformarea substanţelor organice are loc predominant sub acţiunea ciupercilor, 
fapt ce conduce la eliberarea de cantităţi însemnate de acizi fulvici, mobili, agresivi. Oxizii 
rezultaţi din alterare precipită pe suprafaţa agregatelor structurale ale orizontului iluvial sau 
concreţionează în orizontul eluvial, mozaicând paleta de culori a profilului de sol. 
 Diferenţierea texturală mare (>2) care se  realizează în orizontul iluvial faţă de 
orizontul eluvial, imprimă orizontului B o slabă permeabilitate, apa stagnând deasupra lui 
perioade îndelungate de timp (îndeosebi iarna şi primăvara). Solul primeşte caracteristici de 
hidromorfie stagnică (pseudogleizare), cu tot cortegiul de manifestări legate de aceste 
procese pedogenetice. 
 În afară de neoformaţiunile oxidice se observă  neoformaţiuni reziduale (pudră de 
silice  în orizontul eluvial) sau cutane (pelicule de argilă care acoperă în întregime suprafaţa 
agregatelor structurale şi umplu complet porii acestora, în orizontul iluvial). Lipsa 
neoformaţiunilor biogene indică o slabă activitate faunistică şi o redusă activitate de 
haploidizare. 
 Proprietăţi 
 Albeluvisolurile sunt sărace în humus (2-3%), în care domină acizii fulvici.  
Orizonturile superioare au o reacţie moderat-puternic acidă (pH = 4-5), un grad de saturaţie 
în baze scăzut (V   50%), o capacitate scăzută de reţinere cationică (T = 10-15 me/100 g 
sol) şi o asigurare cu nutrienţi redusă. 
 Însuşirile fizice diferă în cele două secţiuni contrastante ale profilului acestor soluri. 
Orizonturile A şi E sunt foarte permeabile, însă au o capacitate redusă de reţinere a apei. 
Orizontul argic (Bt) are mai multă argilă, o structură mare, prismatică, este greu permeabil, 
are o porozitate de aeraţie redusă şi o capacitate  sporită de reţinere a apei. 
 Subdiviziuni 
 În sistemul WRB – subtipurile: histic, gelic, alic, umbric, arenic, gelic, stagnic, 
abruptic, feric, fragic, siltic, alumic, endoeutric, haplic. 
 În SRTS albeluvisolurile sunt precizate la nivel de subtip  (glosic) în cadrul tipului 
luvosol.  
 Fertilitate şi folosinţă 
 Acide şi sărace în nutrienţi, albeluvisolurile au o utilizare redusă în agricultură 
datorită fertilităţii lor scăzute. Se utilizează îndeosebi ca păduri şi pajişti. 
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 Pentru utilizarea lor ca arabil sunt necesare intervenţii fertilizante cu îngrăşăminte 
organice, amendamente calcaroase şi îngrăşăminte minerale (N,P,K). 
  
 
 17.2. Solurile puternic diferenţiate, cu o alterare intensă a  materialului 
mineral, spodice 
 Solurile puternic diferenţiate şi intens  alterate sunt caracteristice regiunilor reci şi 
umede (rar în condiţii oro-litologice specifice regiunilor tropicale umede) şi reprezintă stadii 
înaintate de evoluţie în direcţia podzolirii primare. Sunt specifice unor fitocenoze 
arborescente de conifere (în zonele reci), sau cu arbori cu frunze veşnic verzi (în zonele 
calde). Accentuata diferenţiere texturală este dată de alterarea intensă, prin hidroliză acidă, 
a materialului mineral  din profilul de sol, migrarea şi acumularea parţială a produselor 
rezultate din alterare, formarea de compuşi organo-metalici cu  fier şi aluminiu şi 
acumularea parţială a lor în orizontul B spodic, cu sau fără conturare de orizont eluvial albic 
(Ea). Dezagregarea înaintată a rocilor datorită unor condiţii paleoclimatice specifice (îngheţ 
şi dezgheţ în perioade glaciare şi interglaciare), cât şi aciditatea rocilor de solificare, imprimă 
acestor soluri un ritm rapid de evoluţie. În WRB este inclusă o singură grupare de astfel de  

soluri, şi anume:  podzolurile. 
 
 17.2.1.  Podzolurile (PZ) 
 Podzolurile sunt soluri specifice regiunilor cu  climat 
rece şi umed, având în primii 200 cm un orizont B spodic, 
feriiluvial (Bs) sau humico-feriiluvial (Bhs), format din oxizi de 
fier şi aluminiu amorfi şi/sau din substanţe humice, subiacent 
unui orizont eluvial albic (Ea) şi/sau bioacumulativ (A) umbric, 
ocric sau histic. Au un profil general  de tipul Au-(Ea)-Bs(Bhs)-
C. 
 Denumirea de podzol derivă din cuvintele slave “pod” 
= sub  şi “zola” = cenuşă, indicând un sol cu un orizont foarte 
decolorat şi pulverulent ca şi cenuşa (nestructurat). 
 Răspândire 
 Podzolurile ocupă o suprafaţă de cca. 4,8 mil.km2 
(3,6%) îndeosebi în emisfera nordică. Sunt limitate la nord de 
criosoluri sau de subtipurile criice ale gleisolurilor, 
cambisolurilor , leptosolurilor, histosolurilor sau a altor soluri 
specifice zonei de tundră, iar la sud de albeluvisoluri şi 
luvisoluri, soluri specifice zonei temperate umede (fig.133).  
 În Europa încep din nordul Angliei şi al Germanieişi 

se extind până spre cercul polar. Ocupă  apoi  aproape  întreaga  Peninsulă  Scandinavică  
şi  nordul  Rusiei până la Munţii Urali la nord de paralela de 600 latitudine nordică. La este 
de Urali apar izolat, fâşia de podzoluri fiind întreruptă de gleisolurile Câmpiei Siberiei 
Apusene şi de cambisolurile şi leptosolurile zonei muntoase din partea de nord-est a Asiei. 

 

Fig. 132 Schiţa 
profilului unui podzol 
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 În America de Nord arealul podzolurilor se extinde din zona lacului Atabasca (600 
latitudine nordică), spre sud, spre zona Marilor Lacuri nord americane, până  în apropriere 
de New York (420  latitudine nordică). 
 Azonal şi numai alături de anumite subtipuri (cambice, ferice), podzolurile au fost 
identificate în Peninsula Florida, bazinul nord-vestic al Amazonului, în  insulele Malaieziei 
(Kalimantan, Sumatra), în  nord-estul Australiei, izolat în Africa. 
 În România, podzolurile (incluse în clasa spodosolurilor), ocupă o suprafaţă de 1 
230 000 ha (5,2%), exclusiv în zona montană. La altitudini  între 1300 şi 1700m apar 
prepodzolurile şi la peste 1700 m, podzolurile şi criptopodzolurile). 
 

 
 

Fig. 133  Răspândirea pe glob a podzolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
 

         Condiţii pedogeografice. 
 Marea majoritate a 
podzolurilor (cele situate la peste 
50o latitudine nordică) s-au format 
pe forme de relief tabulare (câmpii 
vechi, interfluvii largi presărate cu 
depresiuni  înmlăştinite). Spre sud 
condiţiile bioclimatice specifice 
podzolurilor se regăsesc la altitudini 
tot mai mari, astfel că aici aceste 
soluri sunt caracteristice zonei 
montane, pe versanţii nordici, uşor 
înclinaţi, sau platforme de eroziune. 
 Rocile de solificare sunt 
predominant acide, sărace în 
minerale alterabile (granite, gnaise, 
micaşisturi, cuarţite), sau cuverturi 

 

Fig.134   Răspândirea podzolurilor (1) şi a 
prepodzolurilor (2) în România 
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sedimentare grosier texturate (nisipuri, depozite fluvio-glaciare, gresii cuarţitice etc.). 
Clima zonei podzolice este temperată, rece şi umedă, cu temperaturi şi precipitaţii 

ce variază de la 7C la 0C în Europa  şi America, de la -7 la -15C, în Siberia, respectiv  
600 -1000 mm în Europa şi America de Nord  şi 150 - 200 mm în Siberia. Pe întregul areal 
de extensie al acestor  soluri precipitaţiile depăşesc  evident evapotranspiraţia, în soluri 
predominând regimul hidric periodic percolativ. Podzolurile tropicale şi atlantice apar şi în 
condiţii de climă mai caldă, pe roci extrem acide, în regiuni cu o pluviometrie sporită. 
 Vegetaţia tipică podzolurilor este „pădurea întunecată” de molid, cunoscută sub 
denumirea de taiga. Sub coronamentul bine încheiat vegetează specii acidofile în care 
domină Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Oxalis acetosela, Lycopodium 
annotinum, Limnaea borealis etc.    
      Geneză şi evoluţie 

Podzolurile sunt caracterizate prin prezenţa orizontului spodic în care s-au 
acumulat compuşi amorfi constând din materie organică şi aluminiu, cu sau fără fier sau alţi 
cationi. Procesele de translocare "cheluviere" şi cel de acumulare "chiluviere" (procese 
complexe de translocare şi depunere a aluminiului şi fierului cu ajutorul moleculelor organice 
care posedă grupe funcţionale – OH-, COOH- etc.) sunt în mod obişnuit puse în evidenţă de 
apariţia unui orizont albic sub care urmează un orizont spodic. Iluvierea compuşilor organici 
poate fi adesea demonstrată de prezenţa peliculelor organice groase, crăpate pe grăunţii de 
nisip din orizontul spodic. 

Condiţiile de formare care favorizează procesele de eluviere sunt asigurate de 
climate reci şi umede - zona climatului boreal, regiuni montane înalte - care acţionează 
asupra materialelor parentale silicatice acide, şi de covorul vegetal alcătuit din ericacee 
şi/sau conifere. Astfel deşi cheluvierea afectează areale largi de soluri din zona boreală, ea 
nu este limitată la această zonă. Este bine cunoscut că procesul este activ în toate regiunile 
umede ale lumii, în special în zona temperată, dar de asemenea şi în zona ecuatorială, 
unde au fost descrise numeroase exemple de "Podzoluri uriaşe" (Giant  Podzols). Pe 
materialele parentale nisipoase grosiere şi în condiţii de drenaj bun, morfologia podzolurilor 
este bine exprimată şi se pot observa contraste puternice între orizonturile eluviale şi cele 
iluviale. Pe materialele lutoase sau argiloase morfologia podzolului este mai puţin 
pronunţată (lipseşte orizontul albic). Prezenţa unei ape freatice (sau excesul de apă) duce la 
o mai mare mobilitate a fierului şi induce schimbări în caracteristicile morfologice şi chimice 
ale podzolurilor. Orizontul spodic devine difuz şi se estompează în apropierea apei freatice. 
Apele de suprafaţă favorizează adesea apariţia unor culori negre cu prezenţa acizilor fulvici 
mobili. Apariţia unui orizont placic (strat subţire, întărit cu oxizi de fier), în sau sub orizontul 
spodic, poate fi explicată prin fenomene temporare de reducere în unele părţi ale profilului 
de sol. Acest orizont constă dintr-un strat negru sau negricios roşcat, cimentat cu fier şi 
mangan, sau de complexe organo-ferice. 
 În conturarea şi evoluţia podzolurilor se interferează mai multe procese de 
solificare contrarii şi/sau sinergice. Procesul de bioacumulare se derulează în condiţii de 
climă rece fapt ce încetineşte procesul de mineralizare, resturile organice descompunându-
se lent. Humusul astfel format este de regulă brut, sărac în baze şi azot. Permanent 
deasupra orizontului cu humus se acumulează straturi subţiri, succesive, de litieră 
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(orizonturi organice = O) aflate în diferite stadii de transformare: (foarte slab = Ol - de litieră, 
slab = Of - de fermentaţie, sau înaintată = Oh - de humificaţie),  împâslite de rizomii şi 
rădăcinile arbuştilor, precum şi de miceliile ciupercilor sărace în elemente minerale şi azot, 
bogate în lignine, răşini şi ceruri.  Acizii humici (fulvici) formaţi în urma procesului de 
humificare, solubili şi foarte agresivi, se combină cu oxizii hidrataţi de fier, aluminiu şi 
mangan formând fulvaţi solubili. 
 Aciditatea pronunţată favorizează pătrunderea hidrogenului în complexul coloidal 
imprimându-i o instabilitate înaintată. În acest context întreaga masa a solului este intens 
alterată.   Produsele rezultate migrează în profunzime,  depunându-se în orizonturile 
inferioare: sub epipedon se acumulează, rezidual, cuarţul, iar sub acest orizont se 
acumulează sescvioxizii de fier şi aluminiu (Bs). Pe roci permeabile şi foarte acide, 
percolează şi  acizii humici care se depun în partea superioară a orizontului Bs (Bhs). 
          Proprietăţi 
          Podzolurile au caracteristici morfologice bine diferenţiate, cu limite nete între 
orizonturi, cu toate că în multe cazuri acestea sunt scurte. Cu toate că au o alcătuire 
granulometrică  grosieră, totuşi, se observă o evidentă diferenţiere texturală între 
orizonturile de suprafaţă şi cele de profunzime. Diferenţierea  este bine sesizată în cazul 
podzolurilor formate pe roci nisipoase, caz în care apar deseori depuneri de oxizi de fier sub 
formă de benzi, pungi sau concreţiuni. Pe rocile mai fin texturate, materia organică 
penetrează spre profunzime sub formă de limbi. 
 Conţinutul  în humus (moder, morr), în  care predomină net acizii fulvici este sporit 
în orizontul A (8-25%), după care scade brusc (sub 1%) în orizontul eluvial (Ea). În anumite 
situaţii, sub orizontul eluvial, grefat pe partea superioară a orizontului spodic, apare un al 
doilea orizont de acumulare a humusului, humus iluviat din epipedon şi depus aici în 
combinaţii stabile cu oxizi de fier şi aluminiu (chelaţi). 
 Capacitatea de schimb cationică mare în orizontul A scade brusc în orizontul E 
spodic şi creşte apoi în orizontul Bs; între cationi predomină hidrogenul şi aluminiul. Gradul 
de saturaţie în baze şi pH-ul sunt foarte scăzute (<10%, respectiv < 5), iar activitatea  
microbiană şi  aprovizionarea cu substanţe nutritive este foarte slabă. 

Subdiviziuni: 
În sistemul WRB – subtipurile: densic, carbic, rustic, histic, gelic, antric, gleic, 

umbric, placic, scheletic, stagnic, lamelic, fragic, entic, haplic. 
In SRTS solurile spodice sunt grupate la primul nivel (superior) în clasa spodisoluri. 

În această clasă sunt incluse trei tipuri: prepodzoluri, podzoluri şi criptopodzoluri.  
Prepodzolurile (în SRTS - 2003) corespund cu solurile brune feriiluviale în vechiul 

sistem de clasificare (SRCS  -1980). Au un profil de sol de tipul Au-Bs-C-R. Sunt 
caracteristice regiunilor de munte, între 1300 şi 1700 m, în zonele mai drenate şi cu procese 
de alterare mai reduse. Au următoarele subtipuri: tipic, umbric, histic, litic, scheletic. 

Podzolurile au un profil de sol de tipul Au-Ea-Bhs-Bs-C-R. Sunt caracteristice 
regiunilor montane, între 1700 şi 2200m,  în zonele cu declivităţi reduse: culmi, platforme, 
depresiuni etc. Au următoarele subtipuri: tipic,umbric, feriluvic, histic, criostagnic, litic, 
scheletic. 
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Criptopodzolurile au un profil de tipul Au-Bcp-C-R. Orizonturile iluviale 
criptospodice prezintă acumulări de material activ predominant humic şi aluminic în 
defavoarea celui feric, astfel că aceste soluri au un culorit mai închis.  

 Tabelul 39 
Date analitice ale unui podzol haplic umbric mezolitic 

România; Munţii Bucegi; Cocora -alt 750 m 
Orizonturi Au Es Bhs Bs R+B 
Adâncimi (cm) 0-17 17-22 22-30 30-44 44-55 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 57,1 57,9 51,5 55,1 63,8 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 31,5 28,8 26,7 27,6 31,2 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 6,0 11,1 9,8 10,9 3,6 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 5,4 2,2 12,0 6,4 1,4 
Illit (din fracţia argiloasă) 56 62 35 50 50 
Clorit (din fracţia argiloasă) 31 26 54 38 40 
Caolinit (din fracţia argiloasă) 13 12 11 12 10 
Amfiboli (din fracţia grosieră) % 10 15 10 5 15 
Piroxeni           “             “       % 5 10 5 5 5 
Mice                “             “       % 60 50 60 70 40 
Granaţi             “             “       %  10 15 10 5 10 
Andaluzit         “              “       % 0 3 0 0 0 
Epidot              “              “       % 5 0 10 0 10 
Alte                  “              “       % 10 10 5 15 20 
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 1,02 1,05 0,7 0,77  
Porozitate totală  (PT%) 62,1 60,8    
Capacitate totală pt. apă (CT%) 51,5 52,7 63,9 60,3 - 
Conductivitate hidraulică (K mm/oră) 87,92 77,95 77,49 130,1 67,98 
pH în H2O 5,52 5,97 5,36 5,29 5,41 
Humus (%) 8,56 0,89 11,42 6,88 1,30 
Nr. ciuperci mil./100 g sol uscat 220 123 256 114 201 
Nr. ciuperci mil. /100 g sol uscat 7,5 0,6 0,9 0,9 0,7 
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 3,62 1,90 6,50 3,06 0,41 
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g sol) 9,39 2,59 21,71 21,00 6,03 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 13,01 4,49 28,21 24,07 6,40 
Grad de saturaţie în baze (V%) 27,8 42,3 23,0 12,8 6,4 
Ca2+ schimb. (% din T) 26,0 39,0 21,7 12,0 5,1 
Mg2+ schimb. (% din T) 1,10 1,80 0,90 0,50 0,30 
K+     schimb  (% din T) 0,40 0,70 0,20 0,10 0,50 
Na+    schimb.( % din T) 0,40 1,90 0,90 0,20 0,50 
H+  schimb (% din T) 72,20 57,70 77,0 87,20 93,60 
Al schimb - ppm 0,66 0,49 1,85 2,79 0.98 

Cantitatea sporită de materie organică slab mineralizată şi uşor segregabilă din 
orizontul bioacumulativ (A) şi  şi culorile melanice cu reflexe cenuşii de aici fac ca aceste 
secvenţe ale profilului de sol   să fie asemănate cu un orizot eluvial (E), « înecat în humus ».  
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Plusul de ioni aluminoşi este explicat în subcapitolul de geneză al podzolurilor şi 
umbrisolurilor.  

Criptopodzolurile au în SRTS următoarele subtipuri: tipic, histic, litic, scheletic. 
Actualul tip de sol se corelează cu fostele soluri brune acide criptospodice din SRCS-1980 
şi cu subtipurile similare ale podzolurilor din WRB.   
 Fertilitate şi folosinţă 
 Aciditatea pronunţată şi deficienţele de nutriţie datorate debazificării înaintate, 
precum şi  predominarea complecşilor  organo-metalici, conferă  podzolurilor o fertilitate 
scăzută. La aceasta se adaugă şi cantităţile sporite, mereu reînnoite în urma alterării, de 
aluminiu mobil, foarte toxic pentru majoritatea plantelor agricole.  
 În situaţiile menţionate, arealele cu podzoluri  sunt ocupate de păduri de conifere şi 
pajişti alpine. Utilizarea lor în agricultură este posibilă doar în urma unor energice măsuri de 
corectare a reacţiei şi de administrare de îngrăşăminte organice şi minerale. 
 

17.3. Solurile cu alterare intensă, bogate în materie organică 
În climatele răcoroase şi umede, specifice zonelor montane de la peste 1800 m, cu 

roci dure, acide, apar scoarţe de alterare subţiri, grosier texturate şi cu un procent ridicat de 
fragmente scheletice. Aceleaşi condiţii termice şi pluviometrice sunt răspunzătoare şi de 
stadiul redus de descompunere a materiei organice care se acumulează sub formă de 
humus brut, acid, pigmentând intens secvenţele superioare ale profilului de sol (A umbric). 
Aceste caracteristici generale sunt specifice în WRB pentru tipul umbrisol, iar în SRTS 
pentru clasa umbrisoluri,  din care fac parte tipurile nigrosoluri şi humosiosoluri. 
 

17.3.1.  Umbrisolurile 
Umbrisolurile sunt soluri accentuat debazificate (V 50%), acide, specifice  zonelor 

montane acoperite cu pajişti, cu un drenaj extern rapid.  Sunt soluri slab dezvoltate, imature, 
în care materia organică desaturată s-a acumulat  în cantităţi mari într-un orizont A umbric 
slab structurat şi extrem de acid. 

Spre deosebire de subtipurile umbrice ale altor tipuri de sol, orizontul umbric al 
umbrisolurilor este profund, incluzând un epipedon umbric cu culori foarte închise (valori şi 
crome ≤ 2) şi un orizont intermediar (A/C sau  A/B) caracterizat  cromatic tot  prin culori 
închise (valori şi crome între 2 şi 3,5). 

În clasificarea internaţională anterioară (FAO-1988), umbrisolurile au fost definite ca  
regosoluri umbrice (cele mai slab evoluate şi cu profil mai scurt) şi cambisoluri humice (cele 
mai profunde). În ultima clasificare internaţională (WRB-1998), umbrisolurile au fost 
separate la nivel de tip. 

În SRCS umbrisolurile au fost (1980) şi sunt încă (SRTS-2003) precizate la nivel de 
clasă, în cadrul căreia au fost incluse două tipuri: nigrosolurile şi humosiosolurile. 

Umbrisolurile au un profil de sol de tipul Au-Bv-C-(R) sau Au-C-(R).   
Răspândire 
Suprafaţa totală a umbrisolurilor depăşeşte 10 mil. km2, în zonele răcoroase şi 

umede din nord vestul Europei (nord-vestul Portugaliei şi Spaniei, Marea Britanie, Islanda), 
în partea montană central sudică a Asiei (vestul lacului Baikal, sudul Munţilor Himalaia, 
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zonele montane ale Indoneziei, pe platourile înalte şi  pe coastele vestice ale Anzilor sud  şi 
nord americani. 

În România sunt întâlnite în arealele păşunilor alpine din Carpaţi, la altitudini de 
peste 1400 m. 

Condiţii pedogeografice, geneză şi evoluţie 
Datorită răspândirii în areale comune cu cambisolurile districe sau cu podzolurile, 

condiţiile de solificare  ale umbrisolurilor  nu diferă mult de  cele precizate anterior la cele 
două tipuri de sol, adică: relief montan, materiale parentale acide, climă umedă şi 
răcoroasă, vegetaţie acidofilă. O caracteristică aparte a umbrisolurilor este dată de existenţa 
unui covor erbaceu bine încheiat, care a condiţionat acumulări masive de acizi humici 

nesaturaţi. 
Datorită drenajului 

extern foarte bun din 
arealele montane ocupate 
de pajişti alpine şi a lipsei 
secvenţiale a apei, are loc o 
descompunere incompletă a 
materiei organice cu formare 
de humus acid  de tip moder 
sau morr.  Datorită acizilor 
minerali şi organici existenţi 
în soluţiile de alterare, 
reţelele cristaline ale 
silicaţilor primari sunt tot mai 
accentuat distruse, cu 
eliberate de oxizi şi hidroxizi 
şi fără posibilitate de 
sintetizare de minerale 
argiloase, cu conturarea 

unui orizont de alterare „in situ” (Bv), fără procese de translocare şi conturare de orizont Bt. 
Cantitatea mare de materie organică aflată în diferite stadii de descompunere realizează cu 
compuşii minerali eliberaţi complexe organo-minerale foarte puţin mobile, care rămân pe 
loc. Ca atare, umbrisolurile prezintă evidente procese de alterare şi foarte slabe procese de 
translocare. Majoritatea compuşilor eliberaţi din procesele de alterare a părţii minerale sau 
organice rămân pe loc sau migrează pe distanţe foarte scurte. 

