CARACTERE ŞI PROPRIETĂŢI DIAGNOSTICE
• Definesc o serie de însuşiri folosite drept criterii pt. clasificarea
solurilor la nivel de tip, subtip şi varietate.
• Completează informaţiile prezentate la caracterizarea orizonturilor
pedogenetice.
• Se axează pe precizarea unor caracteristici de detaliu.

CARACTERUL VERMIC
• se notează cu “vm”;
• specific solurilor cu o intensă activitate faunistică;
• acest caracter se grefează pe solurile care prezintă neoformaţiuni
de origine animală în următoare proporţie:
- > 50 % din volumul orizontului A şi > 25 % din volumul orizontului
următor.

CARACTERUL PLANIC
• mai poartă denumirea de schimbare texturală bruscă;
• se notează cu “pl”;
• exprimă o schimbare intensă de textură înregistrată între un orizont
E şi orizontul subiacent Bt;
• dacă E are < 20% argilă – în B cantitatea de arigilă se dublează;
E = 13% argilă => B = 26% argilă
• dacă E are > 20% argilă – în B se realizează o creştere de argilă de
minim 20% faţă de E;
E = 22% argilă => B = ≥ 42% argilă
• schimbarea procentului de argilă trebuie să se realizeze pe o
distanţă de maxim 7,5 cm;
• dacă schimbarea texturală are loc pe o distanţă cuprinsă între 7,5 15 cm, solul prezintă schimbare texturală semibruscă.
• se întâlneşte la planosoluri.

CARACTERUL CRIOSTAGNIC
• se notează cu “cr”;
• apare la orizonturile saturate temporar cu apă stagnantă în partea
superioară a solului, deasupra unui start îngheţat;
• se înregistrează în timpul primăverii, când are loc dezgheţul solului;
• în România apare la solurile montane – proprietăţi altocriostagnice;
• specific criosolurilor.

CARACTERUL GLOSIC

• mai poartă denumirea de caracter albeluvic;
• se notează cu “gl”;
• defineşte un suborizont mineral de tranziţie între
E şi Bt (E+Bt);
• se caracterizează prin pătrunderi de material din
Ea în Bt sub formă glosică (de limbi);
• limbile trebuie să aibă lungimea > lăţimea;
• limbile din Ea reprezintă minim 10% din volumul
primilor 10 cm ai lui Bt;
• atunci când predomină caracteristicile lui B se
notează B+E;
• este caracteristic albeluvisolurilor.

CARACTERUL NITIC
• apare într-o secvenţă de sol care are > 30% argilă şi al cărei
conţinut se modifică cu mai puţin de 20%, pe o distanţă de cel puţin
12 cm;
• prezintă structură prismatică sau poliedrică angulară cu agregate ce
au feţe netede, strălucitoare;
• textura este mijlocie sau mai fină;
• se caracterizează printr-un conţinut ridicat de Fe;
• culorile au nuanţe roşcate;
• specific nitisolurilor.

CARACTERUL ALIC
• se notează cu “al”;
• caracterizează materialele minerale foarte acide (pH < 4) şi cu un
conţinut ridicat de Al schimbabil (>35 %);
• specific alosolurilor.

CARACTERUL FERIC
•
•
•
•
•

indică prezenţa petelor de oxidare;
are culori mai roşii decât 7,5 YR;
prezintă noduli cu Ø ≤ 2 cm, cimentaţi cu fier;
T > 24 me/100g;
grosimea depăşeşte 15 cm.

CARACTERUL FERALIC
• apare în solurile care au T < 24 me/100 g;
• pt. a întâlni acest caracter este necesară prezenţa unei secvenţe în
B oxic (feralic) care să aibă T < 4 me/100 g sol;
• B oxic – T < 16 me/100 g.

CARACTERUL GERIC
•
•
•
•

are valori ale lui T foarte mici (T < 1,5 me/100 g sol);
valori reduse ale sumei bazelor (SB < 1,5 me/100 g sol);
pH-ul este scăzut;
este specific plintisolurilor, feralsolurilor, planosolurilor, acrisolurilor
şi lixisolurilor.

CARACTERUL YERMIC
• se notează cu “Y”;
• apare la solurile din regiunile aride (tropicale uscate, deşertice);
• se formează prin prezenţa unor fragmente scheletice înglobate într-o
crustă lutoasă acoperită de un strat subţire de nisip sau loess;
• atunci când, prin deflaţie, crusta este adusă la suprafaţă se prezintă
sub forma unui pavaj pietros, accentuat şlefuit.

CARACTERUL ARIDIC
• defineşte solurile din regiunile deşertice, formate pe materiale
parentale cu un conţinut scăzut în humus şi cu crăpături umplute cu
fracţiuni grosiere (particule de nisip sau fragmente de roci şlefuite
prin vânt);
• prezintă urme ale fenomenelor de aeroturbaţie, deflaţie şi depunere;
• V > 75 %;
• nu prezintă caractere specifice orizontului takâric sau yermic;
• specific solurilor din regiunile secetoase.

