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Abstract. This research try to make a corelation between natural vegetation 

and the formation and evolution of the soils from România. Since 2003 in România is 
used a new soils clasification, known like S.R.T.S. (Românian Sistem of Soils 
Taxonomy), which includes 32 types of soils. In the first part, it is established an 
interdepency corelation only for 11 types of soils, included in 4 clases, conform with 
S.R.T.S. – 2003. 

 

INTRODUCERE 
Solul reprezintă un mediu poros structurat care s-a format şi a evoluat la suprafaţa 

continentală, respectiv un înveliş superior al Pământului, ale cărui proprietăţi sunt 
diferite în funcţie de compoziţie. Evoluţia solului are loc în condiţiile unei interacţiuni 
dinamice între atmosferă, biosferă, litosferă şi hidrosferă. 

Spaţiul poros al solurilor este ocupat de apă şi aer, în timp ce faza solidă este 
constituită din diverse minerale, organisme vii şi resturi de plante şi animale. 

Componenta de mediu în care se găsesc solurile este cunoscută sub denumirea de 
Pedosferă. 

În general apa şi aerul din sol ocupă aproximativ 50 % din volumul acestuia, 
materialul organic provenit din organismele vii şi produşii acestora în jur de 5 %, în 
timp ce circa 45 % sunt ocupate de componenta minerală. 

Caracteristica principală a solului este dată de capacitatea acestuia de a asigura 
creşterea şi dezvoltarea plantelor, datorită acumulării în sol a apei, aerului şi a 
humusului, respectiv a elementelor de nutriţie, care sunt puse treptat la dispoziţia 
plantelor. 

Datorită caracterului natural al solului de mediu poros şi afânat, cât şi capacităţii 
acestuia de reţinere a apei şi aerului, el devine suport pentru plante, permiţând o 
pătrundere a rădăcinilor acestora. 

În diferite epoci, au existat diverse concepţii despre sol. Acum circa 5-7000 de 
ani, cunoştinţele despre sol erau foarte puţine, aceasta deoarece agricultura nu era o 
îndeletnicire stabilă. Filozofii din perioada următoare, în lucrările lor fac unele referiri la 
diferite noţiuni agricole. Caracterul mistic al evului mediu determină o neglijare şi / sau 
denaturare a ştiinţelor, printre care şi a celor agricole. Sfârşitul secolului al XVI-lea, 
marchează apariţia de teorii noi şi de lucrări în domeniul agricol, cum ar fi: teoria 
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uleiurilor nutritive, teoria apei, teoria părţilor teroase. Începutul secolului al XVIII-lea a 
marcat o impulsionare a studiului ştiinţific şi apariţia de concepţii noi, datorită 
acumulării de date ştiinţifice. S-au emis teorii chimice (teoria minerală şi teoria 
humusului), teorii fizice, microbiologice şi agrogeologice. În a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, a fost emisă în Rusia, teoria genetică sau naturalistă, teorie care a 
pus bazele Pedologiei ca ştiinţă. Evoluţia studiilor despre soluri a determinat elaborarea 
la nivelul diferitelor ţări ale lumii a unor clasificări de soluri ( clasificarea FAO-
UNESCO, clasificarea WRBSR, clasificarea americană, clasificarea naturalistă rusă, 
clasificarea ICPA ). 

În România, prima clasificare a solurilor a fost elaborată de Gh. Munteanu 
Murgoci, fiind în timp completată şi actualizată. Pentru îmbunătăţirea structurii şi 
nomenclaturii în funcţie de experienţa acumulată şi de noile realizări ale ştiinţei solului, 
cât şi pentru a avea o discuţie unanim acceptată la nivel internaţional, s-a adoptat o nouă 
clasificare, respectiv SRTS-2003, care cuprinde XII clase de soluri cu un număr de 32 de 
tipuri de sol, soluri care s-au format şi au evoluat sub o vegetaţie caracteristică. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru cartare s-a utilizat metoda Braun-Blanquet, folosită în geobotanică (metoda 