Proprietăţi. 
Umbrisolurile au o textură mijlocie şi mijlociu grosieră şi o structură moderat 

dezvoltată. Caracteristicile fizico-mecanice, hidrice şi de aeraţie sunt favorabile. 
În schimb caracteristicile chimice sunt contradictorii. Au  un procent mare de humus 

(10+15%) însă de calitate slabă (mull oligotrof sau acid, moder sau morr), sunt extrem de 
acide (pH sub 5), au grad de saturaţie în baze redus (sub 50%, uneori sub 20%), conţin 
cantităţi însemnate de aluminiu mobil  (peste 5 me/100 g sol). 

 

Fig.  135   Răspândirea humosiosolurilor 
 pe teritoriul Romîniei 
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Subdiviziuni: 
În sistemul WRB – subtipurile: tionic, gelic, antric, leptic, gleic, feralic, arenic, 

stagnic, humic, albic, scheletic, haplic. 
Tabelul 40 

Date analitice ale unui nigrosol cambic, pe deluvii detritice andezitice, nisiplutos 
M-ţii Harghita, Craterul Mădăraş, alt. 1400 m, versant estic, pantă 15%, pădure conifere 

(după a X-a Conf. Naţ. de Ştiinţa Solului, Braşov, 1979) 
Orizonturi Au Bv BR 
Adâncimi (cm) 0-25 25-75 75-125 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 5,0 25,1 45,2 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 50,9 42,6 31,3 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 26,5 20,7 19,0 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 17,6 11,6 4,5 
Schelet (%) 20 45 75 
Densitate  specifică (D g/cm3 )    2,13 2,37  
Densitate aparentă  (DA g/cm3) 0,35 1,06  
Porozitate totală  (PT%) 84 55  
Capacitate de apă în câmp  - CC (%) 159,0 82,0 35,0 
pH în H2O 4,70 4,65 5,49 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 0 
Humus (%) 20,49 8,90 2,56 
Nr.bacterii: mii./1 g sol uscat 1,571 0,497  
Nr. ciuperci: mii/1 g sol uscat 118 199  
C:N 23,0 19,4 18,6 
Fosfor mobil (ppm) 41,0 8,3 2,5 
Potasiu mobil (ppm) 60 32 101 
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 2,25 1,33 3,34 
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g spl) 42,23 26,36 10,30 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 44,48 27,69 13,64 
Grad de saturaţie în baze (V%) 19,4 24,3 72,5 
Aluminiu mobil (me la 100 g sol) 6,60 3,19 1,06 

 
În SRTS  umbrisolurile sunt definite la nivel de clasă în care sunt incluse două 

tipuri: nigrosolurile şi humosiosolurile 
Nigrosolurile. Caracteristicile nigrosolurilor (solurile negre acide în SRCS-1980) 

au fost definite prin însuşirile precizate în cazul umbrisolurilor. Formula tipului de sol este 
Au-C- R sau Au-Bv-C-R    

Subtipuri: tipic, cambic, litic, scheletic, aluvic. 
Humosiosolurile  sunt răspândite  la altitudini mari, de peste 1600 m, în etajul 

pajiştilor alpine şi subalpine. Se aseamănă cu nigrosolurile şi se definesc prin toate 
caracteristicile prezentate în cadrul umbrisolurilor, cu diferenţa că orizonturile superioare, 
conţin materie organică segregabilă de partea minerală silicatică (la uscare, prin frecare în 
mână, partea organică se separă de cea minerală).  
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Tabelul 41 
Date analitice ale uni humosiosol litic pe şisturi cristaline, nisipolutos 

M-ţii Făgăraş, Valea Bâlei, alt. 2240 m, versant 15, Tma 1,2C, Pma 1350 mm, păşune 
(după a X-a Conf. Naţională de Ştiinţa Solului-Braşov, 1979) 

 
Orizonturi 0-5 5-8 8-15 
Adâncime (cm) OA Au A/R 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 17,0 30,6 54,8 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 58,9 59,3 27,3 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 20,6 23,7 16,0 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 3,5 6,4 4,9 
Schelet (%) 40 40 55 
pH în H2O 3,8 4,22 4,48 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 0 
Humus (%) 29,66 23,85 20,90 
C:N 19,4 18,6 15,8 
Baze de schimb (SB me la 100 g sol) 4,21 1,26 0,86 
Hidrogen schimbabil (SH me la 100 g spl) 7,07 6,85 6,36 
Cap. de schimb cationic (T me la 100 g sol) 11,28 8,11 7,22 
Grad de saturaţie în baze (V%) 37,2 15,5 11,9 
Aluminiu mobil (me la 100 g sol) 6,60 3,19 1,06 

 
Profilul humosiosolurilor este scurt. În cazul în care profunzimea profilului de sol 

este mai mare, acesta conţine cantităţi sporite de elemente scheletice. În profil nu sunt 
întâlnite neoformaţiuni chimice şi biogene. Conţin cantităţi sporite de materie organică 
(peste 20%), foarte slab humificată, sunt foarte acide (pH-ul poate să coboare sub 4) şi au 
un procent foarte redus de asigurare cu baze (V10%). 

Formula unui humosiosol este de tipul Au-C-R sau, în cazul subtipului cambic:  
Au-Bv-C-R. 

Nefiind  separate în sistemul WRB, aceste soluri au fost incluse, în funcţie de 
adâncimea rocii dure,  la umbrisoluri humice sau la leptosoluri humice. Întrucât criteriul de 
separare „materie organică segregabilă” nu este precizat în cadrul sistemului WRB, 
humosiosolurile sunt încadrate similar cu nigrosolurile. 

Subtipurile: tipic, cambic, litic, scheletic. 
 

Cap.  18   Solurile  minerale  condiţionate  de 
          climatul tropical umed şi semiumed 

 
           Marea majoritate a solurilor incluse în această grupă sunt foarte vechi, pleistocene, 
pliocene sau chiar din terţiar, caracteristicile lor actuale fiind  influenţate  îndeosebi de 
oscilaţiile climatice pleistocene (perioade pluviale şi interpluviale). 
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           Materialele parentale, foarte eterogene, care au suferit succesive cicluri de alterare 
sau  de pedogeneză, sunt transportate şi redepozitate formând depozite noi, deja alterate. 
Bogata fitocenoză arborescentă, care lasă anual în sol  cantităţi mari de materie organică, 
este rapid descompusă şi mineralizată de către o  variată populaţie microfaunistică şi 
microfloristică, astfel că solurile sunt sărace în humus.  
           În aceste condiţii, solurile au o grosime mare, cu trecere treptată între orizonturi, 
culori roşii (datorită unei permanente eliberări de oxizi de fier) sau galbene  şi o capacitate 
totală de schimb cationic scăzută. 
 
 18.1.  Solurile puternic diferenţiate, cu alterare foarte puternică,  argice 
           Solurile tropicale argice se formează într-un climat cald, cu umiditate alternantă. 
Predomină procesele de alterare a părţii minerale, cu formare de argilă de tip 2:1 şi cele de 
levigare, cu conturare de orizonturi iluviale (Bt). Levigarea bazelor şi a sărurilor (mai mult 
sau mai puţin accentuată) este condiţionată de caracteristicile climatice. Culorile roşii ale 
acestor soluri sunt imprimate de oxizii de fier hidrataţi, care  prin deshidratare şi 
recristalizare în sezoanele uscate sunt transformaţi în hematit (de un roşu aprins), proces 
denumit feruginizare. 
           Sunt formate în majoritatea lor pe granite şi gnaisuri, fapt ce le conferă o aciditate 
sporită şi un grad de saturaţie în baze scăzut.  
           În această subgrupă de soluri sunt încadrate nitisolurile, lixisolurile, alisolurile şi 
acrisolurile. 
 
 18.1.1.  Nitisolurile (NT) 
 Denumirea nitisolurilor derivă din cuvântul latin ”nitidus” neted, definind  agregate 
structurale angulare netede, bine dezvoltate, mari, pe suprafaţa cărora argila percolată a 
imprimat un luciu evident. Sunt soluri cu un orizont argic (Bt) bine exprimat. Acumularea de 
argilă  şi  repartiţia procentuală a acesteia pe profil este relativ uniformă, fără a se realiza 
diferenţieri mai mari de 20%, în raport cu conţinutul maxim, în primii 150 cm de sol. 
 Răspândire 
 Nitisolurile ocupă o suprafaţă de cca. 2,5 mil.km2 (1,9%), îndeosebi în zonele 
tropicale şi subtropicale. În Africa apar în condiţiile unui climat tropical umed, sub o 
vegetaţie de păduri sau savane (Camerun şi Nigeria). 
 Cea  mai  mare  răspândire  o au însă în Asia de sud şi sud est, îndeosebi în 
Filipine, Indonezia, Malaezia, Thailanda, Birmania (fig. 136).   
 Condiţii pedogeografice 
 Nitisolurile ocupă forme de relief mai înalte, fragmentate, fapt ce conferă terenurilor 
o neuniformitate pronunţată (terenuri puternic ondulate). 
 Climatul în care s-au format şi evoluează este tropical subumed alternant, 
caracterizat printr-un sezon uscat de 5-7 luni, care succede în mod brusc unui sezon  umed  
şi cald.  Temperaturile  medii  anuale  depăşesc  16  -  240C,  iar precipitaţiile oscilează între 
600 şi 1200 mm anual sau mai mult. 
 Alături de climă, roca este al doilea factor determinant în formarea nitisolurilor. 
Rocile primare sunt reprezentate prin vulcanite intermediare şi bazice (Filipine, Indonezia, 
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Tailanda), tufuri vulcanice (Sumatra, Kalimantan), sau materiale diverse, claste, (Africa 
centrală), roci din alterarea cărora rezultă minerale secundare (argile)  bogate în baze (V> 
50%). 
 

 
 

Fig. 136   Răspândirea nitisolurilor pe glob  (după Driessen şi Dudal-1991) 
   
 Apa freatică se află, de regulă, la adâncimi mari şi nu influenţează profilul de sol.  
 Vegetaţia este formată din ierburi înalte sau păduri  la care procesul de desfrunzire 
este facultativ, în funcţie de modalitatea de asigurare cu apă. 
 Geneză şi evoluţie 
 În condiţiile unui climat cald cu umiditate alternantă, rocile intermediare şi bazice, 
cu conţinuturi ridicate în oxizi de fier, urmează un sens de alterare parţial allitic, cu eliberare 
de silicaţi secundari cu reţea cristalină de tip 1:1 (caolinit, halloysit), 2:1 (illit), cu un conţinut 
ridicat de minerale sescvioxidice în fracţiunea argiloasă [hematit - Fe2O3, gibbsit - Al(OH)3] 
şi cu un conţinut total de fier ce poate ajunge la 15%, fapt ce  conferă nitisolurilor un slab 
magnetism natural. 
 Procesele de alterare chimică a rocilor în mediu slab acid sau neutru 
(fersiallitizare), sunt foarte intense în anotimpul umed, cu eliberare în cantităţi diferite de 
oxizi de fier şi aluminiu. În cazul nitisolurilor procentul oxizilor de aluminiu eliberaţi este mai 
redus, iar cei de fier sunt imobilizaţi sub formă hidratată (limonit, goethit). În anotimpul uscat 
aceştia se deshidratează, recristalizează şi se transformă în hematit (Fe2O3), pigmentând 
profilul de sol în culori roşu aprins (rubrefiere). 
 Concomitent are loc un proces de spălare şi de decarbonatare. Totuşi nitisolurile 
conţin încă suficienţi cationi bazici, cationi care provin din alterarea progresivă, prin  
hidroliză, a  argilelor din orizonturile superioare. 
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 Tabelul 42 
Date analitice ale unui nitisol eutric Brazilia; alt. 580m; bazalte; pădure tropicală 

(după “Soil map of the world”, vol IV, South America) 
Orizonturi Ap Bt1 Bt2 C 
Adâncimi (cm) 0-19 19-80 80-224 > 224 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 1 1 1 6 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 20 5 12 26 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 15 12 14 25 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 64 82 73 46 
pH în H2O 6,2 5,8 4,8 4,9 
Carbonaţi (CaCO3 %) - - - - 
Ca2+  schimbabil - me/100 g sol  9,7 4,8 2,0 0,8 
Mg2+ schimbabil - me/100 g sol 3,7 3,4 3,9 2,8 
K+      schimbabil - me/100  g sol 1,1 0,6 0,1 0,1 
Na+    schimbabil - me/100 g sol 0,1 0,1 0,1 0,1 
Al 3+  schimbabil - me/100 g sol 0 0 0,5 2,1 
H+     schimbabil - me/100 g sol 2,3 2,4 2,0 3,6 
C % 1,5 0,6 0,4 0,2 
N % 0,18 0,07 0.05 0,05 
C:N 8 8 8 8 
SiO2/Al2O3 2,2 2,1 2,1 2,2 
SiO2/R2O3 1,1 1,3 1,3 1,4 
Al2O3/Fe2O3 1,0 1,6 1,5 1,5 
Grad de saturaţie în baze (V%) 86 79 64 40 
  
 Produsele alterării sunt antrenate în perioadele umede  în profunzime şi acumulate 
într-un orizont iluvial (argic - Bt). Pelicule subţiri de argilă (cutane) unesc agregatele 
structurale iniţiale, conferindu-le dimensiuni mari şi forme angulare netede, lucioase. 
Orizonturile superioare sunt mai grosier texturate, fără însă a se identifica un orizont eluvial.
 Proprietăţi 
 Nitisolurile au un profil de tipul Ao-Bt-C. Orizontul bioacumulativ are un conţinut 
redus de humus ( < 2%), uşor sărăcit în argilă, însă cu cantităţi mai mari de baze datorate 
prezenţei unei cantităţi mai mari  de minerale nealterate. Trecerea spre orizontul iluvial este 
treptată, difuză şi are culori mai aprinse. Orizontul argic (Bt) poate avea grosimi mari (1-2 
m), este mai argilos, mai închis la culoare, uşor marmorat cu nuanţe cenuşii şi gălbui, cu 
structură prismatică sau poliedrică angulară mare şi cutane slab dezvoltate. Peliculele de 
argilă (cutane) scurse pe suprafaţa agregatelor structurale se datorează oxizilor de fier care 
le degradează în momentul peptizării rapide a argilei şi uscării bruşte a solului la debutul 
sezonului uscat. Sub orizontul argic apare, slab conturată, o zonă pestriţă (de alterare), 
specifică solurilor tropicale permanent umede.  
 Însuşirile fizice ale nitisolurilor sunt bune: stabilitatea agregatelor structurale este 
mare, consistenţa friabilă, capacitatea de reţinere a apei satisfăcătoare până la bună, 
porozitate medie. 
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 Caracteristicile chimice (tabelul 42) sunt definite printr-un pH slab acid, grad de 
saturaţie în baze mezobazic (V=50 - 75 %), capacitate de schimb cationic sporită (T > 24 
me/100 g sol) care poate sau nu scădea pe profil, capacitate sporită de fixare a fosforului 
fără însă să provoace carenţe exagerate. Asigurarea mai redusă în nutrienţi este 
compensată de o rată intensă a mineralizării  resturilor organice şi a particulelor minerale 
rămase nealterate. 
 Fertilitate şi  folosinţă 
 Datorită prezenţei mineralelor nealterate în partea superioară a profilului de sol, a 
aportului abundent de materie organică şi datorită condiţiilor favorabile de mineralizare, 
nitisolurile sunt cele mai fertile soluri din zona tropicală şi ca atare sunt intens utilizate în 
agricultură. Perioada uscată creează însă disfuncţii în dezvoltarea plantelor. Sunt utilizate 
îndeosebi la plantaţii de arbori de cacao, cauciuc, cafea, cocos, banane etc. 
 Situate pe terenuri accidentate, nitisolurile sunt susceptibile la eroziune, caz în care 
se impun măsuri restrictive în cazul aplicării unor tehnologii moderne (mecanizare).  
 Posibilitatea de a fi irigate este limitată de criza de apă din arealele de răspândire a 
nitisolurilor. 
 
 18.1.2.  Alisolurile (AL) 
 Alisolurile sunt soluri mature, evoluate pe vechi forme acumulative (pleistocene) în 
care complexul de factori bioclimatici au determinat alterarea completă a rocilor primare şi 
îndepărtarea produselor solubile rezultate (baze, silice). Produsele greu solubile (mineralele 
silicatice secundare - argile de tip 2:1) reprezintă materialele parentale pe seama cărora 
evoluează actual alisolurile şi care suportă în continuare acţiunea aceloraşi factori de 
alterare. 
 Au proprietăţi alice (material de sol distric, capacitate de schimb cationic - T mai 
mare de 24 me/ 100 g sol, conţinut de Al extractibil de peste 12 me/100 g sol şi de peste 
35% din T, pH sub 4 şi raport  Al : T de peste 60%), în cea mai mare parte din stratul 
cuprins între 25 şi 1000cm 
 Denumirea de alisol derivă din latinescul “alumen”, termen care indică o 
permanentă eliberare de aluminiu. 
 Răspândire 
 Alisolurile ocupă o suprafaţă de 1 mil.km2 (0,7%) îndeosebi în zonele subtropicale 
umede, dar şi în zona temperată umedă (fig. 138). 
 Fără a fi separate sau menţionate în SRTS,  Munteanu (1994) consideră că 
alisolurile ar putea fi identificate şi în România, pe suprafeţe pleistocene sau mai vechi, 
acoperite cu depozite sedimentare intens alterate. 
 Condiţii pedogeografice 
 Alisolurile s-au format pe forme de relief mature, vechi (platouri sau suprafeţe slab 
ondulate), în zone cu un climat călduros şi umed, cu predominanţă în apropierea ţărmurilor 
oceanelor. 
 Rocile de solificare sunt acide sau intermediare şi se găsesc în stadii înaintate de 
alterare, cu predominarea produselor secundare (argile, oxizi de aluminiu şi magneziu). 
 Vegetaţia caracteristică este cea arborescentă. 
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 Geneză şi evoluţie 
 Formarea alisolurilor implică o conjunctură de factori climaticăi litologici şi 
orografici, la care se adaugă factorul timp. 
 În climatele umede, tropicale sau temperate, alterarea intensă conduce la o 
distrucţie înaintată a rocilor primare cu formare de minerale secundare de tip 2:1 
(montmorillonit, gibbsit, goethit etc). În climatele călduroase cu  perioade de umiditate - 
uscăciune alternante, alterarea chimică  mult mai penetrantă duce la o transformare 
puternică a rocilor primare, cu formarea unei scoarţe reziduale siallito-allitică în care nu se 
mai întâlnesc minerale primare, sau se găsesc în cantităţi foarte reduse. Asemenea situaţii 
apar, de regulă, în zonele acumulative, cu migrări laterale prin sol a produselor alterării. În 
climatele temperat-umede, alisolurile apar pe scoarţe de alterare  argilo-siallitice, cu 
acumulări de alumo şi ferosilicaţi secundari, hidrataţi (fersiallitizare). Circulaţia descendentă 
a soluţiilor determină, în ambele cazuri, îndepărtarea completă a  bazelor şi silicei şi 
acumularea oxizilor de fier şi aluminiu. 
 Cu toate că rezervele de baze din rocile primare sunt complet epuizate, mineralele 
argiloase au încă o capacitate totală  de schimb cationic sporită (>24 me/100 g sol). Prin 
alterarea mineralelor argiloase secundare cu reţea cristalină 2:1 sunt eliberate cantităţi mari 
de aluminiu şi magneziu, fapt ce determină o acidifiere puternică. Aceste procese separă 
alisolurile de luvisoluri, cele din urmă soluri conţinând încă apreciate cantităţi de minerale 
primare nealterate în  fracţiunea grosieră care, prin alterare, vor anihila parţial protonarea 
complexului argilo-humic. 
 În condiţiile unui plus de umiditate, cationii bazici  sunt permanent îndepărtaţi, fapt 
ce conferă întregului profil de sol un grad de saturaţie în baze scăzut (V< 50%). 
 Proprietăţi 
 Alisolurile au un profil de sol de tip A-Bt-C, asemănător cu cel al acrisolurilor, 
nitisolurilor sau luvisolurilor, de care se deosebesc doar în funcţie de unele  proprietăţi 
mineralogice  şi chimice:  rezerva de minerale primare alterabile este aproape complet 
epuizată; materialele parentale conţin minerale argiloase cu o capacitate totală de schimb 
ionic mare (T> 24 me/100 g sol);  
- partea superioară şi mediană a solului este intens debazificată (V< 50%), iar argila din 
orizontul B are o capacitate de schimb cationic mai mare de 24 me/100 g sol; 
 - ca urmare a procesului de alterare a mineralelor argiloase secundare, alisolurile 
au complexul de schimb saturat cu Al schimbabil (cca. 60%), cu un conţinut de aluminiu de 
cel puţin 12 me/100 g sol; 
 - reacţia este puternic şi foarte puternic acidă (pH < 5); 
 - rezerva de baze a fracţiunii argiloase reprezintă peste 80% din rezerva totală de 
baze a solului. 
 Proprietăţile fizice sunt marcate de conţinutul sporit în argilă şi de existenţa, în 
proporţii variate a mineralelor argiloase expandabile. În aceste condiţii alisolurile au o 
capacitate sporită de înmagazinare şi reţinere a apei. 
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 Tabelul 43 
Date analitice ale unui alosol epischeletic pe gresii, lutos 

Vintere – Bihor; relief – măgură izolată; altitudine absolută 200 m;  material parental – gresii 
triasice silicioase; pădure de stejar (după a XVII-a Conf. Naţ de Şt. Solului-Timiş. 2003) 

Orizonturi Aosq Elqq Elqq BEsq Btsq 
Adâncimi (cm) 0-26 26-35 35-57 57-68 68-94 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 17,3 10,9 9,5 8,1 7,6 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 11,4 23,5 24,5 22,3 16,6 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 45,2 43,4 44,0 40,6 37,7 
Argila            ( sub 0,002 mm) % 26,1 22,2, 22,0 29,0 38,1 
Argila fizica  (sub 0,01 mm) % 51,3 45,6 46,3 52,4 58,1 
pH în H2O 4,68 4,52 4,87 4,85 4,95 
Carbonati (CaCO3 %) 0 0 0 0 0 
Humus (%) 2,76 1,50 0,90 0,72  
Nr.bacterii: mil./100 g sol uscat 710 4120    
Nr.ciupeci micro: mil./100 g sol uscat 8,1 20,6    
Respiraţia sol: mgCO3/100 g sol uscat 31,8 22,5    
C : N 15,8 15,3 19,0   
Azot total (%) 0,118 0,066 0,032   
Fosfor mobil (ppm) 5,2 7,3    
Potasiu mobil (ppm) 109 60    
Baze de schimb (SB me/100 g sol) 2,76 2,10 1,72 3,54 5,83 
Hidrogen schimb.(SH me/100 g sol) 8,65 9,42 7,41 6,33 8,82 
Cap. de schimb cat. (T me/100 g sol) 11,41 11,52 9,13 9,78 14,65 
Grad de saturatie în baze (V%) 24,2 16,3 18,8 35,9 39,8 
Aluminiu  mobil (me la 100 g sol) 2,25 3,23 2,40 2,70 3,23 
Microelemente: Zn (ppm) 233,4 45,9    
                         Cu (ppm) 5,6 4,6    
                         Fe (ppm) 17775 16622    
                         Mn (ppm) 457 429    
                         Pb (ppm) 17,9 38,0    
                         Cd (ppm) 1,2 1,3    
                         Co (ppm) 6,0 9,5    
                          Cr (ppm) 24,6 21,0    
                          Ni (ppm) 11,6 17,0    
  

Subdiviziuni: 
În sistemul WRB – subtipurile: vertic, gleic, andic, plintic, nitic, umbric, arenic, 

stagnic, abruptic, humic, albic, profondic, lamelic, feric, scheletic, hiperdistric, rodic, cromic, 
haplic. 

