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  Tipurile de sol și examinarea solului 
 

Formarea solurilor 
 

Care sunt constituenții solului? 
În sol putem găsi substanțe în toate cele trei faze fizice: structura de bază a 
solului este dată de particulele solide mai mici, la care se aderă picături 
foarte mici de apă. În particulele dintre aceștia se află aer, care are puțin altă 
compoziție, ca cel din atmosferă; are un conținut mai scăzut de oxigen și în 
stare normală conține mai mult dioxid de carbon și vapori de apă. Particulele 
solide au apărut în urma fragmentării rocilor, în consecință sunt substanțe 
minerale. Substanțele organice ale solului provin din degradarea biologică 
ale reziduurilor animale și vegetale, în forma sa copată componentul organic 
se numește humus. 
Care sunt efectele care duc la fragmentarea rocilor? 
Fragmentarea rocilor este determinată de trei factori externi, munca de 
erodare și de distrugere a vântului și al apei, respectiv efectul temperaturii. 
Căldura mare și gerul de asemenea au efect facilitator asupra procesului de 
fragmentare, iar mai presus de aceasta, munca celui amintit mai ulterior este 
ajutată și de către apa stocată în fisurațiile rocilor. În general, rocile cu 
diferite caracteristici se degradează și se vor crăpa în ritm diferit. Cel mai 
rezistent dintre roci este granitul de origine vulcanică, în timp ce 
conglomeratele de nisip, tufa calcaroasă și marga sunt roci moi. Faptul ca 
particula de rocă de cât timp se află în aluviul râului, le putem estima și după 
forma acestuia. Cei tineri au margini ascuțite și forme unghiulare, iar cei care 
sunt mai vechi sunt rotunjite. 
 

Cum ajung substanțele organice în sol? 
Prin cale naturală, o parte ale substanțelor organice ajung în sol în urma 
activității animalelor, prin activitatea lor de sfărâmare. Lumbricii și viermii 
înrudiți, își trag în canalele lor subterane părțile vegetale în timp ce totodată 
prelucrează și solul. Alte substanțe organice sunt spălate printre particulele 
solului cu ajutorul apei de ploaie. 
 

Ce este necesară pentru compostare? 
Prin compostare realizăm accelerarea artificială al procesului de 
descompunere ale substanțelor organice, pentru care trebuie să realizăm 
condiții ideale în lada de compostare. Trebuie să asigurăm în permanență 
umiditatea compostului și aerisirea acestuia, respectiv compostul trebuie 
agitată din timp în timp. Ajută munca noastră dacă între vegetația adăugată 
în compost, adăugăm și câte un strat de pământ, deoarece aceasta deja 
conține și microorganismele necesare. 
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  Tipurile principale de sol ale regiunii 
 
Cum s-au format solurile regiunii? 
Pe teritoriile foștilor lunci ale râurilor, au apărut așa numitele soluri de 
aluviune. Apa a întins aluviunile, materialele transportate de la mari distanțe 
pe suprafețe uriașe de câmpii, unde straturile fine de aluviu depunându-se 
unul peste celălalt, au format un tip de sol masiv. Asemănător acestuia s-au 
format solurile din nisip sedimentat, cu diferența că în cazul acestora, 
transportul și întinderea a fost realizată de către vânt. Se datorează muncii 
de construire a râurilor straturile de nisip și de argilă, respectiv prezența 
lutului în sol. 
 
Ce fel de efect are compoziția solului asupra vegetației? 
Compoziția de particule ale solului, afectează soliditatea, caracterul chimic, 
conținutul de aer și de umiditate al solului. Cele mai puțin favorabile și cu cea 
mai mică cantitate de substanță de fixare respectiv sărace în substanțe 
organice, sunt așa numitele soluri de schelet, cum ar fi solul cu nisip. În 
consecință, în apariția fitoasociațiilor solul are un rol cel puțin atât de 
important cum are aprovizionarea cu apă, sau clima. Totodată și plantele au 
efect asupra solului pe care cresc: astfel apar solurile de pădure brune și gri 
care se află sub acoperirea unei vegetații cu arbori timp de mai multe secole, 
sau teritoriile cu sol de turbă, ca rămășițe ale teritoriilor nămoloase cu turbă. 
 