releveelor pătrate, 100 m2), pe itinerar (marşrut), cât şi datele din literatura de specialitate, 
biogeografia României (R. Călinescu şi colab.,1969). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Psamosolurile sunt soluri nisipoase, nesolificate, cu foarte puţină materie 

organică în descompunere. Nisipurile din ţara noastră se găsesc în zone diferite cu 
temperaturi medii anuale de 7-11°C şi precipitaţii medii cuprinse între 350 şi 650 mm. 
Deşi precipitaţiile sunt suficiente pentru dezvoltarea plantelor, psamosolurile sunt aride 
deoarece apa din precipitaţii se infiltrează uşor în profunzime unde rădăciniţele plantelor 
nu ajung. Suprafeţele de teren ocupate de nisipurile continentale au un aspect vălurat 
datorită dunelor de nisip. Permeabilitatea foarte mare la apă face ca aceste nisipuri să fie 
uscate în partea superioară a dunelor şi mai umede în depresiunile dintre dune. Acest 
lucru a făcut posibilă dezvoltarea unor pădurici de stejar brumăriu (Quercus 
pedunculiflora) în locurile mai joase unde apa freatică este la mică adâncime (rămăşiţe 
se mai găsesc în regiunea nisipoasă a Olteniei); stejar (Quercus robur) şi gorun 
(Quercus cerris) se găsesc în nisipurile din Moldova. Specii ierboase tipic psamofite 
sunt Polygonum arenarium, Centaurea arenaria, Ceratocarpus arenarius, Helycrysum 
arenarium, Mollugo cerviana, Tribulus terrestris, Tragus racemosus, Astragalus varius 
şi altele. În ultimul timp, aceste nisipuri au început să fie fixate prin plantaţii de salcâm 
(Robinia pseudacacia), pin negru (Pinus nigra) şi cultivate cu pepeni verzi, secară, viţă 
de vie etc. 

Aluviosolurile, deşi se găsesc în zone foarte variate (de la câmpie şi până la 
munte), datorită îndeosebi regimului specific de umiditate, caracteristic pentru zona de 
luncă, unde se formează şi evoluează, prezintă o vegetaţie naturală caracteristică 
formată din specii arborescente şi ierboase. 
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Vegetaţia lemnoasă de pe malul râurilor, numită şi zăvoi, este formată din esenţe 
moi de salcie, plop şi alte specii. Zăvoaiele de la câmpie şi deal sunt formate din 
plesnitoare (Salix fragilis), răchită albă (Salix alba), Salix triandra, Salix viminalis, plop 
alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), plop hibrid (Populus x canescens), arin 
negru (Alnus glutinosa),  ulm (Ulmus laevis, U. foliacea) şi izolat, pe suprafeţe mici, 
Tamarix ramosissima (mai ales în sudul ţării); în ultimul timp s-a plantat masiv plop 
canadian (Populus canadensis) şi diferiţi hibrizi. Zăvoaiele din regiunea de deal – 
munte sunt formate din salcie căprească (Salix caprea), Salix incana, Alnus viridis şi cu 
o largă amplitudine ecologică Salix pentandra, Salix purpurea, S. cinerea care 
vegetează de la câmpie şi până în regiunea subalpină. Pe terenurile din luncă ceva mai 
înalte, unde apa freatică se găseşte la o adâncime ceva mai mare, cresc esenţe lemnoase 
tari formând păduri numite şleau de luncă: în regiunea de câmpie –  deal vegetează 
stejarul (Quercus robur), cerul (Quercur cerris), gârniţa (Quercus frainetto), teiul (Tilia 
tomentosa), frasinul (Fraxinus excelsior) şi altele; în regiunea de deal – munte 
vegetează gorunul (Quercus petraea), plopul tremurător (Populus tremula), 
mesteacănul (Betula verrucosa) şi cu o largă amplitudine ecologică (de la câmpie şi 
până la munte) ulmul de munte (Ulmus montana), carpenul (Carpinus betulus), alunul 
(Corylus avellana), iar dintre arbuşti sângerul (Cornus sanguinea), păducelul 
(Crataegus monogyna), cătina albă (Hippophae rhamnoides) şi altele. Între copacii din 
zăvoi se găsesc foarte multe specii ierboase care aparţin la mai multe familii botanice: 
Ranunculus repens, Potentilla anserina, P. supina, Prunella vulgaris, Inula britannica, 
Pulicaria vulgaris, Bidens tripartita, Agrostis alba şi altele. Pe suprafeţe mari, 
neocupate de vegetaţia lemnoasă de luncă se găsesc pajişti a căror compoziţie floristică, 
cu o bună valoare furajeră, aparţine la mai multe familii botanice: coada vulpii 
(Alopecurus pratensis), firuţă (Poa pratensis), timoftică (Phleum pratensis), raigras 
(Lolium perenne), Agrostis alba, Trifolium pratense, T. campestre, T. arvense, 
Medicago falcata, pirul târâtor (Agropyron repens), Agrostis tenuis, Falcaria vulgaris, 
Salvia pratensis şi altele. 