În SRTS  alisolurile sunt identic definite cu diferenţa unei litere: o în loc de i   
(alosol în loc de alisol). Şi în SRTS alosolurile sunt definite ca  soluri acide, cu orizont dens 
de acumulare a argilei în subsol, care apar în regiunile umede şi mai călduroase. Procesul 
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intens de alterare care este caracteristic pentru aceste areale este la stadiul când 
mineralele silicatice de tip 2:1 sunt degradate (distruse) eliberând mari cantităţi de aluminiu. 
Drept rezultat, mineralele cloritizate de tip 2:1:1 pot coexista cu argilele de tip 2:1, în 
complexul de alterare care este caracterizat printr-un conţinut foarte mic de minerale 
primare alterabile în fracţia argiloasă. Acest concept separă solurile care conţin argilă cu 
capacitate mare de schimb cationic şi cu cantităţi mari de aluminiu schimbabil din regiunile 
intertropicale de cele din regiunile temperate, inclusiv cele din nordul României, deoarece 
ultimele conţin încă o cantitate destul de mare de minerale alterabile în fracţiunile 
neargiloase. 

Deşi condiţiile climatice nu sunt în totalitate cele specifice pentru alisolurile din 
clasificarea internaţională (WRB), caracteristicile chimice definite în România pentru 
alosoluri corespund cerinţelor conceptului referitor la prezentul tip de sol. Actualele alosoluri 
sunt reprezentate prin fostele soluri brune luvice şi luvisoluri albice holoacide. Deoarece nu 
toate aceste soluri îndeplinesc însă condiţiile de alosol, sunt necesare cercetări de teren 
pentru identificarea lor. Se estimează că alosolurile sunt legate de suprafeţe vechi 
pleistocene din zonele umede perimontane sau montane, unde solurile argice au fost 
supuse unor îndelungate procese de alterare chimică. 

 Alosolurile sunt soluri bine drenate, cu un orizont de suprafaţă de culoare brună şi 
cu structură slab dezvoltată sau masivă. În mod normal, orizonturile de suprafaţă au o 
structură poliedrică mijlocie sau prismatică şi crapă după uscare. În mod obişnuit ele au o 
culoare roşcată, un conţinut de argilă mediu până la mare şi sunt adesea provenite din sau 
asociate cu roci bazice ca material parental. 

Subtipuri : tipic, umbric, preluvic, albic, stagnic, cambiargic, litic, scheletic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Spre deosebire de solurile cu care apar în asociaţie (acrisoluri), alisolurile au o 
fertilitate mai bună datorită capacităţii de schimb cationic mai mare pe care o au mineralele 
argiloase din compoziţia lor. 
 Resturile organice, deşi ajung anual în sol în cantităţi mari, sunt aproape complet 
mineralizate sub acţiunea microorganismelor, fapt ce  conferă solurilor o rezervă de humus 
redusă. 
 
 18.1.3.  Lixisolurile (LX) 
 Lixisolurile se caracterizează prin procese de eluviere-iluviere , prin proprietăţi 
fizice şi chimice ca şi acrisolurile şi alisolurile, deosebindu-se de acestea prin gradul de 
saturaţie în baze mai ridicat (V> 50%) şi a capacităţii totale de schimb cationic (T) a argilei 
din orizontul Bt, de sub 24 me la 100 g. 
 Denumirea provine din latinescul “lixivia” - cu sens de spălare, lesivare, indicând o 
alterare accentuată şi acumulare de argilă. 
 Răspândire 
 Lixisolurile ocupă o suprafaţă de 2 mil.km2 (1,5%), cu deosebire în continentele 
sudice. Cele mai mari suprafeţe  se regăsesc în Africa, la nord şi sud de Ecuator (fig.137). 
 Arealul nordic începe de la ţărmul Oceanului Atlantic (Guineea, Senegal) şi 
continuă sub forma unei benzi, situate între 5 şi 15 o latitudine nordică în Mali, Volta, Nigeria, 
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Ciad şi Africa Centrală. Sunt  mărginite la nord de arenosoluri şi la sud de acrisoluri. La sud 
de Ecuator lixisolurile se extind mult spre sud, până la 30o latitudine sudică, condiţionate de 
masele de aer umede de deasupra Oceanului Indian (Kenia, Uganda, Tanzania, Mozambic, 
Madagascar). Sunt mărginite la nord de acrisoluri, iar la vest de arenosoluri. 
 În America de Sud se întâlnesc în bazinul inferior al râului San Francisco, iar în 
Asia - în partea centrală şi sudică a Peninsulei India.  
 Condiţii pedogeografice 
 Clima caracteristică lixisolurilor este tropicală, cu două sezoane: unul cald şi umed, 
care tranzitează brusc spre unul cald şi uscat. Temperaturile medii anuale (25-27oC) şi 
precipitaţiile medii anuale (>1200 mm) sunt similare cu cele specifice acrisolurilor şi 
nitisolurilor cu care se asociază. Spre deosebire de acrisoluri,  lixisolurile  s-au  format  pe  
roci mai bogate în baze, elemente chimice permanent eliberate din alterare şi levigate în 
profunzime. În acest caz, orizontul argic al lixisolurilor are un grad de saturaţie în baze mai 
mare (V>50%), cu toate că mineralele secundare argiloase constituente au o capacitate de 
schimb cationic redusă (T < 24 me/100 g sol). Pentru a asigura permanenta aprovizionare 
cu baze a solurilor sunt necesare aporturi frecvente de prafuri (eolian) sau materiale de altă 
provenienţă . 
 

 
 

Fig. 137   Răspândirea pe glob a lixisolurilor  (după Driessen şi Dudal-1991) 
 
 Ca şi solurile cu care se asociază, lixisolurile s-au format pe forme de relief mature, 
pleistocene sau mai vechi, de regulă câmpii şi platouri. 
 Apa freatică influenţează doar subtipurile gleice sau plintice. 
 Vegetaţia este formată predominant din asociaţii ierboase graminee (savane, 
llanos), cu pâlcuri de arbori xerofili. 
 Geneză şi evoluţie 
 Geneza lixisolurilor este similară cu cea a acrisolurilor. Formate pe forme de relief 
mature, acumulative, solurile cât şi  materialele de solificare sunt intens alterate, produsele 
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alterării fiind, o parte înlăturate (baze, săruri, silice), iar o altă  parte acumulate (minerale 
argiloase de tip 1:1 şi 2:1, oxizi hidrataţi de fier şi aluminiu). 
 Recristalizate în mediu acid, noile minerale secundare vor avea o capacitate de 
schimb cationic mică, situaţie în care bazele reieşite ulterior din alterare sunt reduse 
cantitativ. 
 Poziţia lor periferică, în vecinătatea arenosolurilor sau calcisolurilor din zona 
tropical-uscată, face ca aceste soluri să suporte permanent procese de acreţie prin aporturi 
de materiale eoliene încărcate cu săruri, săruri care sunt vehiculate apoi descendent 
îmbogăţind complexul coloidal şi conferind lixisolurilor un grad de saturaţie în baze sporit 
(V> 50%). Reducerea aporturilor de praf duce la transformarea treptată a acestor soluri în  
acrisoluri sau feralsoluri, cu care se interferă în extremitatea mai umedă a arealelor lor de 
răspândire. 
 Proprietăţi 
 Lixisolurile au un profil de tip A-(E)-Bt-C. Proprietăţile fizice ale profilului de sol 
prezintă caracteristici mai contrastante datorită aporturilor ulterioare de materiale. În Africa 
orizonturile superioare  sunt mai grosier texturate datorită materialelor nisipoase provenite 
din denudarea arenosolurilor. În Asia (India) sunt mai fin texturate datorită materialelor ce 
provin din denudarea vertisolurilor. 
 Cu toate că asamblajul organo-mineral are o capacitate mică de reţinere cationică 
(minerale argiloase illitice, caolinitice), iar rocile şi mineralele primare sunt intens alterate 
(fragmente nealterate <5%), totuşi, prin aporturi de materiale alohtone, în sol vehiculează o 
soluţie încărcată în baze (V> 50%) care determină un plus de nutrienţi şi un pH uşor mai 
ridicat (5-6). 
 Ca şi în cazul celorlalte soluri din zona tropicală umedă, procesul de rubrefiere este 
activ prin recristalizarea în anotimpul uscat a oxizilor de fier hidrataţi. 
 Subdiviziuni: 
               In sistemul WRB – subtipurile: leptic, gelic, vitric, andic, plintic, calcic, arenic, geric, 
stagnic, abruptic, humic, albic, profondic, lamelic, feric, hiperocric, vetic, rodic, cromic, 
haplic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea lixisolurilor şi problemele lor ameliorative sunt asemănătoare cu cele ale 
acrisolurilor. Capacitatea redusă de schimb cationic nu favorizează acumularea de nutrienţi. 
Aciditatea necesită amendamente calcaroase, iar oxizii de fier blochează cea mai mare 
parte a fosforului. 
 Lixisolurile sunt acoperite de o bogată vegetaţie naturală (savană). Utilizarea 
agricolă a lor ridică probleme datorită ritmului rapid de mineralizare a materiei organice care, 
în final, va duce la o acută carenţă în elemente nutritive (azot şi fosfor în special). 
 În România nu sunt condiţii pentru formarea acestor soluri. 
 
 
 18.1.4.  Acrisolurile (AC)  
 Acrisolurile sunt soluri specifice zonelor tropicale, subtropicale şi temperate 
călduroase, evoluate pe forme de relief mature, pleistocene sau mai vechi. Au un profil de 
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tipul A-(E)-Bt-C, intens debazificat (V< 50%) şi cu o capacitate de schimb cationic, 
determinată pe fracţiunile granulometrice fine din orizontul Bt,  redusă (< 24 me/100 g sol). 
 Denumirea solului derivă din cuvântul latin “acris” = foarte acid, cu sens de conţinut 
scăzut în baze şi pH scăzut. 
 Răspândire 
 Acrisolurile ocupă o suprafaţă de 8 mil.km2 (6,0%), cu preponderenţă în zona 
tropicală şi subtropicală umedă: în sud-estul SUA, sud-estul Chinei, sudul Japoniei, sud-
estul Australiei, Tasmania, sudul Africii, partea centrală şi estică a Americii de Sud (fig. 138). 
 Condiţii pedogeografice 
 Condiţiile de relief pe care evoluează acrisolurile sunt variate, unele diferenţieri 
fiind sesizate în definirea subtipurilor. 
 Materialele de solificare sunt predominant acide, formate din sedimente 
pleistocene sau mai vechi, eventual presolificări în condiţii paleoclimatice specifice. 
 Clima este caldă şi umedă, cu temperaturi medii anuale de 12-20oC; temperatura 
medie a sezonului rece nu coboară sub 4-5oC. Precipitaţiile medii anuale variază între 1 000 
şi 2 500 mm şi sunt distribuite relativ uniform, întrerupte de perioade  scurte de uscăciune. 
 Vegetaţia caracteristică este cea arborescentă, cu frunze semperviriscente sau 
căzătoare, cu specii dominante de pin în SE Americii de Nord sau de eucalipt în Australia şi 
Tasmania.  

 
Fig.138  Răspândirea acrisolurilor şi a alisolurilor pe glob (după Driessen şi Dudal-1991) 

  
 Geneză şi evoluţie 
 Formate în climate calde şi umede, pe roci acide şi sub o fitocenoză arborescentă, 
acrisolurile se regăsesc într-un stadiu intermediar de evoluţie între alisoluri şi feralsoluri. 
Procesele de alterare foarte intense au condus la distrucţia aproape totală a mineralelor 
primare şi parţială a mineralelor secundare argiloase; în masa minerală a solului au loc 
procese de desilicifiere, iar mineralele argiloase de tip 2:1 sunt reorganizate în reţele 
cristaline de tip 1:1 (caolinit); rezultanta solubilă a alterării (baze, săruri, silice) este 
îndepărtată din sol, prin percolare odată cu apa de infiltraţie; rezultanta insolubilă (oxizii de 
fier, mangan, aluminiu) se acumulează şi treptat, prin deshidratare în sezonul uscat, pot 
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recristaliza sub formă de goethit, hematit, imprimând solului o intensă culoare roşie. 
Totalitatea acestor procese poartă numele de feruginizare. 
 În mediul acid creat, migrarea argilei şi a hidroxizilor de fier este activă, iar orizontul 
argic (Bt) se îmbogăţeşte lent în fracţiuni mineralogice fine. 
 Alterarea intensă favorizează şi o mineralizare accentuată a materiei organice, 
conferind acrisolurilor conţinuturi reduse  şi o rezervă totală mică de humus. 
 Proprietăţi 
 Acrisolurile se caracterizează printr-o reacţie acidă (pH < 5,5) pe întregul profil de 
sol, un grad scăzut de saturaţie în baze (V< 50%), cel puţin într-o parte a orizontului Bt şi o 
capacitate de schimb cationic redusă (T< 24 me/100 g sol). 

Acrisolurile au un orizont bioacumulativ (A) subţire, cu un redus conţinut de 
humus, un plus de elemente grosiere în compoziţia lui granulometrică, sub care poate fi 
prezent sau nu un orizont eluvial. Orizontul iluvial  (Bt) este profund (1-2 m grosime), mai 
compact, cu o clară diferenţiere texturală faţă de orizonturile supraiacente, are o  structură 
de tip poliedric sau prismatic mare, cu pelicule de argilă pe suprafaţa agregatelor structurale 
şi culori roşii. Trecerea la materialul parental, adesea pestriţ (specific zonei calde şi umede) 
este difuză şi lungă (1-2 m).    

 Tabelul 43 
Date analitice ale unui acrisol haplic 

Venezuela;  Platoul Guiana - San Felix; aluviuni vechi (după Soil map of the world, vol. IV- 
South America- 1971) 

Orizonturi Ao E E/B Bt C 
Adâncimi (cm) 0-12 12-44 44-67 67-200 200-250 
Nisip grosier  (2,0 - 0,2 mm) % 49 43 30 32 39 
Nisip fin        (0,2 - 0,02 mm) % 23 13 4 15 19 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 13 12 7 25 22 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 15 32 59 28 20 
pH în H2O 4,8 4,6 4,4 4,6 4,4 
Carbonaţi (CaCO3 %) - - - - - 
C % 1,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
N % 0,13 0,07 0,08 0,06 0,04 
C:N 10     
SiO2 / Al2O3 2,6 2,2 2,2 2,2 2,0 
SiO2 / R2O3 2,5 2,0 1,5 1,2 1,5 
Grad de saturaţie în baze (V%) 49 24 8 23 15 
Ca2+   schimbabil (me/100 g sol) 1,4 0,50,3 0,3 0,2 0,1 
Mg2+  schimbabil (me/100 g sol) 0,4 0,2 0,4 0,6 0,8 
K+      schimbabil (me/100 g sol) 0,1 0,05 0,05 0,1 0,2 
Na+    schimbabil (me/100 g sol) 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 
H+      schimbabil (me/100 g sol) 2,3 3,2 5,5 3,3 6,8 
 Proprietăţile fizice şi hidrofizice sunt specifice solurilor cu diferenţiere texturală: 
treimea superioară este permeabilă şi are o capacitate redusă de reţinere a apei, iar cea 
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medie şi inferioară este slab  permeabilă, accentuat compactizată, cu porozitate de aeraţie 
redusă. 

Proprietăţile chimice se caracterizează printr-o reacţie acidă (pH < 5,5) pe întregul 
profil de sol; un grad scăzut de saturaţie în baze (V < 50 %) cel puţin într-o parte a 
orizontului argic; o capacitate de schimb  cationic redusă (T< 24 me/100 g sol); un conţinut 
scăzut de humus (2-4%) şi nutrienţi. Raportul Si02:R203 este cuprins, în general, între 2 şi 4. 

 Rata rapidă de mineralizare a materiei organice asigură nutrienţii necesari unei 
vegetaţii spontane, insuficienţi însă pentru a satisface necesităţile culturilor agricole, unde o 
parte din produsele exportate nu se mai întorc în sol. La aceasta se adaugă şi 
susceptabilitatea sporită la eroziune, fapt care determină o redusă folosire a acestor soluri 
în agricultură  

Subdiviziuni:  
In sistemul WRB – subtipurile: : leptic, gleic, vitric, andic, plintic, humic, arenic, 

stagnic, abruptic, geric, humic, albic, profondic, lamelic, feric, hiperocric, scheletic, vetic, 
alumic, hiperdistric, rodic, cromic, haplic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Fertilitatea potenţială  a acrisolurilor este limitată de aciditatea pronunţată, de 
cantitatea redusă de nutrienţi şi de deficitul intens de umiditate din sezonul uscat. 
 Fertilizarea acestor soluri ridică probleme datorită fierului liber care imobilizează 
fosforul şi a cantităţii mari de apă infiltrată care îndepărtează azotul sau alţi fertilizanţi. 
Capacitatea redusă de schimb cationic a complexului argilo-humic favorizează îndepărtarea 
nutrienţilor adăugaţi artificial şi chiar poluarea mediului. Din această cauză sunt necesare 
intervenţii fertilizante repetate, cu doze reduse.  
 
 18.2.  Solurile  puternic diferenţiate, excesiv alterate, feralice 
           Solurile feralice sunt specifice zonelor intertropicale permanent umede. Sunt foarte 
profunde, relativ uniforme pe tot profilul, cu orizonturi mai slab conturate şi treceri prelungi. 
Vechimea depozitelor de solificare sau a solurilor, cât şi factorii climatici favorizanţi au 
determinat o alterare completă a rocilor şi a mineralelor primare, cu neoformare de minerale 
secundare de tip caolinit, cu acumulări sporite de gibbsit şi sescvioxizi. Aceste caracteristici 
ale alterării imprimă solurilor feralice o capacitate de schimb cationic şi un grad de saturaţie 
în baze foarte mic, precum şi o reacţie extrem acidă. Includ două grupe majore de soluri: 
feralsolurile şi plintosolurile. 
  

18.2.1.   Feralsolurile (FR) 
 Feralsolurile sunt soluri vechi, mature, argiloase, de culoare roşie până la galben, 
extrem alterate, foarte profunde, acide, intens debazificate, cu capacitate de schimb cationic 
foarte mică şi cu un conţinut mare de oxizi de fier şi aluminiu. 
 Denumirea feralsolurilor derivă din cuvintele latine “ferrum” - fier şi “alumen” - 
aluminiu, indicând soluri cu o sporită acumulare de sescvioxizi. 
 Răspândire 
 Feralsolurile ocupă o suprafaţă de cca.10 mil.km2 (7,4%) în regiunile tropicale 
umede (ecuatoriale şi subecuatoriale) din Africa, America de Sud şi izolat în sud-estul Asiei 
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(fig. 140). În Africa, feralsolurile ocupă cca. 18% din suprafaţa continentului, între 10o 
latitudine nordică şi 15o latitudine sudică, de pe litoralul Golfului Guineei, până în estul 
Madagascarului. În America de Sud ocupă mari suprafeţe în  Câmpia Amazonului şi partea 
sud-estică a Platoului Brazilian, prelungindu-se spre sud, până la 30o latitudine sudică doar 
în apropierea coastelor  Oceanului Atlantic. În Asia de sud-est, apar izolat în insulele 
polineziene. 

 Condiţii pedogeografice 
 Feralsolurile au evoluat pe forme de relief stabile, foarte 
vechi, pleistocen mediu sau mai vechi (Soil classification-1960), 
în zone de câmpie sau platouri slab ondulate, cât şi în areale 
piemontane sau montane fragmentate şi bine drenate. 
 Feralsolurile au evoluat exclusiv într-un climat tropical 
umed, caracterizat prin temperaturi medii anuale de 24-27C, cu 
amplitudini anuale reduse. Precipitaţiile sunt foarte abundente 
(1500 - 6000 mm anual), cu o repartiţie relativ uniformă pe 
parcursul anului, cu excepţia climatelor musonice unde apar 
sezoane uscate, însă de scurtă durată (3-4 luni). 
 Datorită alterării intense şi îndelungate, rocile primare, 
foarte diverse de altfel, au influenţe reduse. Materialele parentale 
rezultate prin alterarea rocilor acide sunt formate predominant 
din minerale secundare argiloase cu reţea 1:1 (caolinit) şi 
cantităţi mari de hidroxizi de fier. Din alterarea rocilor bazice 
rezultă minerale secundare de tipul gibbsitului, bogate în 
hidroxizi de aluminiu.  O mare parte a materialelor de solificare 
provin, prin eroziune, din alte soluri evoluate în condiţii climatice 
diferite şi într-o pedogeneză anterioară. Acest fapt  îngreunează 
mult cartografierea şi precizarea taxonomică a acestor soluri. 
 Nivelul freatic este profund poziţionat, fapt ce permite 
apelor pluviale să aibe un permanent sens de circulare 
descendent, de percolare. În cazul apariţiei stratului freatic mai la 
suprafaţă apar o serie de procese de concreţionare a oxizilor de 
fier, cu conturarea  unui orizont plintic. 

 Vegetaţia specifică  feralsolurilor este pădurea tropicală umedă, cu frunze veşnic 
verzi (pădurile de negură). Chiar dacă aceste soluri apar actual sub o fitocenoză de savană, 
se consideră că această formaţiune vegetală este rezultatul degradării ulterioare a pădurii 
ecuatoriale. Majoritatea feralsolurilor din zonele de savană au caractere plintice sau trec 
spre plintisoluri. 
 Geneză şi evoluţie 
 Formarea feralsolurilor implică fenomene complexe de alterare, sedimentare, 
levigare, feralitizare, plintizare sau cuirasare, desfăşurate în condiţii foarte diferite, fapt ce 
diversifică mult caracteristicile lor particulare. Sunt soluri foarte vechi, adesea cu caractere 
poligenetice, formate pe diferite materiale parentale alohtone,  majoritatea dintre ele alterate 
în alte părţi şi asupra cărora solificarea  actuală primeşte direcţii şi intensităţi diferite. 

Fig. 139  Schiţa 
profilului unui  feralsol 
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Fig. 140   Răspândirea  pe  glob  a  feralsolurilor  şi  a  plintosolurilor 

(după Driessen şi Dudal-1991) 
 
 Procesul pedogenetic dominant este feralitizarea care se manifestă printr-o 
alterare puternică (aproape completă) şi continuă, prin hidroliza  silicaţilor primari (allitizare), 
apoi levigarea bazelor şi a silicei rezultate, sinteza de minerale secundare argiloase cu 
reţea cristalină de tip 1:1 (caolinit)  şi acumularea oxizilor de fier (goethit) şi de aluminiu 
(gibbsit). Condiţiile necesare feralitizării sunt definite de temperaturi ridicate şi o permanentă 
umezire a solului, cu o percolare continuă a apei, care preia şi îndepărtează, în profunzime, 
bazele şi silicea. În aceste situaţii rezultă un profil de sol intens debazificat (V=10-50%), 
puternic acid (pH <5) şi cu raportul molecular Si02/R203 şi Si02/Al203 scăzut (<2).  
 În funcţie de condiţiile de relief şi rocă, feralitizarea urmează direcţii şi intensităţi 
diferite. Pe rocile bogate în baze, cu rezerva mică de Si02, sinteza de minerale secundare 
argiloase (caolinit) este mai redusă, feralsolurile fiind mai grosier texturate. Pe terenurile 
drenate (treimea superioară, eventual medie a versanţilor), bazele sunt rapid îndepărtate 
prin percolare sau levigare laterală în profil. Sescvioxizii, în special oxizii de fier, se 
acumulează şi pigmentează în roşu  intens profilul de sol. 
 La baza pantelor şi în depresiuni, bazele şi silicea se acumulează gravitaţional. În 
condiţiile unui pH mai ridicat se reorganizează minerale secundare argiloase cu reţea 2:1 
(de regulă montmorillonit), caz în care aici  iau naştere soluri extrem argiloase, negre 
(vertisoluri). 
 Pe rocile acide, dioxidul de siliciu şi oxizii de aluminiu se combină în minerale 
argiloase de tip caolinitic, astfel că solurile formate sunt mai fin texturate, mai puţin 
rubrefiate şi cu cantităţi mai reduse de gibbsit (Al203 liber). 
 Alterarea mineralelor primare (allitizare) este  atât de intensă încât nu mai există 
nici o rezervă de baze în afară de cele  din fracţiunea de schimb (şi aceasta foarte scăzută) 
şi cele provenite din descompunerea recentă  a materiei organice.  
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 Proprietăţi 
 Feralsolurile au un profil de tipul A-B oxic-C. Cu tot aportul sporit de materie 
organică, orizontul bioacumulativ (A) are o cantitate mică de humus (1-2%) datorită 
mineralizării ei  rapide şi foarte puternice. Humusul acid (fapt ce amplifică mineralizarea) 
este percolat  la adâncimi mari (60-80 cm). Orizontul  A este  sărăcit în argilă şi în oxizi de 
fier, şi are o culoare brun roşcată. 
 După o trecere difuză (A/B) urmează un orizont B oxic sau  feralic, cu o grosime 
minimă de 30 cm, dar de regulă foarte profund (1, 2 sau mai mulţi metrii). Este format dintr-
un amestec de oxizi hidrataţi de fier şi aluminiu, adesea amorfi şi cantităţi variabile de argilă 
cu reţea 1:1 (caolinit). Fracţiunea argiloasă conţine foarte puţine minerale argiloase de tip 
2:1 sau minerale primare nealterate (<5%); nu are pelicule de argilă, iar diferenţierea 
texturală (dacă există) nu este datorată iluvierii; este pigmentat în roşu intens până la roşu 
gălbui; textura este luto-nisipoasă (>15% argilă) până la argiloasă (peste 45% argilă), iar 
structura poliedric subangulară mare, spre masivă.  

