
ORIZONTUL ORGANO-MINERAL SAU BIOACUMULATIV

• se notează cu A;

• orizont organo-mineral sau bioacumulativ;

• se formează imediat sub suprafaţa terenului sau sub un orizont O;

• reprezintă o secvenţă de sol în care se realizează o acumulare de 
materie organică intim amestecată cu fracţiunea minerală;

• structura iniţială a rocii a dispărut practic în întregime;

• prezintă proprietăţi rezultate în urma cultivării, păşunatului sau altor 
genuri similare de perturbări;

• sunt considerate, de asemenea, orizonturi A şi straturile arate, notate 
cu Ap, chiar dacă sunt grefate direct pe orizonturi E, B sau C.

• orizontul A se împarte în mai multe tipuri în funcţie de activitatea 
pedogenetică şi de caracteristicile biogeografice.



ORIZONTUL A MOLIC

• se notează cu Am;

• mollis = moale;

• este un orizont organo-mineral care are următoarele caracteristici: 

- culoare închisă atât în aşezare naturală, cât şi în stare sfărâmată, 
(având valori şi crome < 3,5 în stare umedă şi valori < 5,5 în stare 
uscată);

- 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 în stare uscată;

- gradul de saturaţie în baze (V) > 50 % pe întreaga grosime a 
orizontului;

- grosime minimă de 25 cm;

- minim 20 cm grosime în solurile unde stratul R este situat la peste 75 
cm adâncime sau minim 10 cm dacă A este situat direct pe R.

• se întâlneşte la următoarele tipuri de sol: cernoziom, faeoziom, 
kastanoziom, rendzină;

• poate să apară şi la: regosoluri, arenosoluri, aluviosoluri, andosoluri, 
gleisoluri etc. 
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ORIZONTUL A UMBRIC

• se notează cu Au;

• prezintă caracteristicile menţionate la orizontul Am (culoare, 
conţinutul de materie organică, structura, grosimea);

• V este ≤ 50 % (la Am, V > 50 %);

• spre deosebire de Am, prezintă un grad mai redus de dezvoltare a 
structurii;

• Se întâlneşte la următoarele soluri: umbrisoluri, podzoluri, 
regosoluri, andosoluri, arenosoluri, fluvisoluri, gleisoluri, etc.



ORIZONTUL A OCRIC

• se notează cu Ao;

• se diferenţiază de Am şi Au prin culori mai deschise, prin gradul 
scăzut al materiei organice (< 1 %) şi prin grosimea redusă;

• structura este poliedrică, cu grad variabil de mărime şi dezvoltare;

• se poate întâlni şi structură prismatică foarte mare (> 30 cm Ø), care 
este inclusă în structura masivă dacă nu există o structură 
secundară în interiorul prismelor;

• Ao poate deveni masiv şi dur sau foarte dur în perioada uscată a 
anului.

• Apare la următoarele soluri: luvisoluri, albeluvisoluri, cambisoluri, 
fluvisoluri, regosoluri, podzoluri, andosoluri, arenosoluri, gleisoluri, 
calcisoluri, gipsisoluri, durisoluri, plintisoluri, alisoluri, criosoluri, etc.



ORIZONTUL A MOLIC GREIC

• se notează cu Ame;

• mai poartă denumirea de A molic eluvial;

• apare între orizonturile Am şi Bt;

• se caracterizează prin prezenţa acumulărilor reziduale de cuarţ sau 
alte minerale rezistente la alterare;

• grăunţii de cuarţ apar sub formă de pete pe feţele agregatelor 
structurale => culori, în stare uscată, cu valori ≤ 3 şi crome < 2 
(culori gri);

• structură lamelară sau absentă;

• reprezintă stadiul incipient de formare a unui orizont eluvial (E).

• Se întâlneşte la subtipurile greice ale cernoziomurilor şi 
faeoziomurilor.



ORIZONTUL A MOLIC FORESTALIC

• se notează cu Amf;
• este o varietate de orizont bioacumulativ care îndeplineşte condiţiile 

de orizont molic şi prezintă în plus următoarele caractere 
determinate de formarea lui sub păduri xerofile (adaptate climatului 
uscat):

     - structură poliedrică medie şi mare în partea mijlocie şi/sau 
inferioară a orizontului;
- agregate sunt adesea acoperite cu cuarţ sub formă de pudră;

     - prezintă un minim în variaţia valorilor pentru pH, baze şi saturaţie 
în baze;
- deasupra lui Amf se întâlneşte, de obicei, un orizont organic 
nehidromorf slab dezvoltat.



ORIZONTUL A LIMNIC

• se notează cu Al;

• este un orizont organo-mineral submers situat la suprafaţa 
depozitelor de pe fundul rezervoarelor naturale de apă (bălţi, lacuri, 
lagune) puţin adânci format prin acumularea subacvatică de 
suspensii sau precipitate minerale şi organice, resturi de alge, 
plante şi animale subacvatice, variat humificate sau turbificate.

•  Prezintă următoarele caractere:

- conţinut de materie organică peste 1%;

      - stratificare evidentă şi lipsa structurii; 

- consistenţă foarte moale, frecvent cu aspect de nămol sau gel;

- culori închise (cenuşii, cenuşii-oliv, cenuşiu-verzui sau negre), 
care se deschid (se schimbă în brun sau oliv) prin expunere la aer.