În cazul kastonoziomurilor, vegetaţia ierboasă spontană este caracteristică 
stepelor uscate (sub 150 m altitudine) care fac tranziţia spre zona semideşertică. Ea se 
compune din specii mezoxerofite şi xerofite cum sunt: Stipa capillata, S. lesingiana, S. 
joannis, Poa bulbosa, Agropyron cristatum, Artemisia austriaca, şi altele. Această 
vegetaţie naturală este înlocuită de plante cultivate sau este degradată prin suprapăşunat. 
Condiţiile climatice din zona kastanoziomurilor constituie factor limitativ pentru 
vegetaţia forestieră. Vegetaţia naturală sub care s-au format cernoziomurile este cu 
precădere de stepă, fiind constituită din specii ierboase mezoxerofite, predominant din 
gramineie perene cu talie înaltă de până la 1m şi rădăcina bine dezvoltată (Festuca 
valesiaca, Botriochloa ischaemum, Agropyron repens, Poa bulbosa, Centaurea 
orientalis, Gagea pusilla, Astragalus onobrychis, Trifolium diffusum, Vicia serratifolia, 
Medicago falcata, Melilotus officinalis, Peucedanum tauricum, Salvia austriaca, 
Phlomis pungens, Echium rubrum, Crambe tataria şi din specii lemnoase cum sînt 
arbuştii Prunus  spinosa, Rosa canina, R. gallica, Rubus caesius, Cerasus fruticosa, 
Amygdalus nana, Crataegus monogyna şi din arbori: stejar pufos (Quercus pubescens), 
stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora, ulmul (Ulmus procera), părul sălbatec 
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(Pyrus pyraster). În lunca râurilor ce străbat zona de stepă, vegetaţia caracteristică este 
cea de zăvoi şi şleau de luncă descrisă la aluvisoluri.  

Cernoziomul argic evoluează sub influenţa vegetaţiei de silvostepă, cu o pondere 
mai mare a vegetaţiei lemnoase (stejar, cer, gîrniţă) datorită climatului ceva mai umed, 
care este o alternanţă de suprafeţe variabile de stepă şi silvostepă. Vegetaţia lemnoasă 
este formată din stejari şi ulmi (Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. pubescens, Ulmus 
foliacea, U. procera, U. ambigua) cu specii de amestec (Pyrus pyraster, P. 
elaeagrifolia, Acer tataricum, A. campestre) şi arbuşti (Cornus mas, C. sanguinea, 
Ligustrum vulgare, Evonymus europaea, Crataegus monogyna, Rhamnus cathartica şi 
altele). În pajişti (şi în păduri), se găsesc specii xerofite caracteristice stepei (Stipa 
joannis, S. lessingiana, Festuca valesiaca, F. pseudovina, Agropyron cristatum, specii 
de Centaurea, Salvia, Vicia, Astragalus, Aster, Trigonella, Phlomis tuberosa, Thymus şi 
altele, dar şi mezofile, unde condiţiile ecologice permit: obsigă nearistată (Bromus 
inermis), pir târâtor (Agropyron repens), Trifolium repens, T. pratense, Onobrychis 
viciaefolia, Filipendula hexapetala, Salvia pratensis şi altele. 

