ORIZONTUL ELUVIAL
• Eluviere – deplasarea în pedon prin intermediul apei a unor
componenţi ai materialului de sol, în suspensie sau în soluţie, de
regulă dintr-un orizont superior într-unul inferior (Lupaşcu et al.
1998).
• Eluviere = spălare, sărăcire, îndepărtare.
• Iluviere – depunere a materialului de sol translocat în suspensie
sau în soluţie, dintr-un orizont superior de sol într-unul subiacent.
• Iluviere = depunere, îmbogăţire, acumulare.

ORIZONTUL ELUVIAL
• se notează cu E;
• este un orizont mineral;
• principalul caracter îl constituie sărăcirea în argilă silicatică, oxizi de
fier şi/ sau aluminiu sau o combinaţie a acestora;
• este situat aproape de suprafaţă, sub un orizont A şi deasupra unui
orizont B (Bt sau Bs);
• faţă de orizontul supraiacent, orizontul E este mai sărac în materie
organică şi mai deschis la culoare;
• prezintă, de obicei, culori mai deschise decât orizontul subiacent B;
• are o textură mai grosieră decât orizonturile adiacente.
• Datorită caracteristicilor morfologice şi fizico-chimice, E se împarte în
două orizonturi diagnostice: El şi Ea.

ORIZONTUL ELUVIAL LUVIC
•
•
•
•
•
•
•

se notează cu El;
este situat deasupra unui orizont Bt;
are culori deschise în stare uscată (cu valori < 6,5);
structură poliedrică sau lamelară; uneori nestructurat;
textură mai grosieră decât a orizontului subiacent;
grosime minimă de 5 cm;
se întâlneşte la luvisoluri.

ORIZONTUL ELUVIAL ALBIC

•
•
•
•
•
•

se notează cu Ea;
apare deasupra unui orizont Bt sau Bs;
are culori deschise în stare uscată (cu valori > 6,5);
structură poliedrică slab dezvoltată, lamelară sau nestructurat;
textură mai grosieră decât a orizontului subiacent;
prezintă îmbogăţire reziduală în cuarţ şi alte minerale rezistente la
alterare;
• prezintă o segregare a sescvioxizilor sub formă de concreţiuni şi
pete, în cazul solurilor afectate de stagnogleizare;
• grosime minimă de 10 cm în cazul luvosolurilor sau de 2 cm în
cazul podzolurilor;
• apare şi la albeluvisoluri, planosoluri şi podzoluri.