Tabelul 44 
Date analitice ale unui feralsol haplic (Tailanda) 

(după Soil map of the world, vol. IX, Southeast Asia, FAO-1979) 
Orizonturi Ao A/B Boxic 
Adâncimi (cm) 0-10 10-40 40-200 
Nisip  (2,0 - 0,02 mm) % 64,0 64,0 52,0 
Praf               (0,02 - 0,002 mm) % 31,5 28,5 26,0 
Argilă            ( sub 0,002 mm) % 4,5 7,5 22,0 
pH în H2O 5,9 4,7 4,7 
Carbonaţi (CaCO3 %) 0 0 0 
C (%) 1,51 0,70 0,19 
N (%) 0,09 0,05 0,05 
Grad de saturaţie în baze (V%) 59 28 12 
Ca2+    schimbabil (me/100 g sol) 4,8 1,3 0,4 
Mg2+   schimbabil (me/100 g sol) 1,2 0,7 0,2 
K+       schimbabil (me/100 g sol) 0,3 0,1 0,1 
Na+     schimbabil (me/100 g sol) 0,2 0,2 0,2 
H+       schimbabil (me/100 g sol) 4,5 6,0 5,1 
 
 Sub orizontul oxic se dezvoltă o zonă de alterare şi de neoformare a mineralelor 
secundare (zona pestriţă), de  mai mulţi metrii grosime, cu pete de culori diferite  în funcţie 
de specificitatea elementelor reieşite din alterare. Zona de alterare propriu-zisă are, de 
asemenea, grosimi apreciabile, un pH mai ridicat (neutru - slab alcalin) şi culori mai pale. 
 Proprietăţile fizice ale feralsolurilor pot fi considerate ca bune: structură poliedrică, 
conţinut scăzut de elemente granulometrice prăfoase, permeabilitate bună. 
 Din punct de vedere chimic şi mineralogic feralsolurile prezintă o serie de 
restricţii: capacitate de schimb cationic foarte redusă (T < 10 me/100 g sol); minerale 
alterabile (în treimea medie şi superioară) de sub 4%; reacţia acidă şi foarte acidă (pH <6); 
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raport molecular Si02/R203 şi Si02/Al203 < 2; grad de saturaţie în baze foarte scăzut (V < 
50%, predominant sub 20%).  

Subdiviziuni: 
 În sistemul WRB – subtipurile: gibbsic, geric, posic, histic, gleic, andic, plintic, 
molic, acric, lixic, umbric, arenic, endostagnic, humic, feric, vetic, alumic, hiperdistric, 
hipereutric, rodic, xantic, haplic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Feralsolurile prezintă un potenţial chimic natural scăzut. Capacitatea de schimb 
cationic redusă, conţinutul mic şi rata intensă de descompunere a materiei organice precum  
şi fixarea puternică a fosforului (datorită conţinutului ridicat de Fe şi Al) sunt principalii factori 
restrictivi. Numai pădurea tropicală densă se dezvoltă foarte bine graţie sistemului radicular 
profund care ajunge până în zona de alterare (zona pestriţă), unde găseşte nutrienţii 
necesari rezultaţi din produsele de alterare. 
 Luate în cultură, feralsolurile pierd rapid rezervele de nutrienţi, fiind apoi  
abandonate (agricultura itinerantă, în pârloagă). Refacerea naturală a fertilităţii  durează 
perioade îndelungate (10-40 de ani), fiind necesare reîmpăduriri. 
 Pentru evitarea degradării feralsolurilor sunt necesare acţiuni de protejare 
împotriva eroziunii (caz în care orizontul oxic se plintizează), control permanent asupra 
circulaţiei apei în sol, amendare cu calciu, fertilizare cu azot în doze mici la moment oportun 
(pentru a nu fi levigat), evitarea retrogradării (fixării) fosforului  prin aplicarea individuală a 
fertilizatorilor cu fosfor (în cuiburi) şi prin folosirea de fosfaţi greu solubili. 
 De regulă se utilizează pentru culturi arbustifere (cafea, cacao). 
  
 18.2.2.  Plintosolurile (PT) 
 Plintosolurile sunt soluri care conţin peste 25% (din volum) plintit, într-un strat de 
cel puţin 15 cm grosime în primii 50 cm ai solului sau până la o adâncime de 125 cm dacă 
urmează după un orizont eluvial, gleic sau stagnic. 
 Plintosolurile derivă din feralsoluri, acrisoluri, lixisoluri sau alisoluri plintice, în urma 
împingerii spre suprafaţă a orizontului plintic prin eroziune, sau prin accentuarea proceselor 
de plintizare datorită fenomenelor alternante de hidromorfie. 
 Termenul de plintosol derivă din cuvântul grecesc “plinthos” care înseamnă 
cărămidă şi care exprimă proprietatea de a se usca şi întări puternic, ireversibil, prin 
expunere la aer şi căldură. 
 Răspândire 
 Plintosolurile ocupă o suprafaţă de cca. 0,8 mil.km2 (0,4%), îndeosebi în America 
de Sud (bazinul mijlociu al Amazonului, bazinul superior al râului Paraguai şi, izolat, în 
Podişul Braziliei), în vestul Indiei sau vestul Africii (fig. 140). 
 Condiţii pedogeografice 
 Plintosolurile se formează în condiţiile unui relief de podiş ondulat sau câmpii joase 
şi în condiţii climatice  similare cu cele prezentate pentru feralsoluri. 
 Pentru realizarea unor acumulări sporite de sescvioxizi sunt necesare roci acide, 
bogate îndeosebi în fier. 
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 Apa este una din condiţiile esenţiale care condiţionează apariţia orizonturilor 
indurate cu oxizi şi hidroxizi de fier. Apa pluvială, care  stagnează deasupra unor orizonturi 
oxice mai greu permeabile, contribuie la redistribuirea hidroxizilor de fier şi  la concentrarea  
lor în zone depresionare. Fluctuaţia sezonală a nivelului freatic face ca în  sezonul cu exces 
de umiditate, oxizii (sub formă redusă) să urce capilar spre suprafaţă. În sezonul uscat 
aceştia se deshidratează şi  recristalizează sub forme concreţionară sau cuirasată. 
 Vegetaţia este alcătuită din fitocenoze ierboase înalte (savană), cu pâlcuri de 
arbori a căror rădăcini străbat plintitul doar pe traiectul unor fisuri iniţiale. Acolo unde plintitul 
este întărit continuu, sunt prezente doar formaţiuni vegetale ierboase. 

 Geneză şi evoluţie 
 Plintizarea este un proces 
complex care se produce în solurile 
feralitice afectate de hidromorfie, fiind 
aproximativ similar cu procesele de 
gleizare din solurile zonei temperate 
şi are ca finalitate formarea unui 
orizont plintic. 
 Orizontul plintic este alcătuit 
din minerale secundare argiloase 
îmbogăţite în sescvioxizi, îndeosebi 
compuşi cu fier. În condiţii de 
umiditate permanentă, plintitul este 
moale, dar când se usucă,  materialul 
se întăreşte ireversibil prin  

deshidratare şi recristalizare parţială a oxizilor de fier. Pentru formarea plintitului este 
necesară, de regulă, o alimentare suplimentară  cu fier, element care poate proveni dintr-o 
zonă de alterare şi este adus de apa freatică sau de apa care circulă prin sol (mai ales pe 
versanţi), formând un asamblaj reticular prin umplerea porilor, fisurilor şi  golurilor. 
 În cazul defrişării vegetaţiei arborescente care acoperă feralsolurile plintice din 
zonele tropicale cu două anotimpuri, solurile se încălzesc puternic, oxizii de fier se 
deshidratează iar orizonturile plintice  umede, moi, se întăresc formând cuirase sau 
carapace. Prin eroziune acestea pot fi aduse la zi. 
 Cuirasa este foarte compactă, dar fragmentată prin fisuri şi crăpături, pe 
aliniamentul cărora pătrund rădăcinile puţinilor arbori din zonă. Deasupra orizontului plintic 
se dezvoltă, de regulă,  o vegetaţie ierboasă a cărei sistem radicular găseşte nutrienţii 
necesari în puţin dezvoltatul volum edafic util situat deasupra orizontului indurat. Incendiile 
pot favoriza extinderea plintisolurilor în defavoarea  feralsolurilor sau a altor soluri cu 
caractere plintice. 
 Proprietăţi 
 Plintosolurile au un profil de sol asemănător feralsolurilor (A-Boxic-C), culori în 
nuanţe de roşu, roz, ocru sau brun. Adesea, în baza profilului de sol, culorile  sunt 
împestriţate cu verde şi violet din cauza compuşilor cu mangan. În stare umedă, caz în care 

 
Fig. 141  Formarea cuiraselor (după Aubert şi 

  Maignien, reprodus din Florea - 1963) 
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este friabil, orizontul plintic are culori vii, nuanţe roşcate. Odată întărit, culoarea devine brun 
negricioasă, metalică. 
 Orizontul superior, mai drenat şi mai acid are alcătuiri granulometrice mai grosiere, 
pe alocuri putându-se contura orizonturi eluviale. În aceste condiţii conţinutul în oxizi de fier 
este mai redus, situaţie care nu favorizează concreţionarea şi formarea de plintit. 
 Orizontul oxic este saturat cu apă  în timpul perioadelor umede. Partea inferioară 
este sărăcită în fier datorită ascensiunii capilare în spre zona de suprafaţă. În profunzime 
apare aceiaşi zonă pestriţă, de alterare, specifică feralsolurilor. 
 Proprietăţile chimice ale plintisolurilor se aseamănă cu cele ale feralsolurilor, cu un 
plus de oxizi, hidroxizi şi minerale cu fier (goethit, hematit, magnetit, ilmenit) sau cu aluminiu 
( gibbsit, boehmit). Plintosolurile au o capacitate redusă de schimb cationic (T < 15 me/100 
g sol), însă conţinutul în baze variază în funcţie de roca de solificare şi stadiul de evoluţie. 
Conţinutul de Fe203 poate ajunge la 80% în plintosolurile feruginoase, iar cel de Al203 poate 
ajunge până la 60% în plintosolurile bauxitice. 
 Caracteristicile fizice sunt obstrucţionate de duripanul plintic şi de acumulările de 
apă în exces deasupra acestuia. 
  Subdiviziuni: 
 În sistemul WRB – subtipurile: : petric, endoduric, alic, acric, umbric, geric, 
stagnic, abruptic, pachic, glosic, humic, albic, feric, scheletic, vetic, alumic, endoeutric, 
haplic. 
 Fertilitate şi folosinţă 
 Plintosolurile prezintă exces periodic de umiditate care afectează dezvoltarea 
plantelor. Plintitul reduce capacitatea totală pentru apă şi nutrienţi şi restricţionează volumul 
edafic util necesar sistemului radicular. În cazul în care orizontul plintic intersectează 
suprafaţa terenului, vegetaţia dispare. În prezent aceste soluri sunt utilizate doar ca păduri 
şi pajişti naturale. Nu se recomandă integrarea lor în  circuitul arabil. 
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Partea a III-a 
 

SCURTĂ   PRIVIRE  ASUPRA  ÎNVELIŞULUI 
 DE  SOLURI  AL  CONTINENTELOR                       

 
 
 
 

Cap.  19   Solurile Europei 
 
           Configuraţia specifică a Europei, cu o dispunere aproximativ simetrică pe latitudine şi 
longitudine şi o diversitate  mare a formelor ei de relief,  a favorizat conturarea unui foarte 
variat covor de soluri. Prezenţa Oceanului Atlantic în partea de vest, a Mării Mediterane în 
sud, cât şi imediata vecinătate cu impunătoarea masă continentală a Asiei, a condus la 
unele modificări ale legităţilor  de distribuţie zonală naturală a solurilor.  Deasupra Oceanului 
îngheţat de Nord se formează iarna un extins centru de maximă barică (anticiclon), care 
influenţează clima  Europei estice şi nord estice.  Oceanul Atlantic şi îndeosebi curentul cald 
al Golfului moderează mult climatul Europei nord vestice, iar vecinătatea Mării Mediterane 
favorizează concentrarea şi extinderea spre nord a influenţelor subtropicale (veri uscate şi 
ierni umede). 
          Lanţurile muntoase din centrul şi sudul Europei accentuează neuniformităţile mezo şi 
microclimatice şi floristice, iar litologia variată şi condiţiile specifice de alterare a rocilor 
reprezintă încă un element la diversificarea distribuţiei solurilor în teritoriu.  Pe de altă  parte, 
la cercetarea formării şi evoluţiei solurilor Europei, trebuie luate în considerare amplele 
schimbări climatice din pleistocen sau holocenul timpuriu, cu toate consecinţele lor: 
sfărâmarea glacio-nivală a rocilor dure din masivele muntoase, transportul şi depunerea 
acestora la distanţe considerabile în interiorul continentului (depozite morenaice), alterarea 
secvenţială a acestor depozite şi redistribuirea lor în spaţiu (fluviatil sau eolian) cu 
conturarea unor foarte extinse arii de sedimentare a loessului, sau de amestecare a unor 
depozite prin procese gravitaţionale (solifluxiune, alunecări, eroziune etc.).  
              Peste acest fond oro-lito-bio-climatic al Europei se suprapune o străveche,  
permanentă şi relativ intensivă modificare antropică deoarece, de peste 2000 de ani, 
activităţile agricole practicate au condus  la accentuate modificări ale peisajului, îndeosebi 
prin scăderea drastică a suprafeţei   terenurilor   ocupate  cu  păduri  (de la peste 60% la 
sub 20%),  cu  o trenă de consecinţe, îndeosebi nefavorabile: accelerarea eroziunii, 
extinderea excesului de umiditate în unele zone şi a aridităţii în altele etc. 
                  În funcţie de configuraţia reliefului, de influenţele oceanice sau continentale, sau 
de poziţia şi masivitatea lanţurilor muntoase, Europa se subdivide pedogeografic în mai 
multe provincii. 
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    Fig. 142    Învelişul de soluri al Europei   
 
 
              19.1. Provincia nordică şi nord vestică 
               În partea extrem  nordică şi de nord vest a  Europei  predomină podzolurile gelice, 
izolat criosoluri şi gleisoluri. La sudul acestora, podzolurile haplice coboară  până sub 50o 
latitudine nordică  şi se regăsesc în asociaţie  cu albeluvisoluri (în Estonia, Letonia, nordul 
Rusiei Europene), cu  luvisoluri (sudul Angliei şi Irlandei), cu gleisoluri (centrul Angliei), sau 
cu histosoluri (nord vestul Scoţiei, nordul Finlandei). În partea de nord a Olandei domină 
antrosolurile şi gleisolurile, iar spre interior luvisolurile haplice sau albice. 



 286  
 

              19.2.  Provincia centrală şi estică 
               Provincia central - estică se extinde din sudul zonei podzolice, până la Carpaţi, 
Marea Neagră, Marea Caspică, Munţii Urali şi se caracterizează printr-o evidentă zonalitate 
orizontală în care predomină luvisolurile (extinse de pe litoralul Oceanului Atlantic - 
Portugalia şi până la Urali), cernoziomurile (din centrul Europei, sudul Cehiei şi Slovaciei, 
peste Ungaria, România, Moldova, Ucraina, Rusia), kastanoziomurile (din  Dobrogea, peste  
teritoriile de la nord de Marea Neagră  şi nord de Marea Carpică, pe la sud de Munţii Urali, 
spre Asia). 
 
             19.3. Provincia vestică 
              Provincia vestică, mult mai umedă şi cu o mai mare uniformitate termică între 
sezoane, are o diferenţiere sporită de soluri datorită frecventelor intercalări de masive 
muntoase, podişuri, sau câmpii de vârste  diferite şi roci variate. În zonele de câmpie şi 
podiş predomină în partea de nord vest a Europei luvisolurile albice (nordul Germaniei, 
Franţei, vestul Spaniei, Portugalia), luvisoluri care se extind  spre sud până la Alpi sau 
Pirinei. Arealul luvisolurilor este frecvent întrerupt de cambisoluri (în regiuni colinare), de 
leptosoluri rendzice,  litice, districe sau eutrice, de regosoluri sau andosoluri (în regiunile 
muntoase), sau de cernoziomuri (în depresiunile bine adăpostite:  Magdeburg,  Silezia, 
Câmpia Moravei etc). 
  
             19.4. Provincia sudică 
             Solurile Europei sudice sunt puternic influenţate de climatul mai cald, de nuanţă 
subtropicală  şi de predominarea rocilor dure calcaroase. Procesele de alterare a calcarelor, 
sub influenţa unui paleoclimat călduros şi umed  sau chiar sub influenţa actualului climat 
mediteranean, au imprimat solurilor o tentă generală de culoare uşor roşcată. Pe acest 
fond, solurile se diferenţiază în funcţie de maturitatea ori de energia şi fragmentarea 
formelor de relief. Pe suprafaţa podişurilor, câmpiilor înalte sau pe podul teraselor sunt 
prezente luvisolurile cromice; pe versanţi apar varietăţile rodice  sau ferice ale luvisolurilor 
sau cambisolurilor (fostele soluri de tip terra rossa, terra fusca), iar în zonele de câmpie 
joasă, soluri halomorfe - soloneţuri, solonceacuri (ţărmul estic al Spaniei), cu petece de 
kastanoziomuri şi vertisoluri (Andaluzia) sau luvisoluri albice (Grecia). 
           Dacă în Europa  nordică şi vestică predomină procesele pedogenetice de tip stagnic, 
în Europa sudică au luat amploare deosebită procesele denudative (eroziunea liniară şi 
areală). 
 
            19.5. Provincia montană 
            Solurile masivelor muntoase sunt etajate după o strictă zonalitate verticală. Sub aria 
zăpezilor, gheţarilor sau a formelor glacio-nivale golaşe acoperite cu nonsoluri - stâncării, 
grohotişuri (Alpi, Carpaţi), apar întâi leptosolurile gelice (la peste 2600 m altitudine), apoi  
cele umbrice, districe sau eutrice (2400-2600m), se continuă cu zona podzolurilor (1800-
2400m) şi apoi cu cea a cambisolurilor districe (800-1800m). Sub această limită apar 
luvisolurile albice sau cromice, zonă de soluri care se va contopi cu solurile  spectrelor 
orizontale specifice locului  în care este poziţionat masivul muntos (luvisoluri cromice la 
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poalele munţilor din Europa sudică, luvisoluri albice şi haplice, la poalele munţilor din 
Europa centrală şi nordică). Zonalitatea verticală este frecvent întreruptă de particularităţi 
litologice care  favorizează apariţii de subtipuri districe, eutrice, andice, rendzice sau chiar 
de tipuri de soluri, ca andosoluri, leptosoluri etc. 

 
Cap. 20  Solurile Asiei 

 
           Dispoziţia regională a solurilor Asiei este accentuat influenţată de  masivitatea 
continentului, cu o largă extindere pe latitudine (de la 80o latitudine nordică până la 10o 
latitudine sudică) şi pe longitudine (de la 10o longitudine vestică la 180o longitudine estică), 
de continentalismul accentuat al climei din zona nord-estică şi centrală, de barajul înalt al  
Munţilor Tian Şan - Himalaia care închid sau mărginesc depresiuni foarte extinse, precum şi 
de circulaţia maselor de aer ce invadează continentul dinspre nord (reci şi uscate), sau  
dinspre est şi sud (calde şi umede - musoni sau alizee). În această configuraţie şi 
conjunctură a factorilor de mediu, în Asia apar aproape toate tipurile de soluri zonale, 
presărate cu numeroase incluziuni de soluri intrazonale şi azonale. 
 
             20.1. Provincia  nordică 
             Asia de nord  cuprinde zonele pedo-bio-climatice polare  şi  boreale. Nordul extrem 
al continentului (zona polară) este dominat de prezenţa criosolurilor, gleisolurilor şi 
histosolurilor precum şi a subtipurilor gelice şi criice ale leptosolurilor, regosolurilor şi 
cambisolurilor. Apariţia acestor soluri, pe arii foarte extinse (peste 3,5 milioane de km2) se 
datorează  prezenţei orizontului de permafrost ce constituie un substrat impermeabil pentru 
acumularea apele meteorice. Criosolurile şi gleisolurile gelice ocupă partea nordică a 
Peninsulei Iamal, nordul  insulelor Novaia Zemlia, Novosibirsk şi litoralul nordic al Oceanului 
îngheţat de Nord, de la Lena până la Kolâma. Spre sud apar, în concordanţă cu 
caracteristicile materialului de solificare, gleisoluri districe sau eutrice.  Între Obi şi Enisei, 
între 60 şi 70o latitudine nordică, pe un substrat freatic superficial poziţionat şi sub o 
fitocenoză de mlaştină, apar pe arii foarte extinse gleisoluri tionice în asociaţie cu histosoluri 
tionice şi gelice.  În condiţiile unui climat continental excesiv, pe interfluviile mai bine drenate 
dintre Enisei, Indigârka şi Kolâma, zona biogeografică de tundră este ocupată de  gleisoluri 
şi soluri gelice care  urcă mult spre nord (până la 72o latitudine nordică). 
           La sudul ariei gleisolurilor şi a altor soluri gelice (cambisoluri, regosoluri, leptosoluri), 
îndeosebi în Câmpia Siberiei Centrale, se extinde zona pedogeografică a podzolurilor 
(gelice şi carbice în  nord şi haplice în sud), a căror limită sudică se opreşte în dreptul 
paralelei de 57o latitudine nordică. La sudul ariei podzolurilor se extinde o foarte largă  
bandă de albeluvisoluri, cu numeroase incluziuni de soluri hidromorfe (gleisoluri) sau 
organice (histosoluri). 
           Succesiunea de soluri mai sus amintită este barată la est de Enisei de relieful mai 
înalt al Podişului Siberiei  şi apoi de lanţurile muntoase Verhoiansk, Cerski, Kolâma, 
Anadâr, în cuprinsul cărora se extind leptosoluri, regosoluri şi cambisoluri, gelice în partea 
nordică, umbrice în partea centrală şi eutrice sau districe la limita lor sudică. 
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           În concluzie, întreaga regiune a Asiei nordice (nord estice îndeosebi), prezintă un 
înveliş pedogeografic aflat într-un stadiu incipient de dezvoltare şi diferenţiere, la suprafaţa 
căruia doar pădurea îşi poate găsi condiţii (şi acestea, destul de limitate) de dezvoltare. 
Agricultura se practică doar în luncile râurilor (unde predomină fluvisolurile, izolat 
cambisolurile) şi numai în condiţii de ameliorare prin acţiuni de drenare, calcarizare şi 
fertilizare organică şi minerală, îndeosebi cu azot. 
          