Faeoziomurile s-au format sub influenţa unei vegetaţii ierboase mezohigrofile de 
fâneaţă care s-a  instalat în urma defrişării pădurilor de foioase: păiuşcă (Agrostis 
tenuis), Festuca sulcata, F. pseudovina,  F. valesiaca, bărboasă (Botriochloa 
iscaemum), Koeleria gracilis, Poa pratensis var. angustifolia, Lolium perenne, 
Medicago lupulina, M. falcata, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Astragalus 
onobrychis, Fragaria viridis, Origanum vulgare. Pădurile de foioase iniţiale (înainte de 
defrişare) erau formate din stejărete (Quercus petraea în amestec cu exemplare rare de 
Tilia tomentosa, Carpinus betulus, Acer campestre, Sorbus torminalis, Fraxinus 
excelsior, arbuştii Corylus avellana, Crataegus monogyna, Evonimus europaea, E. 
verrucosa, Cornus mas, C. sanguinea, Rhamnus frangula, Ligustrum vulgare, 
Sambucus nigra, specii ierboase ca: Asperula odorata, Polygonatum latifolia, 
Pulmonaria officinalis, Poa nemoralis, Asarum europaeum, Dactylis glomerata, Scila 
bifolia, Lamium maculatum, Sanicula europaea, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, 
Convallaria majalis, Scrofularia nodosa şi altele). 

Faeoziomurile greice s-au format în zone cu climat mai umed şi mai răcoros 
decât cernoziomurile cambice (precipitaţii medii anuale de aproximativ 800 – 900 mm, 
cu temperaturi medii anuale cuprinse între 7-9°C), în condiţii de relief de podiş şi 
depresiuni. Vegetaţia de fâneaţă (în parte desţelenită pentru arabil) este formată din Poa 
pratensis, P. pratensis var. angustifolia, Lolium perenne, Festuca pratensis, Agropyron 
repens, Medicago falcata, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Astragalus onobrychis, 
Taraxacum officinale, Rumex acetosella, Galim verum, Salvia pratensis, Vicia cracca şi 
altele. 

Cambosolurile (eutricambosoluri şi districambosoluri) sunt soluri nediferenţiate 
textural. Eutricambosolul se găseşte în etajul de deal înalt şi munte inferior (500 – 1300 
m altitudine) fiind format sub influenţa vegetaţiei forestiere: fag şi gorun la deal, molid 
la munte şi amestec de fag şi molid în zona de contact; ca specii de amestec, destul de 
rar se întâlneşte Acer pseudoplatanus, Allnus incana, Carpinus betulus, Tilia cordata, 
Abies alba, dintre arbuşti sunt prezenţi Sambucus nigra, Lonicera xylosteum, Spiraea 
ulmifolia, Cornus mas, C. sanguinea, Evonymus verrucosa, Corylus avellana, 
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Crataegus monogyna şi altele. Dintre speciile ierboase amintim Asperula odorata, 
Asarum europaeum, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Euphorbia amygdaloides, 
Dentaria bulbifera, Galium schultesii, Polygonatum officinale, Allium ursinum, 
Lamium maculatum, Oxalis acetosella şi altele. În gorunete există spaţii ocupate de 
pajişti formate din Festuca rubra, Cynosurus cristatus, Agrostis tenuis, Briza media, 
Trifolium pratense şi altele. Pe locul pădurilor de fag ce au fost defrişate au apărut 
pajişti secundare de păiuşcă (Agrostis tenuis) în amestec cu Festuca rubra, Cynosurus 
cristatus, Briza media, Anthoxantum odoratum, Trifolium pratense, T. dubium şi altele. 
Aceste pajişti exploatate neraţional sunt invadate de ţăpoşică (Nardus stricta) şi feriga 
ţolul lupului (Pteridium aquillinum). Fără intervenţia omului, în aceste pajişti se 
instalează esenţe lemnoase pioniere care, cu timpul, evoluează în făgete.  

