ORIZONTURILE ORGANICE

• Orizontul organic nehidromorf (O)
• Orizontul folic (O)
• Orizontul organic hidromorf (T/H)

ORIZONTUL ORGANIC NEHIDROMORF
• se formează prin acumulare de material organic la suprafaţa solului
=> orizont de suprafaţă;
• materia organică depăşeşte 35 %;
• este saturat cu apă mai puţin de o lună pe an;
• apare, de obicei, sub o vegetaţie forestieră;
• fracţia minerală se găseşte în proporţie redusă (sub jumătate din
greutate);
• materia organică se găseşte în stadii variate de descompunere,
ceea ce duce la diferenţierea a 3 secvenţe de orizont organic
nehidromorf (suborizonturi).

ORIZONTUL ORGANIC NEHIDROMORF
• Orizont de litieră (Ol) - constă din material organic proaspăt,
nedescompus sau foarte puţin descompus (litiera pădurii).
• Orizont de fermentaţie (Of) - format din materie organică incomplet
descompusă, în care se recunosc cu ochiul liber sau cu lupa (mărire
× 10) resturi vegetale cu structură caracteristică.
• Orizont de humificare (Oh) - materialul organic este într-un stadiu
foarte avansat de descompunere, încât nu se mai recunosc cu
ochiul liber, ci numai cu lupa, resturi vegetale cu structură
caracteristică.
• Când depăşeşte grosimea de 20 cm, orizontul O poartă denumirea
de orizont folic (O).
• Se întâlneşte la foliosoluri (“folio” lat. = foaie).

ORIZONTUL ORGANIC HIDROMORF

• poartă denumirea de orizont turbos – T (în SRTS) sau de orizont
histic – H (în WRB-SR);
• este un orizont organic (peste 20 % materie organică) de suprafaţă
sau de subsuprafaţă, dar apărând la mică adâncime;
• materialul organic este saturat cu apă mai mult de o lună pe an;
• grosimea minimă este de 20 cm;
• în funcţie de gradul de descompunere a materiei organice se
deosebesc 3 tipuri de orizont T.

ORIZONTUL ORGANIC HIDROMORF
• Fibric sau slab descompus - peste 2/3 din volumul materialului
organic este alcătuit din resturi vegetale puţin transformate, încât se
recunosc ţesuturile de plante.
• Hemic sau mediu descompus - resturile organice bine descompuse
sunt prezente între 2/3 şi 1/6 din volumul total al materialului
organic.
• Sapric sau puternic descompus - nu se mai recunosc ţesuturi de
plante sau acestea ocupă cel mult 1/6 din volumul materialului.
• Apare la următoarele tipuri de sol: histosol, gleisol, stagnosol,
andosol, leptosol, podzol, limnosol.