 
 

Fig. 143  Solurile Asiei 
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           20.2.  Provincia centrală 
           Covorul de sol al Asiei centrale este influenţat cu preponderenţă de continentalismul 
excesiv al climatului. Zonalitatea orizontală a solurilor, sesizată în partea vestică a Asiei de 
nord, se continuă şi în Asia centrală, de data aceasta sub forma unor fâşii de soluri  mult 
mai subţiri.  Dacă în Europa de est zona albeluvisolurilor este continuată spre sud de cea a 
luvisolurilor şi a griziomurilor, la est de Urali aceste două spectre zonale orizontale apar  
fragmentar sau lipsesc, vecinătatea  albeluvisolurilor realizându-se direct cu cernoziomurile 
(luvice şi haplice în nordul arealului precum şi în zonele premontane ale Altaiului şi calcice 
în sudul stepei ruseşti, în Kazahstan. 
              Dispariţia bruscă a pădurilor şi instalarea unui covor ierbos stepic se datorează atât 
precipitaţiilor reduse, cât îndeosebi evapotranspiraţiei diurne care primeşte valori mari, zona 
pădurilor de conifere trecând direct spre zona stepelor, printr-un contact foarte scurt, uneori 
absent. La această trecere bruscă contribuie şi schimbarea materialului parental, depozitele 
fluvio-glaciare de sub pădurile de conifere dispărând brusc în favoarea  unei groase şi 
extinse arii de depunere a loessului. Spre sud stepa propriu-zisă îşi pierde treptat din 
caracteristici, vegetaţia ierboasă îşi diminuează talia şi se răreşte, iar bioacumularea îşi 
pierde din caracteristicile sale definitorii. Această zonă, situată la contactul dintre zona 
climatică temperat continentală excesivă cu cea a pustiurilor temperate (între 52 şi 47o 
latitudine nordică), este ocupată de kastanoziomuri (haplice în Asia mijlocie - Kazahstan - 
Mongolia - nord estul Chinei şi luvice în stepele mai umede din nordul zonei  specifice de 
răspândire  sau la contactul cu masivele muntoase). Şi aceste zone pedogeografice sunt 
obturate spre est de lanţurile muntoase amintite în cazul zonalităţii Asiei de nord, dar reapar 
spre est, în bazinul fluviului Amur (întâi sub formă de kastanoziomuri, în bazinul superior şi 
mijlociu şi apoi de cernoziomuri în bazinul inferior a fluviului). Atât zona cernoziomurilor cât 
şi zona kastanoziomurilor este accentuat mozaicată cu soluri intrazonale de tip solonceac şi 
soloneţ. Sunt cele mai fertile soluri ale Asiei centrale (şi ale întregului continent), însă suferă 
de secetă, caz în care se impune completarea deficitului de umiditate prin aporturi 
suplimentare de apă, prin irigaţii. 
           Asia centrală are în partea sa sudică o foarte largă şi mozaicată zonă de soluri de tip 
calcisol, suprapusă peste aria deşerturilor temperate. Apariţia şi extinderea acestor deşerturi 
se datorează masivelor muntoase medio-asiatice (Caucaz- Elburs - Kopet Dag - Hindukuş - 
Tianşan - Hanganu Mare) şi sud-asiatice (Himalaia - Kunlun - Ţinlin - Nanşan), care barează 
calea maselor de aer umede dinspre Oceanul Indian. Regimul climatic extrem de arid, 
solurile superficial dezvoltate şi cu o concentraţie mare de săruri (alături de calcisoluri 
apărând şi gipsosoluri, solonceacuri şi soloneţuri), nu permite practicarea agriculturii decât 
în regim de irigaţie. 
               
              20.3.  Provincia vestică şi sud vestică 
              Asia vestică şi sud vestică se suprapune  peste o zona cu o morfologie foarte 
complexă (lanţuri muntoase înalte, depresiuni, şi podişuri extinse, deşerturi vaste şi foarte 
aride), pe fondul unui climat cald şi uscat. În aceste conjuncturi oroclimatice, deşerturile 
primesc o extindere foarte mare (Nefud, Rub al Khali, Kevir, Registan), iar podişurile 
(Anatoliei, Armeniei, Iranului) sunt acoperite cu o vegetaţie foarte sărăcăcioasă.  
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           În întreaga zonă a Asiei de vest şi sud vest predomină calcisolurile, cu incluziuni de 
gipsosoluri (în sudul Peninsulei Arabia), arenosoluri (în estul Deşertului Nefud, în partea 
central vestică a  Deşertului Rub al Khali, în deşerturile Thar şi Registan), sau solonceacuri 
(pe ţărmul estic al golfului Persic, în bazinul inferior la Tigrului şi Eufratului, în deşerturile 
Kevir, de Lut etc). 
           În zonele montane (Taurus, Zagros, Elbrus, Suleiman), sau de podişuri înalte (Iran, 
Belucistan, Kandahar), predomină leptosolurile în asociaţie cu cambisolurile districe (pe roci 
acide) sau eutrice (pe calcare sau alte roci bazice). Doar pe ţărmurile Mării Mediterane se 
întinde o îngustă fâşie de soluri fertile (luvisoluri calcice şi cromice), soluri formate sub 
influenţa unui climat alternant, mai cald şi mai umed iarna şi mai uscat vara. 
         
             20.4.    Provincia sudică şi sud estică 
             Solurile Asiei de sud şi sud est revin într-o oarecare aranjare zonală datorită 
configuraţiei specifice a reliefului (câmpii şi podişuri joase) ce permite o circulaţie normală a 
maselor de aer umede dinspre Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. Totalitatea proceselor de 
alterare, mineralizare si solificare  au fost condiţionate de climatul tropical şi subtropical 
umed. 
           În partea nord estică, la poalele estice ale Munţilor Sihote Alin şi în sudul Munţilor 
Hanganu Mic, apar luvisoluri cromice şi cambisoluri care trec apoi în lixisoluri şi acrisoluri, la 
sudul cărora, cu toate că nu sunt specifice zonei, apar izolat feralsoluri. Ariile cu soluri 
zonale sunt frecvent întrerupte de suprafeţe ocupate cu vertisoluri (centrul şi nord vestul  
Indiei), gleisoluri (Câmpia Indo-Gangetică), nitisoluri (coasta Malabar, Laos, Filipine), 
histosoluri (nordul şi sudul Sumatrei, ţărmurile Kalimantanului, sudul insulei Noua Guienee), 
andosoluri (Japonia, alte insule din cadrul Cercului de Foc al Pacificului). 
 
 

Cap. 21   Solurile   Americii de Nord  şi Centrale 
 
           Extinderea mare pe direcţia nord - sud (de la 10o la 80o latitudine nordică), influenţa 
curenţilor oceanici calzi sau reci ce scaldă coastele estice şi vestice, dar îndeosebi 
configuraţia şi dispunerea reliefului sub forma unor lanţuri muntoase nord-sud, 
condiţionează decisiv caracteristicile climatice, cele ale vegetaţiei şi ale dispoziţiei areale a 
învelişului de sol. Modalităţile de intercondiţionare  a factorilor mai sus menţionaţi 
configurează în America de Nord o anumită dispunere regională a solurilor. 
 
               21.1.  Provincia nordică  
               În partea nordică a Americii de Nord, aproximativ până la paralela de 50o latitudine 
nordică, se poate observa o evidentă succesiune zonală orizontală latitudinală. În 
extremitatea nord-vestică (Peninsula Alasca), influenţa Curentului cald al Pacificului de Nord 
(ce condiţionează o pluviometrie  sporită), cât şi  îngheţul peren din sol şi subsol, 
favorizează extinderea mare a gleisolurilor şi histosolurilor, îndeosebi  a celor de suptip 
gelic. 
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           În nordul extrem al Canadei, invazia maselor de aer continentale reci, arctice şi a 
celor oceanice, influenţate de Curentul rece al  Labradorului, diminuează procesele de 
alterare şi solificare, solurile fiind slab dezvoltate, scheletice,  de tipul regosolurilor, cu 
predominarea subtipului gelic . 
               
                                              

 
Fig. 144   Solurile  Americii  de  Nord  şi  Centrale 
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               În sudul golfului Hudson, partea centrală a Peninsulei Labrador şi până în 
regiunea marilor lacuri se extinde zona podzolurilor, continuată spre est de cea a 
albeluvisolurilor. În condiţiile unei evapotranspiraţii foarte reduse, a unui relief aplatizat şi a 
unei vegetaţii hidrofile, zona podzolurilor este întreruptă, pe areale extinse, de soluri 
organice hidromorfe  de tipul histosolurilor sau de subtipurile humice ale gleisolurilor 
(litoralul Golfului Hudson, zona lacurilor Sclavilor, Atabasca, bazinul mijlociu şi inferior al 
fluviilor Meckenzie şi Yukon). Datorită barajului Munţilor Stâncoşi, aporturile de apă 
meteorică necesară evoluţiei solurilor în direcţia podzolirii sunt mult diminuate, astfel că 
zona podzolurilor şi a albeluvisolurilor se extinde spre nord până la peste 50o latitudine 
nordică şi coboară  spre litoralul estic până la sud de paralela de 45 latitudine nordică, 
unde deschiderea spre ocean şi masele de aer calde si umede condiţionate de Curentul 
cald al Golfului favorizează o pluviometrie mai ridicată. 
 
                21.2.   Provincia  estică 
                Provincia estică este mult influenţată de vecinătatea Oceanului Atlantic. La vest 
este despărţită de provincia central vestică de un aliniament ce urmăreşte localităţile 
Winnipeg - Mineapolis - St.Louis. La nord se contopeşte cu zona podzolurilor în regiunea 
Marilor Lacuri şi continuă spre sud cu luvisoluri albice, apoi haplice, cromice şi ferice. La 
sudul zonei luvisolurilor se află o extinsă zonă de acrisoluri ferice şi haplice (Peninsula 
Florida), ce  ajunge până pe litoralul Golfului Mexic. 
              Întregul  proces de solificare din provincia  estică este condiţionat şi direcţionat de 
un regim termic mai ridicat şi o pluviometrie sporită, influenţată  de vecinătatea apelor 
oceanice calde ale Atlanticului, aduse de Curentul cald al Golfului. 
 
              21.3. Provincia vestică şi central vestică 
              Arealele vestice ale Americii de Nord sunt influenţate de apele reci  ale Oceanului 
Pacific (Curentul rece al Californiei), care nu permit formarea deasupra oceanului a unor 
mase de aer umede, cât şi a lanţurilor muntoase nord americane (munţii Coastelor, 
Cascadelor, Stâncoşi, Siera Nevada, Siera Madre), care barează circulaţia maselor de aer 
dinspre est. Astfel,  zona vestică şi central vestică este  foarte aridă si prezintă o serie de 
soluri dispuse în spectre zonale orizontale pe direcţie meridiană, soluri formate în condiţiile 
prezentate mai sus, dar influenţate  în procesul de formare a lor şi de masele de aer estice, 
care ajung  spre centrul continentului tot mai rar şi cu tot mai puţină umiditate, sau de 
masele de aer umede din sud vestul continentului, influenţate de apele calde aduse de 
Curentul cald Ecuatorial Contrar. 
           Contactul cu provincia estică (cu luvisolurile şi acrisolurile) este realizat de o bandă 
de soluri foarte fertile, de prerie în est (faeoziomuri) şi de stepă în vest (cernoziomuri). Spre 
vest stepa devine tot mai rară şi mai scundă, iar climatul tot mai arid, caz în care se va 
schimba şi covorul de soluri, în care vor predomina kastanoziomurile. După o îngusta bandă 
de luvisoluri, calcice în nord şi ferice în sud, apare o extinsă zonă de calcisoluri cu 
solonceacuri şi soloneţuri, soluri care caracterizează pustiurile din estul Munţilor Stâncoşi 
sau a celor dintre Munţii Stâncoşi şi lanţurile muntoase costale (Coastelor, Cascadelor, 
Siera Nevada). 
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           În sudul Peninsulei California apare o nouă serie meridiană de soluri fertile: 
kastanoziomuri în est şi luvisoluri  cromice şi ferice pe litoralul vestic, condiţionate de un 
climat mai umed  datorat maselor de aer  încărcate cu umiditate care se formează deasupra 
apelor Pacificului, în zona curenţilor oceanici calzi din partea nordică a ecuatorului. 
   
              21.4. Provincia sudică 
              Provincia sudică se suprapune peste sudul Americii de Nord şi peste toată America 
Centrală şi se caracterizează printr-o climă tropicală şi subtropicală. Insulele Americii 
Centrale, vestul Peninsulei Yucatan, cât şi vestul Istmului Panama sunt acoperite cu 
nitisoluri. Estul Americii centrale este acoperit cu acrisoluri, iar partea de nord, de luvisoluri 
cromice şi ferice. Aceste spectre zonale orizontale orientate longitudinal sunt întrerupte de 
calcisoluri (în nord vestul Mexicului), de andosoluri (partea centrală a Mexicului) sau 
vertisoluri (în nord estul Mexicului şi sudul Texasului). 

 
 

Cap. 22  Solurile  Americii  de  Sud 
 
           Ca şi continentul cu care se învecinează la nord, solurile Americii de Sud sunt 
dispuse în spectre orizontale latitudinale în partea nordică şi nord vestică, spectre care-şi 
modifică configuraţia, alungindu-se nord-sud în estul şi sudul continentului. Cauzele sunt 
aceleaşi: munţi înalţi (Anzii), dispuşi sub forma unor benzi continui, nord-sud, de-lungul 
ţărmului vestic, câmpii şi podişuri ce se deschid larg spre est, spre Oceanul Atlantic, curenţi 
oceanici reci sau calzi, care influenţează regimul termic, dar îndeosebi pe cel pluviometric. 
Conjunctura factorilor naturali mai sus prezentată, la care se adaugă extinderea mare a 
continentului între cele două tropice, face posibilă subîmpărţirea Americii de Sud în două 
mari provincii pedogeografice 
 
              22.1.  Provincia nordică, nord-estică şi centrală 
              Centrul şi nordul Americii de Sud sunt plasate latitudinal între cele două tropice. La 
vest influenţa Oceanului Pacific este blocată de înalte lanţuri muntoase, iar la est provincia 
este larg deschisă spre Oceanul Atlantic, de pe suprafaţa căruia se ridică şi pătrund spre 
continent, favorizate de curenţii calzi ai Guyanei şi Braziliei, mase de aer umede ce imprimă 
climatului o pluviometrie sporită (până la 2000 mm anual). Partea nordică şi centrală, până 
la poalele Munţilor Anzi este acoperită de o foarte extinsă arie de acrisoluri, presărată cu 
gleisoluri (bazinul inferior al fluviului Orinoco) sau podzoluri ferice (între Venezuela, 
Columbia şi nord-estul Braziliei).  
              Începând din nordul bazinului inferior al Amazonului  se extinde o foarte largă arie 
cu feralsoluri care ocupă aproape în întregime Podişul Braziliei. Alungirea ariei feralsolurilor 
în emisfera sudică până la peste 30o latitudine sudică se datorează atât vecinătăţii cu 
Oceanul Atlantic şi în special cu apele calde ale Curentului Braziliei, cât şi altitudinii 
Podişului Braziliei, care pe alocuri depăşeşte 2000m. Datorită unor condiţii locale, 
feralsolurile sunt întrerupte de arii ocupate cu arenosoluri (sudul Braziliei, la confluenţa 
dintre Rio Grande, Paranaibo cu Parana, între Fortaleza şi San Luis şi, izolat, în punctele de 
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confluenţă ale numeroşilor afluenţi de dreapta ai Amazonului), cu plintosoluri (de o parte şi 
de alta a Amazonului, în cursul său inferior şi parţial în cel mijlociu, precum şi la contactul 
nordic cu arealele ocupate de arenosoluri), cu lixisoluri (între Recife şi Fortaleza sau în sud-
estul Boliviei) etc. 
 
 
    

 
Fig.  145   Solurile  Americii  de  Sud 
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               22.2.  Provincia sudică şi sud vestică 
              Partea de sud a Americii de Sud este larg deschisă spre est, de unde nu mai vin 
mase de aer foarte umede, locul  apelor oceanice calde fiind ocupat de cele reci ale 
Curentului Falkland. Aceleaşi ape reci (Curentul Perului) scaldă şi ţărmul vestic până 
aproape de Istmul Panama. La toate acestea se adaugă masivul lanţ muntos al Anzilor 
care, de la înălţimi de 4000-6000m, se interpun în calea maselor de aer şi aşa sărace în 
precipitaţii, aduse de pe vastitatea oceanică a Pacificului. Aceste caracteristici conferă 
ţărmului vestic calitatea de cea mai aridă zonă a globului (Pustiul Atacama). Spectrele 
zonale orizontale ale zonei temperate sudice continuă pe cele ale zonei tropicale umede.  
Limita dintre ele este paralela de 30 de grade latitudine sudică. Pe ţărmul estic limita 
coboară până la 40o latitudine sudică, iar în vest, la contactul cu Anzii, urcă spre interiorul 
continentului până deasupra paralelei de 20 o latitudine sudică. 
           Contactul cu feralsolurile şi acrisolurile, soluri specifice zonelor tropicale umede, este 
realizat prin intermediul unei secvenţe de planosoluri, care se extind între râurile Uruguai , 
Parama şi Paraguai şi se termină în sud cu un areal de  vertisoluri ce acoperă aproape în 
întregime Uruguaiul. 
           În partea estică a pampasului argentinian, la vest de Parana, s-a conturat o restrânsă 
zonă de cernoziomuri, urmată la vest şi nord de o alta, mult mai extinsă de kastanoziomuri 
(la poalele Anzilor şi în Podişul Gran Chaco). În sudul Patagoniei  mai apar câteva areale 
mici ocupate de kastanoziomuri, iar în  Ţara de Foc de podzolurile haplice. 
           Spre vest zonalitatea orizontală este înlocuită de cea verticală, specifică zonelor 
muntoase ale Anzilor. Solurile sunt dispuse zonal pe ambii versanţi la nord de ecuator şi 
doar pe versantul estic, la sud de ecuator. Versantul vestic este foarte arid (îndeosebi între 
18 şi 35o latitudine sudică) si acoperit cu leptosoluri, regosoluri şi soluri halomorfe, 
îndeosebi solonceacuri cu azotaţi. În fâşii mai mult sau mai puţin extinse, în jurul ariilor 
vulcanice active sau pasive, apar andosoluri. 
 
 

Cap. 23   Solurile Africii            

           Africa se extinde, aproape simetric, de o parte şi de alta a ecuatorului (35o latitudine 
nordică şi sudică). Climatul ecuatorial şi tropical umed şi-a pus amprenta asupra vegetaţiei 
şi a solurilor care, coroborat cu un extins relief tabular, au favorizat dispoziţia zonală a 
solurilor în spectre  latitudinale foarte bine conturate. Paleogeografia Africii a contribuit la 
deplasarea spectrelor de sol spre nord, emisfera sudică având un relief mai tânăr, mai 
neuniform, ce a condus la uşoare tendinţe de modificare a ariilor de dispunere  a solurilor în 
direcţia meridianelor (la sud de paralela de 20o latitudine sudică). În acest context, în Africa 
sunt conturate mai multe provincii de soluri, cu particularităţi dictate de vecinătatea 
oceanelor, de poziţia latitudinală şi îndeosebi de configuraţia reliefului. 
 
               23.1.  Provincia nordică. 
               Cu toate că începe cu soluri relativ fertile, de tipul luvisolurilor cromice (nord vestul 
Africii, între Atlas şi Marea Mediterană), provincia nordică deţine cele mai restrictive condiţii 
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de solificare şi cele mai sărace soluri ale Africii.  Datorită curenţilor reci care scaldă ţărmurile 
Oceanului Atlantic (Curentul Canarelor), a vecinătăţii cu zona deşertică a Peninsulei 
Arabice, cât şi a circulaţiei specifice a alizeelor, în partea de nord a Africii s-a format cea mai 
vastă arie deşertică a globului (Deşertul Sahara), care începe încă de pe versanţii sudici ai 
Munţilor Atlas şi se extinde în toată partea central nordică a Africii, de la Oceanul Atlantic 
până la Marea Roşie, de la Marea Mediterană până la cca 12 latitudine nordică. 
Formaţiunile geomorfologice pietroase sau nisipoase specifice sunt acoperite cu o 
fragmentată cuvertură de calcisoluri, întreruptă de leptosoluri (în arealele muntoase Ahagar, 
Tassili, Tibesti, Marra,  sau cele de podiş: Adrar-Igoras, Ennedi), de gipsosoluri (pe ţărmul 
nordic al Mării Mediterane, între Sirta Mare şi Sirta Mică),  solonceacuri  (Deşertul Libiei),  
sau  nonsoluri,  în  special  nisipuri mobile (Deşertul El Djouf, Marele Erg Occidental, sudul 
Libiei) etc. 
               Sudul zonei calcisolurilor este bordată de o îngustă bandă de arenosoluri care 
începe de pe ţărmul Oceanului Atlantic (Senegal) şi se continuă spre est până aproape de 
confluenţa râurilor Bahr-el-Arab cu Bahr-el-Djebel. 
 
               23.2  Provincia centrală 
               Partea centrală a Africii este influenţată de climatul intertropical umed. La nord de 
ecuator, între 5 şi 14 latitudine nordică, într-un climat subecuatorial şi o fitocenoză de 
savană, se extind lixisolurile, urmate spre sud de acrisoluri. Încep de pe litoralul Atlanticului 
(Guineea), ocupă tot ţărmul nordic al Golfului Guineei până în estul Munţilor Camerun, unde 
piaţa de adunare a apelor din bazinul mijlociu al râului Şari determină apariţia unei extinse 
arii de gleisoluri, continuată la est de vertisoluri (în depresiunile drenate de Bahr-el Arab, 
Bahr-el-Djebel şi Nilul Alb), după care reapar în partea vestică a Podişului Abisiniei.  
           În sudul zonei ocupate de solurile argice tropicale se extind feralsolurile. Încep de pe 
ţărmul vestic al Golfului Guineei şi se extind spre nord până la 10 latitudine nordică, în 
bazinul mijlociu al fluviului Congo, arealul de extindere sfârşindu-se în emisfera nordică, la 
poalele Munţilor Keniei. 
              Spre sud, aria feralsolurilor continuă până aproape de 15 latitudine sudică, sub 
formă a două intrânduri: unul  în vest, pe ţărmul Oceanului Atlantic al Angolei şi altul în 
centrul Africii, suprapunându-se peste bazinul hidrografic al cursului superior la fluviului 
Congo, la vest de Lacul Tanganika. Condiţiile de relief şi de material parental favorizează 
apariţia în aria feralsolurilor a unor soluri asociate: nitisoluri (între Lacul Victoria, Lacul 
Tanganika şi cursul mijlociu al fluviului Congo), acrisoluri (la est de Lacul Tanganika) sau 
gleisoluri (la confluenţa afluenţilor Sanga şi Oubangui cu Congo). Datorită precipitaţiilor 
abundente şi a temperaturilor ridicate, rata mineralizării determină sărăcirea solurilor în 
materie organică şi în general în nutrienţi, iar eroziunea afectează suprafeţe foarte extinse. 
 
               23.3  Provincia estică 
              Chiar dacă este situată pe ecuator, datorită  maselor de aer uscate ce coboară din 
munţi (caracter de foehn), provincia estică a Africii est mult mai aridă. La acesta se mai 
adaugă locul de formare a alizeelor (deasupra Peninsulei Arabice), caracterul foarte uscat al 
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acestora, precum şi  specificul circulaţiei lor, ce imprimă maselor de aer o direcţie nord est - 
sud vest. În aceste condiţii, Peninsula Somalia îndeosebi, dar şi zonele înconjurătoare, au o 
cuvertură de soluri foarte slab dezvoltată, în care predomină calcisolurile (sudul Etiopiei, 
nordul Kenyei, sudul Somaliei), gipsosolurile (nord estul Somaliei), solonceacurile (sudul 
Somaliei). În vest şi sud, provincia estică este întreruptă de munţii Kenya şi Kilimandjaro, pe 
versantul vestic derulându-se zonalitatea orizontală specifică provinciei centrale, iar pe 
versantul estic cea specifică Peninsulei Somalia. 