Districambosolul se găseşte în etajul montan inferior (1000 – 1300 m altitudine), 
specia dominantă fiind molidul cu exemplare rare de Sorbus aucuparia, Acer 
pseudoplatanus, Alnus incana, Abies alba, Pinus silvestris, Larix decidua în unii munţi. 
Arbuştii sunt prezenţi şi ei (în exemplare puţine): Sambucus racemosa, Lonicera nigra, 
Ribes alpinum, Daphne mezereum, Spiraea ulmifolia, Vaccinum myrtillus, 
Bruckenthalia spiculifolia şi alţii, iar dintre speciile ierboase amintim Oxalis acetosella, 
Homogyne alpina, Pirola uniflora, Luzula silvatica, Dryopteris filix mas, Dryopteris 
spinulosa, Polypodium vulgare, Phegopteris polypodioides şi altele. În unele locuri, 
muşchii formează adevărate covoare: Polytrichum commune, P. juniperinum, 
Dicranum scoparium etc. Pe districambosoluri există pajişti de graminee care au apărut 
pe locul pădurilor de molid defrişate. Acestea sunt pajişti mezofile secundare de păiuş 
roşu (Festuca rubra var. fallax) care se pot transforma (ca urmare a utilizării 
neraţionale) în pajişti de Nardus stricta şi de târsă (Deschampsia caespitosa). În 
anumite condiţii, în aceste pajişti se instalează puieţi de molid care, cu timpul, se 
dezvoltă formând din nou pădure de molid. 

În cazul preluvosolurilor, vegetaţia naturală dominantă este reprezentată prin 
păduri de cvercinee ce se dezvoltă la o altitudine cuprinsă între 150 şi 800 m şi la care 
materialul parental sunt rocile sedimentare: Quercus frainetto (gîrniţă), Q. cerris (cer), 
Q. petraea (gorun), iar în zonele mai înalte apare şi fagul (Fagus silvatica). Sub 
vegetaţia lemnoasă se dezvoltă şi o bogată vegetaţie ierboasă vernală formată din 
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Allium ursinum, Corydalis cava, Scilla bifolia şi 
altele, iar după înfrunzirea arborilor se dezvoltă plante de umbră şi semiumbră cum 
sunt: Asperula odorata, Dentaria bulbifera, Carex silvatica, Poa nemoralis, 
Polygonatum officinale, Convallaria majalis, Campanula persicifolia şi altele. 

Luvosolurile sunt specifice zonei de dealuri şi podişuri (150 – 800 m altitudine), 
temperaturi medii anuale cuprinse între 6-9° C şi cu precipitaţii medii de 600-900 mm. 
Indicele de ariditate are valori de 35-60, evapotranspiraţia mai mică de 600 mm, iar 
regimul hidric este, în majoritatea cazurilor, percolativ. Aceste valori sunt caracteristice unui 
climat umed şi mai răcoros. În cadrul reliefului de deal, piemont şi podiş, luvosolurile ocupă 
întotdeauna terenurile plane cu drenaj global defectuos şi terenurile depresionare. Vegetaţia 
naturală este alcătuită din păduri de cvercinee (Quercus) şi fag (Fagus silvatica), cu specii de 
amestec ca Quercus cerris, Carpinus betulus, Ulmus procera, U. foliacea, Acer campestre, 
A. plataniodes, Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Cerasus avium şi altele, arbuştii Crataegus 
monogyna, Evonimus europaea Cornus mas, Rhamnus frangula, Prunus spinosa şi altele, 
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iar dintre speciile ierboase amintim Luzula albida, Cytisus austriacus, Genista tinctoria, 
Polygonatum latifolium, Lamium maculatum, Pulmonaria officinalis, Asperula odorata, 
Galium schultesii, Brachipodium silvaticum, Bromus ramosum, Convallaria majalis şi 
altele; dintre speciile ierboase acidofile amintim Luzula albida, Poa nemoralis, 
Calamagrostis arundinacea care creează condiţii favorabile acidifierii. 