 
 

Fig. 146    Solurile  Africii 
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               23.4.  Provincia sudică 
               La sud de paralela de 20 latitudine sudică zonalitatea paralelă se transformă într-
o zonalitate meridiană. În partea estică a provinciei sudice, feralsolurile se continuă cu 
lixisoluri şi planosoluri până pe ţărmul sudic al Africii. În partea vestică masele de aer reci şi 
uscate, aduse de pe suprafaţa Oceanului Atlantic generează noi deşerturi în care sunt 
prezente gipsosolurile (Deşertul Namib), calcisolurile (vestul Africii de sud vest şi sud vestul 
Republicii Sud Africane) şi arenosolurile (Deşertul Kalahari). Arenosolurile se extind mult 
spre nord, intrând în aria feralsolurilor pe cursul superior al fluviilor Zambezi şi Kansai,  până 
aproape de ecuator. Ariditatea  (în vest) şi alterarea foarte puternică (în est) fac ca pe 
aceste soluri activitatea agricolă să fie de tip extensiv. Doar o îngustă fâşie litorală, 
influenţată de un climat de nuanţă mediteraneană din sudul Republicii Sud Africane - 
ocupată cu luvisoluri cromice, este utilizată intensiv în agricultură. 
 
               23.5.  Provincia montană 
               Mai bine ca oriunde pe glob, zonalitatea verticală a solurilor este sesizată în 
regiunile montane  din partea central-estică a Africii. Munţii înalţi, de aproape 6000m (Kenya 
şi Kilimandjaro), au un înveliş de soluri dispus zonal, dar diferenţiat de expoziţie şi de 
conjunctura factorilor climatici. Versanţii estici sunt acoperiţi cu o îngustă bandă de lixisoluri, 
după care urmează calcisoluri, regosoluri şi leptosoluri. Versaţii vestici au la poale 
feralsoluri, după care se succed o serie de etaje înguste de acrisoluri, lixisoluri, luvisoluri, 
podzoluri, regosoluri şi leptosoluri.  
              Insula Madagascar, înconjurată de Oceanul Indian şi influenţată de apele calde ale 
curenţilor Acelor şi Madagascarului, este acoperită cu feralsoluri şi lixisoluri în partea 
nordică, centrală şi estică şi cu arenosoluri în partea sud vestică. 

 
Cap. 24  Solurile Australiei 

 
           Caracteristicile esenţiale ale procesului de solificare în Australia sunt condiţionate de 
poziţia geografică (de o parte şi de alta a tropicului de sud), de circulaţia maselor de aer 
umede sau uscate favorizate de prezenţa curenţilor oceanici calzi (Australian de Est), 
respectiv reci (Australian de Vest şi a Vânturilor de Vest), de poziţia şi configuraţia lanţului 
muntos al Alpilor Australieni şi nu în ultimul rând de caracteristicile geologice, o mare parte 
din continent fiind considerată ca foarte veche (paleozoic şi mezozoic), caz în care apar 
foarte multe formaţiuni pedolitologice relicte. 
           Privită în ansamblu, cuvertura de soluri a Australiei are o  zonalitate orizontală 
meridiană în est şi paralelă în vest. 

 
24.1. Provincia estică                  

                Clima, vegetaţia şi solurile din partea de est a Australiei sunt condiţionate de 
prezenţa şi poziţia Munţilor Alpi, care se interpun (la altitudini de peste 2000m) în calea 
maselor de aer umede vehiculate dinspre est. În acest caz, versanţii estici primesc mai 
multă apă, astfel că sunt acoperiţi, în sud, cu o cuvertură de planosoluri şi luvisoluri haplice, 
iar în nord de acrisoluri. Versanţii vestici şi zonele imediat învecinate sunt acoperiţi cu 
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luvisoluri cromice în sud şi ferice în nord, după care se realizează trecerea spre acrisolurile 
din sudul Peninsulei York. Spre vest apare o arie extinsă de soluri negre, argiloase 
(vertisoluri), ce traversează Australia de est de la nord la sud, din estul Golfului Carpentaria 
până la vest de Cambera.               

 
                              Fig. 147   Solurile  Australiei  şi  ale  Oceaniei 
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             24.2. Provincia vestică 
             Ariditatea actuală a climatului din vestul şi centrul Australiei se suprapune peste o 
gamă de formaţiuni litologice foarte vechi, alterate în perioade geologice anterioare sub 
influenţa unor climate calde şi umede, conjunctură ce imprimă scoarţei de alterare 
caracteristici specifice: granulometrie grosieră în care predomină fracţiuni silicioase 
reziduale, acumulări de oxizi de fier amestecaţi cu produse de dezagregare şi alterare etc. 
           Centrul Australiei, ocupat de cele trei mari deşerturi (de Nisip, Gibson şi Victoria), 
este acoperit cu arenosoluri.  Vârsta diferită a rocilor intens dezagregate şi modelarea 
eoliană îndelungată, determină o serie de subtipuri, în concordanţă cu caracteristicile 
morfologice sau fizico-chimice (ferice, albice, calcarice). În estul zonei arenosolurilor, la est 
de Lacul Eyre, apar solonceacuri, iar pe ţărmul Marelui Golf Australian, calcisoluri. Ţărmurile 
vestice şi sud vestice sunt ocupate de luvisoluri şi planosoluri. 
 
             24.3.  Provincia insulară 
             În  insulele din estul si nordul Australiei clima este mai umedă datorită predominării 
vânturilor de vest. Astfel, în estul Tasmaniei apar planosoluri, iar în vest acrisoluri. Cele 
două insule ale Noii Zeelande au un relief mai înalt, caz în care se configurează o zonalitate 
verticală, cu acrisoluri  pe ţărmul oceanului, luvisoluri şi podzoluri în spre etajele superioare. 
Insula nordică este dominată de andosoluri în centru, podzoluri ferice în nord şi luvisoluri 
cromice în sud. Peste tot, eroziunea a trunchiat o mare parte a profilului de sol, datorită atât 
pluviometriei sporite, cât şi a defrişării pădurilor, a păşunatului excesiv sau a utilizării 
neraţionale a terenurilor  în scopuri agricole.           
              Majoritatea insulelor din nordul şi estul Australiei sunt acoperite cu soluri slab-
moderat evoluate, de tipul cambisolurilor (Noua Britanie, Solomon, Gilbert, Fiji), sau a 
andosolurilor (Santa Cruz, Bougainville). Izolat apar şi acrisoluri (Noua Caledonie, Hebride 
etc.).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 301 
 

        ANEXA 1 
DEFINIŢIA DIFERITELOR SUBDIVIZIUNI SPECIFICE ALE TIPURILOR 

GENETICE DE SOL UTILIZATE LA STABILIREA SUBTIPURILOR 
 

Clasificarea solurilor la un anumit nivel taxonomic presupune ataşarea unui 
calificativ la definirea grupei de referinţă. Acest calificativ defineşte subtipul de sol şi 
caracterizează tipul şi intensitatea de manifestare a unor caracteristici ai factorilor climatici, 
litologici, hidrologici, biologici, antropici precum şi intensitatea unor procese de pedogeneză.      
Semnul ˜ ) indică subtipuri utilizate în sistemul de clasificare internaţional (WRB-1998), iar 
semnul ) indică subtipuri utilizate în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS-
2003). 

 
Abruptic˜ sau planic : cu schimbare texturală abruptă (caracter planic) pe o grosime de 7,5-15 cm 
 (caracteristic acrisolurilor, alisolurilor, lixisolurilor, luvisolurilor, albeluvisolurilor, 
 faeoziomurilor, plintosolurilor şi gleisolurilor în clasificarea WRB şi  luvisolurilor în 
 clasificarea SRTS).       
Aceric˜: sol cu o stare de reacţie foarte puternic acidă (pH în H2O între 3,5 şi 5,0)   şi pete de   jarosit 
 [sulfat dublu de potasiu şi fier - KFe2(OH)6(SO4)2],  în primii 100 cm de la suprafaţă 
 (caracteristică specifică  solonceacurilor în WRB) 
Acric˜ : cu orizont feralic care îndeplineşte condiţiile orizontului B argic referitoare la creşterea 
 conţinutului în argilă,  dar cu un grad de saturaţie în baze mai mic de 50% într-o secţiune 
 a orizontului B din primii 100 cm ai solului. Caracteristica este specifică feralsolurilor şi 
 plintosolurilor din WRB 
Acroxic˜ : sol care are într-unul sau în mai multe orizonturi (care întrunesc o condiţie de 
 grosime de peste 30 cm în primii 100 cm), un conţinut mai mic de 2 me / 100 g sol  baze 
 schimbabile şi aluminiu schimbabil. Caracteristică specifică andosolurilor în WRB 
Albic˜  : sol care are un orizont eluvial albic (Ea) de minimum 10 cm, în primii 100 cm de la 
 suprafaţă (excepţie fac solurile care a fost subţiate prin includere în stratul arat). 
 Caracteristica se aplică pentru luvosoluri, planosoluri, alosoluri, stagnosoluri şi 
 soloneţuri în SRTS. În cadrul aceluiaşi sistem de clasificare, dar la nivel inferior 
 (varietate) este definit şi caracterul entoalbic sau cu orizont E foarte subţire (1-2 cm) sau 
 discontinuu, caracter specific podzolurilor. 
          La aceste tipuri de sol se mai adaugă, în clasificarea WRB şi acrisolurile, lixisolurile, 
 umbrisolurile, faeoziomurile şi plintosolurile. În cazul în care limita superioară a orizontului 
 albic se găseşte  deasupra de 50 cm, iar cea inferioară sub 100 m adâncime, calificativul 
 subtipului poartă denumirea de hiperalbic, fiind specific arenosolurilor în clasificarea 
 WRB.  
Alcalic˜  sau sodic: sol având un pH (în apă)  de 8,5 în primii 50 cm de la suprafaţă,  un  orizont 
 alcalizat sau hiposodic în primii 50 cm sau orizont na (natric) între 50 - 100 cm. În  funcţie
 de adâncimea de apariţie a orizontului cu Na schimbabil, solul poate să fie 
 proxihiposodic, epihiposodic, mezohiposodic (0 - 20, 20 - 50 şi respectiv 50 - 100 
 cm). Caracteristica este specifică în ambele clasificări pentru solurile evoluate pe 
 materiale parentale care conţin săruri, cele cu un nivel ridicat al apei freatice, eventual 
 soluri cu procese de translocare aflate în stadii reduse.  
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Alic˜ : sol cu proprietăţi alice în Bt (T  24 me/100 g sol şi grad de saturaţie în Al din total cationi – T 
 -  60%), pe o grosime mai mică decât cea diagnosticată pentru alosol. Se aplică la 
 luvosol în SRTS şi la planosol, albeluvisol, nitisol, plintosol în WRB.  
Alumic˜ : sol cu saturaţie în aluminiu  ≥ 50%, cel puţin într-o anumită porţiune a orizontului B, situată 
 între 50 şi 100 cm adâncime. Caracteristica este specifică solurilor  din zona tropicală: 
 feralsol, plintosol, acrisol, nitisol, albeluvisol, planosol (WRB). 
Aluvic˜  : sol format pe seama unor materiale parentale fluvice (în lunci, terase recente, zone de 
 divagare etc.). Acest caracter poate fi reflectat de existenţa până la 50 - 100 cm a unei 
 stratificări a materialului (ori a unei slabe sortări). Caracteristica se aplică în SRTS 
 pentru nigrosoluri, cambisoluri, faeoziomuri, cernoziomuri şi gleiosoluri. 
Andic˜  : sol având, cel puţin în unul dintre orizonturile situate în primii 100 cm,  material amorf 
 provenit din rocă sau din materialul parental, fără a îndeplini parametrii necesari pentru 
 proprietăţile andice specifice andosolului. Se aplică  cambisolurilor şi erodosolurilor din 
 SRTS precum şi la majoritatea argiluvisolurilor (soluri cu orizont Bt) din WRB.  În cazul în 
 care orizontul andic are un conţinut de silice  de sub 0,6%, subtipul este definit prin 
 termenul „aluandic”. In cazul în care orizontul andic are un conţinut de silice de peste 
 0,6% atunci subtipul este definit prin termenul „silandic”. Ultimele două caracteristici se 
 aplică andosolurilor în WRB. 
Amfigleic : sol stagnic în partea superioară a profilului de sol (cu orizont afectat într-o proporţie de 
 peste 50% de procese de reducere în primii 50 cm - proxi şi epi stagnic  şi în acelaşi 
 timp gleic în partea inferioară a solului (cu orizont afectat într-o proporţie de peste 50% de 
 procese de reducere într-o secvenţă de sol aflată sub 50 cm adâncime – orizont 
 mezogleic). Este specific stagnosolului  în SRTS. 
Antracvic˜ : sol cu un epipedon arat cernic  şi cu un suborizont cu culori marmorate (pete roşcate 
 de oxizi de fier), generate de o utilizare bazată pe irigare intensă cea mai mare parte a 
 anului. Caracteristica este specifică antrosolurilor înSRTS sau gleisolurilor în WRB. 
Antric˜ : sol cu urme evidente ale influenţelor antropice cauzate de practici agricole îndelungate.  
 Subtipul este caracteristic umbrisolurilor, kastanoziomurilor şi podzolurilor în WRB. 
Antropic˜: sol format pe materiale antropogeomorfice (urbice, spolice, garbice, reductice, mixice) sau 
 care prezintă profunde modificări cauzate de activităţi umane neagricole. Caracteristica 
 este specifică regosolurilor în  WRB. 
Argic : sol în care este prezent un orizont argic (Bt). Caracteristica nu se aplică luvosolurilor, 
 planosolurilor şi albeluvosolurilor, soluri care au prin definiţie un orizont argic. Ea este 
 specifică în SRTS pentru soluri  din tipurile  cernoziom, faeoziom, pelosol şi erodosol. 
Aric˜: sol care prezintă în unul sau în mai multe straturi situate în intervalul 25-100 cm, mai mult de  
 3% fragmente de orizonturi diagnostice nearanjate într-o anumită ordine, fragmente 
 provenite ca urmare a practicilor repetate de afânare adâncă sau scarificare. 
 Caracteristica este specifică în WRB pentru tipul  regosol. În SRTS caracterul aric este 
 definit identic, însă este ataşat la nivel inferior, de varietate, unor tipuri de sol ca: antrosol, 
 erodosol, regosol. 
Arenic˜ sau psamic : subtipul de sol defineşte un pedon cu textură nisipo-lutoasă sau mai grosieră 
 aflată în primii 50 cm ai solului. Caracteristica se aplică la majoritatea tipurilor de sol din 
 SRTS sau WRB, în afară de solurile argiloase şi  cele organice. 
Aridic˜ : sol  cu un conţinut scăzut de materie organică ( 0,6%), grad de saturaţie în baze ridicat   
 (V  75%), cu activităţi eoliene evidente care determină acumulare de fracţiuni grosiere în 
 crăpături sau favorizează şlefuirea rocilor dure (proprietăţi aridice). Nu prezintă caractere 
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 specifice orizontului takâric sau yermic. Subtipul este specific solurilor din zonele 
 secetoase specificate în clasificarea WRB,  de tip calcisol, gipsosol, solonceac, soloneţ,  
 durisol, arenosol, dar şi pentru solurile azonale din aceleaşi areale climatice: fluvisol, 
 leptosol, regosol sau cambisol. 
Arzic˜ : sol cu orizont îmbogăţit în primii 50 cm de la suprafaţă în sulfaţi (în diferite combinaţii)   şi în 
 primii 100 cm în gips (CaSO4), într-o proporţie de peste 15%. Sărurile proveni  dintr-o 
 pânză freatică accentuat mineralizată. Subtipul este caracteristic în WRB pentru 
 gipsosoluri. 
Bauxitic : sol care are un orizont B dezvoltat dintr-un material parental bauxitic caracterizat printr-o 
 puternică alterare, prin predominarea sescvioxizilor şi a mineralelor argiloase de tip clorit 
 sau caolinit (sărace în baze) care au o capacitate totală de schimb cationic de sub 24 
 me/100 g. Caracterul este specific pentru SRTS şi este ataşat la nivel de varietate la 
 unele subtipuri ale eutricambosolurilor sau preluvosolurilor. 
Brunic : sol cu orizont  superior (A) ale cărui culori sunt relativ mai deschise, cu crome de peste 2. 
 Subtipul este caracteristic doar vertosolului şi pelosolului din cadrul SRTS. 
Calcaric˜ : sol care are carbonaţi (face efervescenţă la adăugare de acid clorhidric 1:3) de la 
 suprafaţă (0-20 cm - proxicalcaric) sau între 20 şi 50 cm (epicalcaric). În cazul 
 litosolurilor este suficientă prezenţa rocii parentale calcaroase. În cazul solurilor 
 aparţinând unor tipuri care nu au în mod normal carbonaţi pe profil sau în partea 
 superioară a solului, dar care au fost secundar carbonatate pe diferite căi, se folosesc t
 ermenii secundar-proxicalcaric şi secundar-epicalcaric după cum carbonaţii apar doar 
 în primii 20 cm sau între 20 şi 50 cm. În SRTS subtipul este caracteristic solurilor evoluate 
 pe loess sau alte roci ce conţin carbonat de calciu cum sunt solurile din clasele protisoluri, 
 cernisoluri, hidrisoluri,  salsodisoluri sau antrisoluri. În WRB un astfel de subtip defineşte 
 soluri din tipul leptosol, fluvisol, andosol, planosol, faeoziom, cambisol, 
 arenosol, regosol şi gleisol. 
Calcaro-dolomitic :  sol dezvoltat pe materiale calcaroase dolomitice. Este specific în SRTS şi 
 defineşte la nivel de varietate prezenţa şi influenţa dolomitelor pentru formarea, evoluţia şi 
 proprietăţile unor subdiviziuni rendzice ale litosolului, regosolului sau a altor tipuri de 
 soluri formate pe astfel de roci. 
Calcic˜ : sol care prezintă acumulări de carbonat de calciu sub formă de pudră friabilă sau de alte 
 forme de  carbonaţi secundar precipitaţi în primii 100 cm ai solului.  În cazul în care în 
 primii 100 cm ai solului se conturează un orizont Cca (CaCO3 ≥ 12%), caracteristica 
 orizontului  se defineşte prin termenul “ortocalcic˜.  
       Dacă orizontul calcic conţine mai mult de 50% CaCO3  orizontul este definit prin termenul de 
 “hipercalcic˜, caracteristică specifică doar calcisolurilor din WRB.  
       Dacă solul prezintă acumulări de carbonaţi secundari în primii 100 cm, însă fără a întruni condiţia  
 specifică orizontului Cca, atunci secvenţa de sol este definită prin termenul “hipocalcic˜.  
       În SRTS subtipul este specific preluvosolurilor şi luvosolurilor, dar defineşte şi varietăţile calcice 
 specifice kastanoziomurilor şi cernoziomurilor.  
       În WRB caracterul calcic defineşte la nivel de subtip soluri slab şi mediu  evoluate, formate pe 
 materiale carbonatate (criosoluri, kastanoziomuri, cernoziomuri, durisoluri, gipsosoluri, 
 gleisoluri, vertisoluri, solonceacuri, soloneţuri, planosoluri, luvisoluri, lixisoluri). 
Cambic : sol care are orizont B cambic (Bv);  caracteristica este precizată doar în SRTS şi nu se 
 aplică solurilor din clasa cambisol. Subtipul este specific  pentru cernoziom, faeoziom, 
 rendzină, nigrosol, humosiosol, andosol, gleiosol şi erodosol. 
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Cambiargic : sol având orizont B, cu caractere de orizont cambic în partea sa superioară şi 
 caractere de orizont argic în  partea sa inferioară. Se aplică la alosolurile în SRTS. 
Carbic˜ : sol cu orizont B spodic cimentat, care nu conţine suficient fier amorf pentru a se înroşi la 
 ardere. Caracteristica este specifică doar pentru tipul  podzol în clasificarea WRB. 
Carbonatic˜ : sol cu reacţie  moderat spre puternic alcalină (pH  8,5) şi cu o cantitate de 
 bicarbonaţi în soluţia solului (HCO3)- mai mare decât cea a sulfaţilor ((SO4)-2 şi decât cea  
 a clorurilor (Cl)-. Caracteristica este specifică doar pentru solonceacuri şi este utilizată 
 numai în sistemul WRB.  
       În SRTS caracterul poartă numele de carbonato-sodic sau „cu sodă” şi se   caracterizează 
 prin prezenţa în profil a carbonatului sau bicarbonatului de sodiu (sodă) într-o cantitate de 
 peste 10 mg (sau 0,33 me) la 100 g sol. Caracteristica este specifică în SRTS pentru 
 solonceacuri. 
Cernic˜ : cu caracteristici specifice orizontului A molic a cărui colori au valori şi crome ≤ 2.  
 Aceleaşi culori se continuă şi în partea superioară a  orizontului imediat următor (A/C, A/B 
 sau A/G). Caracteristica defineşte cernoziomurile şi faeoziomurile din clasificările  WRB şi 
 SRTS  şi subtipurile  cernice ale gleiosolurilor din SRTS. 
Clinogleic : sol cu stagnogleizare (w) din primii 50 cm şi gleizare (Go) în primii 200 cm, excesul de 
 apă provenind atât din precipitaţii sau izvoare de coastă, cât mai ales prin curgere 
 (prelingere) laterală prin orizonturile profilului de sol situat pe versant. Este specific 
 solurilor de tip  faeoziom din SRTS. 
Cloruro-sulfatic sau cloridic˜ şi sulfatic˜ : cu acumulări, în cantităţi mari, de săruri solubile neutre de 
 clor (Cl ≥ 10 me/100 g sol) sau de sulf (SO4 ≥ 15 me/100 g sol). Caracteristica este 
 specifică solonceacurilor  clorurice (cloridice) şi a solonceacurilor sulfatice din sistemele 
 WRB şi SRTS. 
Coluvic : sol dezvoltat pe sedimente aluviale (inclusiv proluviale, coluviale etc.), marine şi lacustre 
 nehumifere (de peste 50 cm grosime - pe versanţi sau la baza versanţilor), care primesc 
 materiale noi, la intervale mai mult sau mai puţin regulate sau care au primit în trecutul 
 recent asemenea materiale. Caracteristica este specifică aluviosolurilor în SRTS. 
Copertic :  sol acoperit cu material de sol humifer (de regulă provenit din orizont A molic),  cu o 
 grosime de peste 15 cm. Materialul provine din decopertările efectuate ca urmare a unor 
 lucrări de construcţie. Materialul rezultat se depozitează şi apoi se reutilizează în diverse 
 scopuri (recopertări, fixări de halde etc.). Caracteristica se aplică entiantrosolurilor în 
 cadrul SRTS. 
Criic˜ şi criostagnic : sol caracteristic zonelor reci de la latitudini sau altitudini mari. Se 
 caracterizează prin predominarea în primii 100 cm ai solurilor a proceselor de crioturbaţie. 
 Subtipul criic, specific histosolurilor în WRB se caracterizează prin temperaturi negative 
 ale orizonturilor de sol cel puţin doi ani consecutiv, procese de crioturbaţie şi de 
 segregare a gheţii. Subtipul criostagnic, specific podzolurilor în SRTS, prezintă procese 
 de hidromorfie generate de pânze de apă temporare, cantonate deasupra unor orizonturi 
 îngheţate. 
Cromic˜ :  cu orizont B ce prezintă, în cea mai mare parte, culori în nuanţe de 7,5 YR sau mai roşii. 
 Subtipul este caracteristic solurilor din clasificarea WRB, de tip vertisol, planosol, 
 kastanoziom, faeoziom, durisol, alisol, acrisol, luvisol, lixisol, cambisol. 
Cumulic : sol cu orizont A îngroşat la peste 75 cm cu material de sol provenit din orizonturile 
 superioare (de regulă bioacumulative) ale solurilor situate pe pante. Caracteristica este 
 specifică majorităţii solurilor din SRTS situate pe versanţi, la inflexiuni de pantă, la baza 
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 acestora sau în văile înguste. În cazul, în care  materialul humifer aportat îngroaşă 
 orizontul A la peste 125 cm, pedonul format poate fi denumit „cumulisol”. 
Cutanic˜ : subtipul cutanic este specific luvisolului (WRB) şi se caracterizează prin  prezenţa 
 peliculelor de argilă scurse  la suprafaţa agregatelor structurale ale orizontului B argic 
 (Bt). 
Densic˜ : subtipul densic este prezent doar la podzolurile cu texturi grosiere din sistemul  WRB. Se 
 caracterizează prin prezenţa unei secvenţe subţiri indurată cu sescvioxizi, predominant 
 de fier, (sescvană sau ortstein). 
Distric˜ : sol având proprietăţi districe (V ≤  50%) cel puţin într-o anumită porţiune din intervalul 20-
 100 cm (ortodistric). Nu se aplică la cambisoluri şi la soluri care prin definiţie sunt fie 
 acide (umbrisoluri, spodisoluri, alosoluri), fie bazice (cernisoluri, salsodisoluri).  
 Dacă orizontul debazificat (V ≤ 50%) este prezent într-o secvenţă de sol situată între 20 
 şi 50 cm, caracteristica poartă numele de epidistric.  
       În cazul în care, pe un fond oligomezobazic se realizează o secvenţă accentuat debazificată (V ≤ 
 20%) pe o anumită porţiune din primii 100 cm ai solului, caracteristica poartă denumirea 
 de hiperdistric.  
Duric˜: cu orizont indurat prin cimentare cu silice şi prezenţă de durinoduri în primii 100 cm de la 
 suprafaţa solului. Caracterul este specific în WRB pentru vertisol, solonceac, soloneţ, 
 gipsosol, andosol, plintosol. 
Entic : în SRTS solul este prezentat ca o entitate cu o dezvoltare extrem de slabă (incipientă) sau 
 neîndeplinind integral atributele tipului (la aluviosolul entic orizontul A este sub 20 cm 
 grosime sau lipseşte; la soloneţul entic orizontul natric apare de la suprafaţă şi nu se 
 constată un orizont argic-natric - Btna; la limnosolul entic orizontul A limnic prezintă sub 
 3% materie organică fin divizată) etc. 
Entic˜ : în WRB subtipul entic defineşte faza iniţială a podzolirii primare, adică tipul de sol denumit 
 podzol se prezintă fără orizont albic, iar orizontul spodic este difuz dispersat  în partea 
 mediană a profilului. 
Erubazic : sol format şi evoluat pe roci bazice şi ultrabazice eruptive sau metamorfice (cu excepţia 
 calcarelor), care nu dau prin alterare material amorf în complexul adsorbtiv.  
 Caracteristica se aplică în SRTS la nivel de varietate pentru faeoziomuri. 
Eutric˜ : sol având proprietăţi eutrice (V  50%) cel puţin între 20 şi 100 cm (ortoeutric˜). Solul nu 
 are carbonaţi de calciu. Caracteristica se aplică la majoritatea tipurilor de sol în afară de 
 solurile din clasele cambisoluri, spodosoluri, umbrisoluri, argiluvisoluri, cernisoluri, 
 salsodisoluri, soluri care sunt definite fie prin lipsa acestui caracter (primele trei), fie prin 
 prezenţa sa (ultimele).  
       În cazul în care caracteristica eutrică (V  50%) este prezentă pe intervalul 50-100 cm atunci, în 
 WRB, ea este definită prin termenul “endoeutric˜ (pentru albeluvisoluri şi plintosoluri). 
       În situaţia în care gradul de saturaţie în baze (V%) depăşeşte 80% pe întregul interval, de la 20 
 la 100 cm, atunci subtipul este cunoscut în sistemul WRB sub denumirea de 
 „hipereutric˜ (în cazul feralsolurilor). 
Feralic˜ : sol cu  capacitate totală de schimb cationic (T), în primii 100 cm,  de sub 24 me/100 g sol şi 
 de sub 4 me/100 g sol cel puţin într-o anumită secvenţă a orizontului  B oxic. Subtipul 
 este specific solurilor din WRB de tip antrosol, umbrisol, nitisol şi cambisol.  
       Dacă valoarea capacităţii totale de schimb cationic (T) în primii 100 cm ai solului este  mai mică 
 de 16 me/100 g sol  atunci caracteristica este denumită „hiperferalic”.  
       Dacă T este de sub 4 me/100 g sol pe cel puţin 30 cm din primii 100 cm ai solului atunci 
 caracteristica poartă numele de „hipoferalic”. 
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Feric˜ : cu orizont feric care are în primii 100 cm ai solului culori în nuanţe mai roşii decât 7,5 YR,  
 noduli cu  diametrul ≤ de 2 cm, cimentaţi cu fier şi o capacitate totală de schimb cationic 
 (T) de sub 24 me/100 g sol.  
       În cazul în care procentul de noduli de oxizi de fier depăşeşte 40%, fiind aranjaţi în unul sau în 
 mai multe straturi care au în primii 100 cm ai solului o grosime cumulată de peste 25 cm, 
 caracterul poartă numele de „hiperferic”. Caracterul este specific în WRB pentru 
 plintosol, feralsol, lixisol, acrisol, alisol, luvisol, albeluvisol şi planosol. 
Feriluvic : Sol având orizont spodic feriiluvial (Bs) în care raportul Fe:C organic este peste 6. 
 Caracteristica se aplică la  solul de tip podzol din cadrul SRTS. 
Fibric˜ : subtip specific histosolurilor din WRB. Se defineşte prin prezenţa de resturi de ţesuturi 
 vegetale care pot fi recunoscute cu ochiul liber, într-un volum de peste 2/3. În SRTS 
 caracteristica defineşte o subdiviziune la nivel de  varietate a solului turbos  (histosol). 
Folic˜ : tip sau subtip de sol definit printr-un orizont organic ( 35% materie organică),  nehidromorf 
 (saturat cu apă mai puţin de o lună pe an) şi cu o grosime de peste 10 cm. Caracteristica 
 este specifică subtipului folic al histosolui (WRB) sau tipului turbos (histosol) în SRTS. 
 În cazul în care grosimea orizontului organic nehidromorf este mai mare de 20 cm atunci 
 când este poziţionat pe roca dură sau mai mare de 50 cm în alte situaţii,  în SRTS, solul 
 este precizat la nivel de tip (foliosol). 
Fluvic˜ : cu materiale parentale  fluvice care prezintă stratificaţii în cel puţin 25% din volum în primii 
 100 cm de la suprafaţă. Subtipul este specific cambisolurilor din sistemul WRB.  
Fragic˜ : sol cu orizont casant în stare umedă, foarte dur în stare uscată şi cu densitate aparentă 
 mare, cu o grosime de peste 25 cm, în primii 100 cm de la suprafaţă. Caracteristica este 
 specifică podzolurilor, albeluvisolurilor şi arenosolurilor în sistemul WRB. În SRTS 
 caracterul este utilizat la nivel inferior pentru definirea varietăţii fragice. 
Fulvic˜ : sol format pe cenuşi vulcanice, de culoare neagră (valori şi crome 2), densitate aparentă 
 mică, grosime minimă de 30 cm, toate aceste caracteristici în primii 100 cm de la 
 suprafaţă. Subtipul astfel definit este specific andosolurilor în WRB. 
Garbic˜ : sol cu acumulări de materiale antropogene de  umplutură care conţin peste 35% deşeuri 
 organice. Sunt caracteristice regosolurilor în WRB şi entiantrosolurilor în SRTS. 
Gelic˜ : sol cu temperatură de sub 0C în primii 200 cm de la suprafaţă cel puţin doi ani consecutiv. 
 Este caracteristic doar solurilor din WRB de tip: histosol, leptosol, fluvisol, gleisol, podzol, 
 planosol, umbrisol, cambisol, arenosol, regosol, solonceac şi albeluvisol. Dacă 
 permafrostul generează şi un exces de apă, cu o saturaţie temporară la suprafaţă solului, 
 atunci subtipul este definit prin termenul  gelistagnic. Este specific în WRB, pentru 
 tipurile cambisol şi regosol. 
Geric˜ : sol cu o sumă a bazelor foarte mică  (SB sub 1,5 me/100 g sol) şi o capacitate totală  de 
 schimb cationic foarte mică, cel puţin într-un suborizont situat în primii 100 cm de la 
 suprafaţă. Este specific în WRB pentru solurile: plintosol, feralsol, planosol, acrisol şi 
 lixisol. 
Gibbsic˜ : sol care conţine în fracţiunea argiloasă peste 25% gibbsit  [Al(OH)3], într-un strat mai gros 
 de 30 cm situat în primii 100 cm ai solului. Subtipul este specific feralsolurilor din cadrul 
 WRB. 
Glacic˜ : sol care conţine peste 85% (v/v) gheaţă într-un orizont de cel puţin 30 cm grosime situat în 
 primii 100 de cm ai profilului. Subtipul este specific histosolurilor şi criosolurilor din 
 sistemul WRB. 
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Gleic˜ : sol având proprietăţi gleice, reductomorfe (orizont Gr) între 50 şi 100 cm. În aceste condiţii 
 caracterul  poartă denumirea de mezogleic  sau endogleic  şi se adaugă ca adjectiv 
 majorităţii  tipurilor de sol din WRB şi SRTS;  
        În cazul  în care orizontul Gr se găseşte poziţionat în primii 50 cm de la suprafaţa solului 
 caracterul poară dumirea de epigleic (proxigleic – cu orizont gleic între 0 şi 20 cm şi 
 epigleic – cu orizont gleic între 20 şi 50 cm) şi defineşte tipul de sol „gleisol”, atât în 
 WRB, cât şi în SRTS.  
       În caz că orizontul Gr este poziţionat între 100 şi 200 cm se utilizează termenul de batigleic şi 
 este adăugat subtipului tipic sub formă de varietate de sol). 