Alosolurile sunt specifice zonei de dealuri şi podişuri, în general în locuri mai 
răcoroase (200 -–800 m altitudine) şi cu un drenaj global bun. Relieful este în general plan 
sau depresionar, lucru pentru care apa percolează intens solul, accentuând procesele de 
debazificare şi eluviere. Vegetaţia naturală este, în cea mai mare parte, acidofilă şi puternic 
acidofilă. Vegetaţia lemnoasă este foarte eterogenă, fiind formată din păduri de fag, de 
gorun, de fag în amestec cu gorun: (Fagus silvatica, Quercus dalechampii, Q. polycarpa, Q. 
Petraea, la care se adaugă: Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior, Carpinus betulis, Ulmus 
foliacea, Acer campestre şi altele; dintre arbuşti menţionăm: Crataegus monogyna, Cornus 
mas, Cornus sanguinea, Rhamnus frangula, Prunus spinosa, Rosa canina, Ligustrum 
vulgare, Evonymus verrucosa şi altele, iar dintre speciile ierboase Brachipodium silvaticum, 
Melica uniflora, Dactylis glomerata, Luzula nemorosa, Botriochloa ischaemum, Festuca 
sulcata, F. valesiaca, Cytisus austriacus, Genista tinctoria, pecetea lui Solomon – 
Polygonatum latifolium, pochivnicul – Asarum europaeum, mierea ursului – Pulmonaria 
officinalis, vinariţa – Asperula odorata, obsigă – Bromus ramosum, firuţa de pădure – Poa 
nemoralis şi altele. 

 

BIBLIOGRAFIE 
1. Anghel Gh., Revăruţ M., Turcu Gh. – Geobotanica. Editura Ceres, Bucureşti. 
2. Blaga Gh., Filipov F., Rusu I., Udrescu Sb., Vasile D., 2005 – Pedologie. Editura Academic 

Pres, Cluj-Napoca. 
3. Călinescu R. şi colab., 1969 - Biogeografia României. Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 
4. Florea N., Munteanu I., 2003 - S.R.T.S. 
5. Iovan Doina , 1979 - Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R. Ed. Didact. şi Pedag., Bucureşti. 
6. Merlescu Er., Teşu C., 1982  – Solurile României. Centrul de Multiplicare I.A., Iaşi. 
7. Paşcovschi S., 1967 – Succesiunea speciilor forestiere. Editura Agro-silvică, Bucureşti. 
8. Paşcovschi S., Doniţă N., 1967 - Vegetaţia lemnoasă din silvostepa României. Editura 

Academiei R.S.R., Bucureşti. 
9. Prodan I., 1939 - Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România, vol.II-

Fitogeografia României. Tipografia Cartea Românească, Cluj. 
10. Puiu Şt., 1980 – Pedologie. Editura Ceres, Bucureşti. 
11. Revăruţ M., 1949 - Contribuţiune la flora şi vegetaţia nisipurilor de la Moţca-Iveşti. Hanul 

Conachi, jud. Tecuci. Analele Acad. R.P.R, secţ. Şt. geol., Geogr. şi Biol., Seria A, T. II, 
memor.29, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti. 

12. xxx, 1952-1976 - Flora R.P.R., R.S.R., Vol. I-XII. 
 