Glosic˜ : sol cu penetrăr,i sub formă de limbi, dintr-un orizont supraiacent A (molic, 
umbric sau E albic) într-un orizont  subiacent - B (argic, spodic, feralic sau în depozite 
reziduale aluminoase de tip saprolit din climatele calde şi umede). Secvenţa de sol în 
care se derulează schimbarea texturală se notează cu simbolurile A+B sau E+B în cazul 
în care predomină fragmente din orizonturile supraiacente (Am, Au, Ea) sau B+A sau 
B+E în situaţia în care  predomină  fragmente din orizontul B. 

       În cazul penetrării  de material provenit dintr-un orizont  molic supraiacent într-un orizont 
 subiacent B, caracteristica poartă denumirea de moliglosic. 
       Dacă materialul provine dintr-un orizont umbric şi pătrunde, sub formă de limbi, într-un orizont 
 subiacent B, caracteristica poartă denumirea de umbriglosic.  
       Dacă materialul provine dintr-un orizont eluvial supraiacent şi pătrunde într-un orizont B argic 
 subiacent, caracteristica poartă numele de trecere glosică sau albeluvică. 
 Subtipul este specific pentru plintosol, umbrisol, cernoziom şi faeoziom în WRB şi pentru 
 luvosol în SRTS. 
Greic˜ : sol care are partea inferioară a orizontului Am "pudrată" cu granule de cuarţ fără pelicule de 
 coloizi şi o structură poliedrică mare, subangulară sau nuciformă. Granulele de cuarţ sunt 
 vizibile pe suprafaţa agregatelor structurale numai în stare uscată. Se notează cu Ame   
 (A molic eluvial) şi se aplică la faeoziomuri si cernoziomuri în SRTS şi WRB. În cazul în 
 care debutul procesului eluvial se materializează într-un orizont A ocric atunci 
 proprietatea poartă numele „caracter slab luvic” şi se utilizează în SRTS pentru 
 caracterizarea unor subtipuri ale  preluvosolurilor sau a alisolurilor. 
Grumic˜ : sol cu o structură poliedrică mică şi foarte mică,  foarte bine dezvoltată,  specifică unui 
 strat de cel puţin 3 cm grosime. Tipul de structură se datorează proprietăţilor alternante, 
 gonflante şi constrictive ale argilelor smectice. Caracteristica se aplică în WRB pentru 
 vertisoluri. 
Gypsic˜ : cu acumulare secundară de gips într-un procent de peste 15% pe o grosime minimă de 
 15 cm în primii 100 cm ai solului. Este specific în WRB următoarelor soluri: vertisol, 
 criosol, solonceac, soloneţ, gleisol, planosol, kastanoziom, durisol şi cernoziom.  
       Dacă orizontul gipsic prezintă o acumulare  între 15 şi 25% sulfat de calciu atunci caracterul 
 poartă numele de hipogipsic.  
       Dacă orizontul gipsic are concentraţii de peste 60% sulfat de calciu atunci caracterul este 
 specificat sub numele de hipergipsic. 
       Dacă  materialele parentale (gipsirice) care  conţin ghips primar într-un procent de peste 5% se 
 găsesc în primii 50 cm de la suprafaţa solului atunci caracterul este specificat sub numele 
 de gipsiric. Subtipul gipsiric este specific în WRB pentru leptosol, vertisol, fluvisol, 
 arenosol şi regosol. 
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       Ultima specificaţie este valabilă şi pentru varietatea „gipsic” specifică  în SRTS pentru litosolul 
 rendzic şi pentru varietăţile subrendzice ale diferitelor soluri formate şi evoluate pe 
 materiale calcaro-gipsice. 
Haplic˜ sau tipic : sol care reprezintă conceptul central al tipului de sol. Nu prezintă atributele 
 specifice celorlalte subdiviziuni ale tipului respectiv, cel puţin dacă nu necesită precizări 
 suplimentare. Denumirea de haplic este specifică subtipului tipic pentru solurile din WRB, 
 iar specificaţia «tipic» este specifică  subtipului haplic pentru solurile din SRTS. 
Histic˜ : sol saturat cu apă cel puţin o lună pe an şi care conţine peste 20% materie organică 
 acumulată pe o grosime de peste 20 cm. În cazul în care în primii 40 cm ai orizontului 
 histic materialul organic este reprezentat prin mai mult de 2/3 resturi vegetale care pot fi 
 recunoscute cu ochiul liber, caracteristica poartă denumirea de fibrihistic.  
       În cazul în care, în cei 40 cm de materie organică situată la suprafaţa solului se regăsesc doar 
 1/6 resturi de ţesuturi vegetale care pot fi recunoscute, atunci caracteristica poartă 
 numele de saprihistic.    
       În cazul în care orizontul histic este îngropat pe o adâncime situată între 40 şi 100 cm de la 
 suprafaţă, caracteristica poartă numele de tafohistic.  
       În WRB subtipul histic este specific pentru  criosol, fluvisol, solonceac, gleisol, podzol, feralsol, 
 planosol, şi albeluviosl, iar în SRTS este specific pentru litosol, gleisol, limnosol. 
 stagnosol  şi andosol. 
       Dacă orizontul turbos (T) acoperă, pe o grosime mai mică de 20 cm, un sol mineral, atunci 
 subdiviziunea este specificată în SRTS  sub denumirea de « hipohistic » şi defineşte        
 la nivel de varietate solurile organice hidromorfe (turboase).  
       Gleisolurile şi aluviosolurile cu un orizont superior bogat în humus hidromorf (anmoor) sunt 
 caracterizate, la nivel de varietate, prin termenul « semihistic ». 
 Hortic˜: sol cu orizont hortic de peste 50 cm grosime. Are caracteristici  molice, este  desfundat sau 
 intens fertilizat, are un conţinut de fosfor asimilabil în stratul prelucrat (Ap) de peste 
 250 ppm şi un grad de  saturaţie în baze (V%) de peste 50%. Subtipul este specific 
 antrosolurilor din WRB şi SRTS.  
       În cazul în care orizontul antropogenetic hortic are o grosime mai mică de 50 cm atunci 
 caracteristica defineşte pentru antrosolurile din SRTS, varietatea „hipohortic”.  
Humic˜ : sol care prezintă un conţinut ridicat (de peste 1%) de carbon organic. Caracteristica este 
 specifică în WRB, îndeosebi pentru subtipurile solurilor din zonele calde. În cazul în care 
 secvenţa de sol are proprietăţi eutrice, ea poartă numele de molihumică, iar dacă are 
 proprietăţi  districe ea este denumită umbrihumică.  
Hidragric˜ : cu orizont de hardpan, compact, foarte slab permeabil, cu densitate aparentă mare 
 (caracteristici specifice orizontului antracvic), asociat cu un orizont supraiacent hidragric 
 caracterizat prin proprietăţi care au favorizat instalarea în primii 100 cm ai solului a unui 
 orizont superficial de reducere cu depuneri de fier şi mangan  iluvial într-un procent de 2, 
 respectiv 4 ori mai mare decât în orizontul supraiacent. Subtipul este caracteristic 
 antrosolurilor în WRB. 
Hidric˜ : sol care prezintă în primii 100 cm de la suprafaţă o secvenţă mai groasă de 35 cm care se 
 caracterizează printr-o  capacitate  foarte mare de reţinere a apei (de peste 100%) şi o 
 evidentă proprietate de tixotropie. Caracteristica este specifică în WRB numai în cazul 
 andosolurilor. 
Iragric˜ : sol format prin acumulare de suspensii solide ca urmare a irigării îndelungate. Prezintă 
 culori deschise, concentrare redusă de materie organică şi o uniformizare  texturală şi 
 structurală. Subtipul  este specific în WRB doar pentru tipul antrosol. 
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Kastanic :  sol cu o profunzime redusă, care a evoluat în condiţii climatice temperat căldurose şi 
 uscate (stepă aridă, condiţii specifice kastanoziomurilor din Dobrogea). Prezintă în 
 orizontul bioacumulativ, în stare umedă,  culori  cu valori şi crome între 2 şi 3,5. 
 Caracteristica defineşte subtipul kastanic pentru cernoziomurile din cadrul SRTS. 
Lamelic˜ sau lamelar:  caracteristica este specifică pentru solurile cu texturi mai grosiere din 
 climatele semiaride, cu precipitaţii rare, dar în cantităţi mai mari. În perioadele umede se 
 produce o  iluviere bruscă, cu translocarea produselor de alterare până la o anumită 
 adâncime, unde acestea sunt depuse sub forma unui  orizont iluvial subţire (lamelă). 
 Procesul se va relua la fiecare ploaie, caz în care în interiorul profilului de sol se vor creea 
 mai multe benzi cu un conţinut sporit în argilă, mai închise la culoare şi cu o 
 permeabilitate mai scăzută. Benzile sau lamelele iluviale au o grosime cumulată în primii 
 100 cm ai solului de cel puţin 15 cm. Caracteristica este specifică pentru subtipul lamelic 
 din cadrul tipurior de sol: podzol, alisol, acrisol,  luvisol, lixisol şi arenosol în WRB şi doar 
 la nivel de varietate (lamelar) pentru tipul de sol psamosol, în SRTS. 
Limnic : cu orizont organic hidromorf (T, H) alcătuit din turbă sedimentară, acumulată pe fundul 
 lacurilor.  Caracteristica defineşte în SRTS varietatea limnică  pentru diferite subtipuri 
 ale histosolului. 
Litic sau leptic˜: sol cu rocă dură, compactă, consolidată (orizont R), care se poate găsi într-o 
 secţiune aflată la o adâncime între 0 şi 150 cm sau mai jos. În funcţie de profunzimea la 
 care se găseşte roca dură (R), subtipul se poate mai clar defini sub următorii  termeni:  
         - litic, în situaţia în care roca dură se găseşte în primii 10 cm (termen uzitat în WRB pentru 
 subtipul litic al leptosolurilor şi criosolurilor şi între 0 şi 20 cm în SRTS pentru tipul de sol 
 litic);  

- paralitic – în cazul în care orizontul R al solului este prezent în primii 10 cm ai solului, dar 
este format din roci dure fisurate care permit fixarea vegetaţiei;  

- epilitic sau epileptic -  termen folosit în situaţia în care roca dură se găseşte între 20 şi 
50 cm;  

          -    mezolitic (în SRTS) sau endoleptic (în WRB) - în situaţia în care roca dură se găseşte 
 între 50 şi 100 cm;  
          -     batilitic (în SRTS) - în situaţia în care roca dură se găseşte între 100 şi 150 cm. 
          În situaţia în care în sol se găseşte o secvenţă compactată artificial continuu (strat pavat, 
 betonat, pietruit, asfaltat etc), ea poartă denumirea de „litoplacic ”. În funcţie de 
 adâncimea la care se găseşte orizontul compactat artificial caracterul poară denumirea 
 de epi, mezo sau batilitoplacic. Caracteristica este specifică entiantrosolurilor din cadrul 
 SRTS. 
Lixic˜ : cu orizont feralic (mai puţin de 10% minerale alterabile, capacitate de schimb cationic mai 
 mică de 16 me/100 g sol şi textură mijlocie spre fină), care îndeplineşte cerinţele 
 orizontului  argic în ceea ce priveşte creşterea conţinutului de argilă şi care prezintă o 
 saturaţie în baze de peste 50% pe toată grosimea orizontului B - până la o adâncime de 
 100 cm de la suprafaţa solului. Caracteristica este specifică tipului feralsol din sistemul 
 WRB. 
Luvic˜ : cu orizont argic care prezintă o capacitate  totală de schimb cationic (T) de peste 24 
 me/100 g sol pe întreaga sa grosime şi o saturaţie în baze (V%) de peste 50% pe o 
 adâncime de până la 100 cm de la suprafaţă. Caracteristica precizată sub această formă 
 este specifică pentru solurile de tip antrosol, andosol, planosol, cernoziom, kastanoziom, 
 gipsosol, durisol şi calcisol din sistremul WRB. În SRTS subtipul luvic este condiţionat de 
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 prezenţa orizontului eluvial (E) şi a celui argic (Bt), eventual argi-natric (Btna). Se aplică la 
 stagnosoluri şi soloneţuri.  
       În cazul solurilor nisipoase, la o creştere a conţinutului în argilă în primii 100 cm cu peste 3%, se 
 utilizează termenul de ”hipoluvic”, termen utilizat în WRB pentru arenosoluri. 
Magnezic˜ : cu un raport dintre cationii schimbabili ai calciului şi cei ai magneziului în primii 100 cm 
 de la suprafaţa solului de sub 1 (Ca: Mg 1).  Caracteristica este specifică în WRB pentru 
 soloneţ. 
Maronic : cu orizont A molic care are în partea superioară un orizont folic (O) slab dezvoltat, iar în 
 partea inferioară caractere de culoare, de structură şi saturaţie în baze de orizont A molic 
 eluvial (orizont A molic forestalic). Este caracteristic în SRTS pentru kastanoziomurile şi 
 cernoziomurile formate sub o vegetaţie forestieră de păduri xerofile. 
Marnic : sol dezvoltat pe materiale parentale provenite din alterarea marnelor. Caracteristica se 
 aplică în SRTS la nivel de varietate în cazul faeoziomurilor. 
Mazic˜ : cu structură masivă şi consistenţă dură şi foarte dură în primii 20 cm ai solului. Subtipul este 
 caracteristic numai vertisolurilor şi se aplică în sistemul WRB. 
Melanic˜ : subtip specific andosolurilor în WRB (sol format pe cenuşi vulcanice, cu valori şi crome ≤ 
 cu 2 şi grosime de peste 30 cm) sau varietate caracteristică argiluvisolurilor în SRTS 
 (secvenţa a unui orizont Bt de culoare închisă, cu valori şi crome ≤ 3,5 care contrastează 
 cromatic cu suborizonturile supra şi subiacente). 
Mezotrofic˜ : subtip care defineşte un sol cu un grad de saturaţie cu baze care variază între 50 şi 75 
 %  în primii 20 cm de la suprafaţă. Este caracteristic pentru tipul vertisol din cadrul WRB. 
Mixic : sol  format pe materiale parentale minerale antropogene amestecate cu roca subiacentă şi 
 eventual cu moloz sau cu deşeuri, în care se observă fragmente de orizonturi diagnostice 
 diseminate la întâmplare (material mixic). Subtipul este specific entiantrosolurilor din 
 cadrul SRTS. 
Molic˜ : subtip caracterizat prin prezenţa în epipedon a unui orizont bioacumulativ molic. Subtipul se 
 poate ataşa în WRB la tipurile: criosol, fluvisol, leptosol, gleisol, andosol, solonceac, 
 soloneţ, planosol, nitisol şi feralsol, iar în SRTS la tipurile: aluviosol, regosol, 
 psamosol, gleiosol, andosol, solonceac, soloneţ, eutricambosol şi preluvosol.  
Natant : cu orizont histic (turbos) care nu are legătură cu partea minerală, depozitul organic plutind 
 la suprafaţa apei (plaur). Caracteristica este aplicată, în SRTS, la tipul histosol. 
Natric˜ : subtipul natric, caracteristic criosolurilor şi vertisolurilor din WRB este definit prin prezenţa în 
 primii 100 cm ai solului a unui orizont îmbogăţit în argilă, cu structură columnară mare şi 
 cu un conţinut de peste 15% sodiu schimbabil (orizont Bt natric). 
Nitic˜ : subtip caracteristic doar alisolului din WRB, definit prin prezenţa unei texturi mijlocii şi mai 
 fine, a unei structuri poliedrice angulare care prezintă feţe strălucitoare, trecere gradată şi 
 difuză între orizonturi şi conţinut sporit de fier (orizont nitic). 
Nodulo-calcaric : subtip care defineşte o acumulare de noduli calcaroşi (concreţiuni) diseminaţi în 
 masa solului în primii 100 cm. Este specific vertosolurilor în SRTS. 
Ocric˜ : subtip definit printr-un orizont de culoare deschisă (valori şi crome > 3,5), un conţinut redus 
 de materie organică (< 1%), dur sau foarte dur în stare uscată sau prea subţire pentru a fi 
 molic sau umbric  (orizont ocric). Subtipul este specific în WRB pentru solonceacuri. 
        În cazul în care orizontul  are o textură grosieră, o structură lamelară, este închis la culoare în 
 stare umedă şi deschis la culoare în stare uscată,  are un conţinut căzut în oxizi de fier şi 
 prezintă o crustă superficială subţire, el defineşte în WRB subtipul hiperocric, specific 
 tipurilor gipsosol, durisol, calcisol, acrisol, luvisol, lixisol, cambisol şi regosol. 
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Ombric˜ : subtip  caracterizat printr-un regim hidric condiţionat de prezenţa în exces a apei freatice. 
 Este specific histosolurilor în sistemul de clasificare WRB. 
Oxiaquic˜ : subtip  specific criosolurilor din WRB şi caracterizat printr-o saturaţie permanentă cu apă 
 în timpul  dezgheţului, dar fără caracteristici redoximorfe (Go) în primii 100 cm de la 
 suprafaţa solului. 
Pachic˜ : sol cu orizont închis la culoare, molic sau umbric, cu o grosime de peste 50 cm în primii 
 100 cm ai solului. Este caracteristic plintosolurilor şi faeoziomurilor în sistemul de 
 clasificare WRB. 
Pelic˜ : în SRTS subtipul pelic este definit prin prezenţa unei texturi foarte fine (argiloasă) cel puţin 
 în primii 50 cm ai majorităţii tipurilor de sol (cu excepţia pelosolului şi a solurilor 
 caracterizate prin texturi grosiere: psamosol, districambosol, umbrisoluri, andisoluri). 
 În sistemul de clasificare WRB subtipul pelic este aplicat doar pentru vertisoluri şi este  
 definit prin prezenţa în primii 30 cm ai solului a unor culori în stare umedă cu valori ≤ 3,5 
 şi crome ≤ 1,5. 
Petric˜ : subtip definit doar în sistemul WRB, printr-o secvenţă de sol puternic cimentată sau 
 indurizată situată în primii 100 cm de la suprafaţă. În cazul în care orizontul 
 indurizat se găseşte poziţionat între 50 şi 100 cm el poartă numele de endopetric, iar 
 dacă orizontul indurizat se găseşte poziţionat în primii 50 de cm, el poartă numele de 
 epipetric.  
       Dacă orizontul este indurizat  continuu prin acumulare de silice secundară în pori şi pe feţele 
 unor agregate structurale sau sub formă de punţi între grăunţii de nisip, atunci subtipul de 
 sol  poartă numele de petroduric. Este specific durisolurilor.  
       Dacă orizontul de sol este indurat prin carbonaţi precipitaţi secundar într-un procent de peste 
 50% CaCO3 atunci subtipul poartă numele de petrocalcic (subtip caracteristic în WRB 
 numai pentru kastanoziomuri). 
       Dacă orizontul de sol este indurat continuu prin acumulări de sulfat de calciu cristalin, secundar,  
 într-o proporţie de peste 60%, atunci suptipul poartă numele de petrogipsic (subtip 
 caracteristic în WRB numai pentru kastanoziomuri). 
       Dacă orizontul este indurat continuu prin oxizi de fier, dacă acesta conţine fier liber într-o 
 proporţie de peste  10% ceea ce favorizează formarea unei structuri nodulare sau 
 reticulare, atunci subtipul de sol poartă numele de petroplintic (subtip caracteristic în 
 WRB numai pentru plintosoluri). 
       Dacă orizontul este indurat în primii 100 cm ai solului prin acumulări de săruri mai solubile decât 
 gipsul atunci subtipul poartă denumirea de petrosalic (subtip caracteristic în WRB numai 
 pentru solonceacuri).  
       În cazul în care un orizont spodic cu o grosime de cel puţin 1 cm este cimentat printr-o 
 combinaţie de materie organică şi oxizi de aluminiu, subtipul de sol poartă numele de 
 placic şi este definit numai în WRB pentru tipurile andosol şi podzol. 
       În cazul în care, sub un orizont eluvial, apare un orizont spodic cimentat care conţine suficient 
 fier amorf pentru a se înroşi la ardere, caracteristica este definită la nivel de subtip sub 
 numele de rustic, fiind specifică doar podzolului în WRB. 
Plaggic˜ : sol  eutric, caracterizat printr-o textură mijlociu grosieră,  un conţinut sporit de materie 
 organică şi de  fosfor format în urma unor activităţi îndelungate de culturalizare sau alte 
 tipuri de utilizare. Defineşte în WRB subtipul plaggic al antrosolurilor. 
Plintic˜ : cu sol format dintr-un  material bogat în fier şi sărac în humus, care conţine în primii 100 cm 
 de la suprafaţă peste 25% plintit (amestec constituit din argilă caolinitică, cuarţ şi peste 
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 2,5%  fier liber), care se indurează ireversibil prin expunere la aer. Este specific tipurilor: 
 feralsol, alosol, acrisol, lixisol, arenosol, cambisol, şi gleisol din clasificarea WRB.  
       În cazul în care orizontul plintic se găseşte în primii 50 cm de la suprafaţa solului atunci subtipul  
 poartă numele de  epiplintic. 
       În situaţia în care în orizontul plintic indurizarea ireversibilă a generat un strat continuu cimentat 
 prin fier atunci subtipul de sol, poartă numele de hiperplintic.  
       În cazul în care în orizontul plintic indurizarea ireversibilă a generat un strat de noduli cimentaţi 
 prin intermediul oxizilor de fier atunci subtipul de sol poartă numele de ortoplintic.  
       În cazul în care prezenţa nodulilor ferici într-o proporţie de peste 19% nu cauzează indurarea 
 ireversibilă prin procese repetate de umezire-uscare atunci subtipul de sol poartă numele 
 de paraplintic.. 
Preluvic : sol cu orizont B argic (Bt) slab conturat şi fără orizont eluvial  (E). Subtipul este 
 caracteristic tipului  alosl în SRTS. 
Prespodic : sol acid, cu orizont B cambic (Bv) prezentând acumulări de sescvioxizi (îndeosebi 
 Al2O3), fără a îndeplini integral parametrii de orizont spodic. Subtipul este caracteristic 
 tipurilor districambosol şi nigrosol din SRTS. 
Profundic˜ : sol cu orizont argic în care conţinutul de argilă nu descreşte cu mai mult de 20% faţă de 
 valoarea  maximă în primii 150 cm ai solului. Este specific tipurilor: alisol, acrisol, luvisol 
 şi lixisol din cadrul sistemului de clasificare WRB. 
Protic˜ : caracteristică care indică  un stadiu redus de diferenţiere a orizonturilor pedogenetice. Este 
 specifică  arenosolurilor în sistemul de clasificare WRB. 
Psamic : sol având textură grosieră (cu mai puţin de 12% argilă), cel puţin în primii 50 cm. Subtipul 
 este caracteristic unor numeroase tipuri de soluri în SRTS. Nu se aplică la tipul 
 psamosol. 
Reductic˜ : sol format pe deşeuri care produc, prin descompunere în condiţii anaerobe, emisii 
 gazoase toxice  (CO2, H2S, NH4). Subtipul este specific  regosolului antropic  în WRB şi 
 entiantrosolului în SRTS. 
Regic˜ : sol fără orizonturi îngropate prin activităţi antropice şi care pot fi recunoscute şi 
 diagnosticate. Subtipul este specific antrosolurilor din sistemul de clasificare WRB. 
Regradat  : secvenţă a unui orizont B situată în partea inferioară a profilului de sol invadată de 
 carbonaţi de calciu, aduşi şi depuşi prin intermediul unui nivel freatic oscilant. 
 Caracteristica este specifică pentru SRTS şi este utilizată la nivel de varietate. Se poate 
 ataşa la tipurile şi subtipurile de sol influenţate de un nivel ridicat şi oscilant al apei 
 freatice. 
Rendzic˜ : sol cu orizont molic şi cu proprietăţi eutrice pe toată secţiunea de control. Materialul 
 parental este constituit din roci calcaroase, cu peste 40% CaCO3 sau din materiale care 
 provin din alterarea acestor roci. Solul prezintă caracter scheletic începând din primii 20 
 cm. Subtipul este  caracteristic litosolurilor sau leptosolurilor  în ambele sisteme de 
 clasificare, WRB şi SRTS.   
Rezicalcaric : care prezintă orizont C cu carbonaţi reziduali începând din primii 125 cm ai solului. 
 Subtipul se aplică la preluvosol, luvosol şi unele cernisoluri din cadrul SRTS. 
Rheic˜ : sol cu regim hidric condiţionat de prezenţa în exces a apelor de suprafaţă. Subtipul este 
 caracteristic histosolurilor în WRB. 
Rodic˜ : sol cu orizont B având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în proporţie de peste 50%) în 
 parte superioară culori în nuanţe de 5 YR şi mai roşii. Subtipul este caracteristic tipurilor 
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 feralsol, planosol,  alisol, nitisol, luvisol, acrisol, lixisol şi cambisol în WRB  şi pentru 
 tipurile districambosol, preluvosol şi luvosol în SRTS. 
Roşcat sau rubic˜: sol cu orizont  B argic (Bt) având în partea inferioară şi cel puţin în pete (în 
 proporţie de peste 50%) în parte superioară culori în nuanţe de 7,5 YR. Subtipul este 
 caracteristic tipurilor preluvosol şi luvosol în SRTS şi arenosol în WRB. 
Rudic : sol format pe materiale parentale antropogene scheletice. Materialul parental scheletic 
 trebuie să aibe o grosime de cel puţin 30 cm începând de la suprafaţă sau imediat de 
 subsuprafaţă. Subtipul este specific entiantrosolului în SRTS. 
Ruptic˜ : sol cu discontinuitate litologică în primii 100 cm de la suprafaţă. Subtipul  poate fi ataşat 
 majorităţii solurilor în WRB. În SRTS este utilizat la nivel de varietate. 
Salic˜ sau salinic: : sol având orizont sc (salinizat sau hiposalic) în primii 100 cm sau orizont sa 
 (salic) între 50 - 100 cm. În funcţie de adâncimea de apariţie a orizontului cu săruri 
 solubile poate fi proxihiposalic, epihiposalic, mezohiposalic (0 - 20, 20 - 50, 50 - 100 
 cm) sau episalic (20-50 cm) şi  mezosalic sau endosalic ( 50 - 100 cm). Subtipul este 
 specific pentru ambele sisteme de clasificare (WRB şi SRTS) pentru solurile din climate 
 uscate şi  calde sau cele din arealele cu apă freatică mineralizată situată la adâncimi 
 subcritice 
Sapric˜ : sol cu mai puţin de 1/6 din volum reprezentat prin resturi de ţesuturi vegetale care mai pot 
 fi încă recunoscute. Subtipul este specific doar pentru histosoluri în sistemul WRB şi 
 SRTS (pentru care specificaţia este utilizată la nivel de varietate).  
Silic˜ :  cu orizont andic care are o cantitate mai mare de silice extractibilă (≥ 0,6%). Subtipul este 
 caracteristic doar andosolurilor în WRB. 
Siltic˜ : cu o alcătuire granulometrică specială, în compoziţia căreia se găseşte un conţinut de praf 
 (silt) de peste 40% într-un orizont de cel puţin 30 cm grosime situat în primii 100 cm ai 
 solului. Subtipul este specific pentru cernoziom, kastanoziom, faeoziom şi albeluvisol în 
 WRB. 
Scheletic˜ sau prundic : în SRTS  caracterul scheletic  este specific majorităţii tipurilor de sol. 
 Acesta este definit prin prezenţa formaţiunilor scheletice într-o proporţie  de 75 – 90 %, 
 caracterizând în acest caz orizonturile A, E sau B ca excesiv scheletice. Poate fi 
 proxischeletic, epischeletic, mezoscheletic sau batischeletic după adâncimea la care 
 începe orizontul scheletic (de peste 25 cm grosime) şi anume în intervalele: 0 - 20, 20 - 
 50, 50 – 100, respectiv 100 - 200  cm. În cazul că orizontul scheletic este format pe 
 pietriş fluviatil poate fi denumit prundic. În funcţie de adâncimea la care este poziţionat 
 orizontul prundic, acesta poate fi: proxiprundic, epiprundic, mezoprundic, 
 batiprundic. Cernoziomurile prundice pot fi denumite şi brancioguri, iar litosolurile 
 prundice, prundosoluri. 
       La un procent de schelet mai redus, de 26-75% se utilizează termenul de subscheletic. După 
 adăncimea de apariţie a scheletului, solul poate fi proxi, epi, mezo sau bati 
 subscheletic (0-20 cm, 20-50 cm, 50-100 cm, respectiv 100-150 cm). 
       În WRB caracterul scheletic este definit prin participarea  elementelor scheletice într-o proporţie  
 care variază între 40 şi 90%, pe o profunzime de 100 cm de la suprafaţa solului. În cazul 
 în care procentul de schelet menţionat este identificat la o adâncime cuprinsă între 50 şi 
 100 cm, subtipul este definit endoscheletic. În cazul în care procentul de schelet care 
 variază între 40 şi 90% este identificat la o adâncime cuprinsă între 20 şi 50 cm atunci 
 subtipul de  sol este definit epischeletic. În cazul în care procentul de schelet identificat 
 până la adâncimea de 75 cm depăşeşte 90% atunci subtipul poartă numele de 
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 hiperscheletic. Şi în cauzul WRB  subtipul scheletic este definit pentru majoritatea 
 tipurilor de sol. 
Solodic : subtipul este specific în SRTS pentru solurile cu orizont Bt hiponatric din tipurile soloneţ, 
 luvisol şi planosol.  Se caracterizează prin prezenţa unui orizont eluvial (E luvic sau E 
 albic) cu grosime de peste 15 cm. 
Spodic˜ : sol  de culoare brun roşcată, cu culori în nuanţe de 7,5 YR sau mai roşii, format prin 
 acumularea compuşilor amorfi ai fierului, aluminiului şi a materiei organice (orizont 
 spodic). Subtipul este specific pentru antrosoluri în WRB şi pentru regosoluri în SRTS 
Spolic˜ : sol format pe materiale terrigene rezultate din activităţi industriale (spolice – escavaţii, 
 dragări de albii, construcţii de drumuri etc). Subtipul este specific regosolului în WRB  sau 
 entiantrosolului în SRTS. 
Stagnic˜ : sol având proprietăţi hipostagnice (orizont w) în primii 100 cm sau proprietăţi stagnice 
 (orizont  stagnic - W) între 50 şi 200 cm. Dacă proprietăţile stagnice accentuate sunt 
 prezente în primii 50 cm ai solului atunci caracteristica defineşte, în SRTS, tipul de sol 
 „stagnosol”. Dacă proprietăţile stagnice accentuate (orizont W) sunt prezente sub 50 cm, 
 atunci solul este denumit la nivel de subtip „stagnic” (mezostagnic), adjectiv care se 
 adaugă majorităţii tipurilor de sol în ambele sisteme de clasificare. Dacă proprietăţile 
 stagnice sunt mai puţin accentuate (caracteristicile reducătoare sunt prezente într-un 
 procent de sub 50% - orizont w), atunci subtipul poartă denumirea de hipostagnic, cu 
 specificaţiile: proxi, epi sau mezohipostagnic, în funcţie de adâncimea la care se 
 găseşte orizontul w: 0-20 cm, 20-50 cm, respectiv 50-100 cm. 
       Datorită faptului că în WRB nu a fost definit încă un tip „stagnosol”, subtipul stagnic defineşte 
 proprietăţile stagnice intense (manifestate prin procese de reducere prezente în primii 50 
 cm ai profilului, într-un procent de peste 50% - W) pentru  majoritatea tipurilor argice, ale 
 solurilor argiloase sau ale celor cu permeabilitate redusă. În cazul în care proprietăţile 
 stagnice accentuat manifestate (W) sunt specifice pentru o profunzime a solului  situată 
 între 50 şi 100 cm, atunci subtipul poartă numele de endostagnic, fiind deocamdată 
 precizat doar pentru feralsoluri. 
Subrendzic : sol dezvoltat pe materiale parentale provenite din alterarea rocilor calcaroase situate 
 în primii 150 cm. Specificaţia se aplică la nivel de varietate în SRTS. Spre deosebire de 
 subtipul rendzic, varietatea subrenzdică nu prezintă fragmente scheletice. 
Takâric˜ : proprietăţile takârice se conturează pe soluri fin texturate, periodic inundate, în condiţii 
 climatice aride ale zonelor deşertice, Solurile au o structură masivă şi o crustă 
 superficială, cu consistenţă foarte dură în stare uscată şi plastică şi adezivă în stare 
 umedă. Subtipul este specific doar în WRB pentru tipurile: fluvisol, solonceac, soloneţ, 
 calcisol, gipsosol, durisol, cambisol gleisol şi regosol. 
Tephric˜ : sol format pe materiale parentale formare într-o proporţie de peste 60% din depozite 
 piroclastitice neconsolidate  şi slab alterate situate la o adâncime de peste 30 cm. 
 Subtipul  este caracteristic  în WRB pentru tipurile: fluvisol, gleisol, arenosol, regosol şi 
 faeoziom. 
Terric˜ :  sol care conţine material mineral pe o grosime de peste 30 cm în primii 100 cm ai solului. 
 În SRTS  subtipul terric este specific tipului turbos (histosol). În WRB subtipul este 
 specific antrosolurilor. 
Thionic˜ : sol cu orizont sulfuratic [cu pH < 3,5 şi culoare gălbuie datorată acumulării sulfului sub 
 formă de jarosit – KFe2(OH)6(SO4)2] sau cu materiale de sol sulfidice (depozite organice 
 saturate cu apă ce conţin sulfuri) în primii 100 cm. Subtipul este specific în SRTS pentru 
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 histosol, limnosol şi gleisol. În  WRB se diferenţiază prezenţa fie a  orizontului sulfuric 
 pentru primii 100 cm (ortothionic), fie  prezenţa materialelor sulfidice în primii 100 cm ai 
 solului (protothionic). În aceste cazuri subtipul este definit pentru tipurile: histosol, 
 gleisol, fluvisol, criosol, vertisol, planosol, umbrisol, cambisol. 
Tipic :  caracterele subtipului tipic  sunt specificate la subtipul haplic. 
Toxic˜  : sol cu concentraţii toxice de ioni, alţii decât Al3+, Fe3+, Na+, Ca2+ sau Mg2+ în primii 50 cm ai 
 solului. Subtipul este specific în WRB pentru histosoluri şi gleisoluri. 
Turbic˜ : sol cu caracteristici determinate de procesele de crioturbaţie (material de sol amestecat, 
 orizonturi întrerupte, involuţii, intruziuni organice, sortare criogenă etc.), prezente în primii 
 100 cm ai solului. Subtipul este caracteristic în WRB pentru criosoluri. 
Umbric˜ : sol cu un epipedon distric, de culoare închisă (valori şi crome ≤ 3,5), slab structurat. 
 Subtipul este specific pentru majoritatea solurilor în WRB şi SRTS în afară de 
 umbrisoluri  şi de solurile încadrate în grupe eutrice (salsodisoluri, cernisoluri). 
Urbic˜ : sol format pe materiale antropogene care conţin peste 35% (v/v) materiale terrigene 
 amestecate cu fragmente de materiale de construcţie şi alte obiecte de fabricaţie umană 
 (deşeuri stradale sau casnice etc.). Subtipul este specific în WRB pentru regosoluri, iar 
 pentru SRTS pentru tipul entiantrosol. 
Vermic˜ : sol cu peste 50% din volumul orizontului Am şi peste 25% din volumul orizontului următor 
 (AC sau AB) reprezentat prin neoformaţii de origine animală (coprolite). În cazul în care 
 caracterul nu este restricţionat de apariţia rocii parentale sau a unor orizonturi indurate). 
 Caracteristica defineşte în WRB subtipul vermic pentru tipurile de sol cernoziom şi 
 faeoziom. Pentru aceleaşi tipuri de sol, în  SRTS caracteristica  vermică este definită 
 la nivel inferior (varietate vermică). 
Vertic˜ : sol format pe materiale parentale smectice, care favorizează formarea unui  orizont vertic 
 în primii 100 cm. Subtipul este  utilizat în ambele sisteme de clasificare  (WRB şi  SRTS) 
 precizate pentru majoritatea tipurilor de sol, în afară de cele grosier texturate.  Se  poate 
 asocia cu subtipul grumic. 
Vetic˜ : sol cu valori scăzute ale capacităţii cationice (SB + SH ≤ 6 me/100 g) cel puţin într-un  anumit 
 suborizont din cadrul orizontului B situat în primii 100 cm de la suprafaţă. Este specific în 
 WRB pentru solurile întens debazificate din zonele calde şi umede de tip feralsol, plintisol, 
 acrisol, lixisol nitisol, andosol. 
Vitric˜ : sol care conţine mai puţin de 10% argilă şi peste 10% sticlă vulcanică. Subtipul are o 
 densitate aparentă  de peste 1 g/cm3 şi o retenţie sporită a fosfaţilor (≥ 25%). Subtipul 
 este specific în WRB pentru andosoluri, gleisoluri, acrisoluri, lixisoluri, luvisoluri, 
 cambisoluri şi faeoziomuri. 
Xantic˜ : sol cu orizont feralic de culoare gălbuie (nuanţe de 7,5 YR sau mai galbene, cu valori în 
 stare umedă de 4 sau mai mari şi crome de 5 sau mai mari). Subtipul este caracteristic în 
 WRB pentru feralsoluri. 
Yermic˜ : sol format şi evoluat într-un climat cu proprietăţi aridice, constituit din fragmente de roci 
 înglobate într-o crustă lutoasă acoperită de un strat subţire de nisip sau loess. Activitatea 
 eoliană favorizează formarea unui pavaj şlefuit prin deflaţie sau o crustă veziculară 
 situată peste un orizont A cu structură în plăci. În situaţia în care nu apare pavajul de 
 deflaţie, subtipul de sol poartă numele de nudiyermic. Subtipul este caracteristic în WRB 
 pentru  solurile zonelor  aride reci (criosol) sau calde (calcisol, gipsosol, durisol, leptosol, 
 regosol, solonceac, soloneţ, arenosol, cambisol). 
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