Care este compatibilitatea dintre diferitele soluri și plantele cultivate în 
agricultură? 
Cele mai importante soluri din punctul de vedere al agriculturii, sunt așa 
numitele soluri negre și solurile de nisip. Acestea au un potențial de 
producție ridicată, acest potențial fiind exprimat în coroane de aur în 
vederea comparabilității diferitelor tipuri de terenuri agricole. Cele mai bune 
teritorii agricole ating valoarea de 20-30 coroane de aur, în timp ce teritoriile 
cu pășune argiloase umede și mai adânci au o valoare de câteva coroane de 
aur pe hectar. Există plante care se dezvoltă foarte frumos chiar și pe teritorii 
mai puțin valoroase: solurile de nisip cu structură mai puțin solidă sunt 
benefice plantelor cu rizomi și plantelor rădăcinoase. Cartoful și ceapa se 
dezvoltă mai frumos pe solul cu nisip, în comparație cu alte tipuri de sol. 
 
Ce fel de alte materiale utilizabile putem găsi în văile râurilor? 
Din stratul depus de către râu, dacă a fost acumulat un strat suficient de gros 
se poate exploata prin minerit extern argilă, margă, balastru și pietriș - 
acestea fiind utilizate în industria de construcții. 
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  Examinări pedologice 
 

Cum pot fi descompuse solurile în componentele lor? 
După mărimea particulelor din sol, componentele anorganice pot fi 
descompuse în următoarele: pietrișuri mai mari, pietrișuri fine, balastru dur, 
balastru fin, lut, nămol, argilă. Aceste componente pot fi separate cu 
ușurință unul de celălalt, dacă solul este amestecat cu apă, după care se va 
agita bine într-un vas transparent. Constituenții solului se vor depune după 
mărimea și greutatea lor în diferite straturi, cel mai repede vor sedimenta 
particulele cele mai grele, iar ultimii vor fi particulele volatile de argilă – 
aprox. peste 15 minute. Pentru clarificarea totală a apei va fi nevoie de 12 
ore. Componentele organice în acest timp în cea mai mare parte vor apărea 
pe suprafața apei. 
 

De ce este mai greu să dăm cu hârlețul într-o grădină decât în cealaltă?  
Rezistența solurilor față de lucrarea acestora cu diferite scule este dată de 
numărul de soliditate. Explicația fenomenului este acela, că particulele 
solului stau în interacțiune reciprocă, ele sunt alipite unul de celălalt datorită 
conținutului de apă a solului, cu cât este mai mare numărul particulelor fine, 
cu atât acestă legătură este mai stabilă. Forța care unifică particulele 
solurilor este exprimată de așa numitul număr de soliditate-Aur. 
 

Ce fel de efect are compoziția solului asupra vegetației? 
Caracterul chimic al solurilor în majoritatea cazurilor este neutră, având 
valoarea pH-ului aproape de 7,7. Cu cât se modifică această valoare înspre 
caracterul acidic sau alcalinic, cu atât mai puține fitoasociații își vor tolera 
solul, apar speciile de plante cărora le plac valorile extreme ale caraterului 
chimic. Soluri cu caracter tipic acidic pot fi găsite în pădurile de dincolo de 
Dunăre, pe teritoriile rămase în locul mlaștinilor de turbă, respectiv pe 
teritoriile mlăștinoase, cu conținut ridicat de acid humic, pe teritoriile cu 
conținut înalt de argilă deci și într-o bună parte ale valurilor de râu.  
 

Cum își fixează solurile umiditatea? 
O parte a apei se găsește fixat de particulele solului. Cele mai mici dintre 
particulele solului sunt cele denumite coloizi; acestea, datorită suprafeței lor 
poroase, au o suprafață foarte mare în comparație cu dimensiunile lor și 
acestea fixează moleculele de apă. Capacitatea extraordinară de fixare a apei 
ale solurilor de argilă sunt date de aceste corpuscule de coloizi. Totodată 
argila dacă a devenit saturată de apă, va avea o consistență foarte compactă 
și nu va permite în continuare trecerea apei. Astfel se va forma sistemul 
straturilor închise față de pătrunderea apei, care vor fi capabile de păstrarea 
calității apei din adâncimi față de poluantele cu proveniență superficială. 
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  Ocrotirea pământurilor noastre fertile 
 

Cum își exercită efectul îngrășămintele asupra solurilor? 
Îngrășămintele chimice care sunt folositoare pe termen scurt, pe termen 
lung au un efect foarte dăunător: diminuează capacitatea de fixare a apei de 
către sol, schimbă structura chimică a solului, facilitează creșterea cantității 
de săruri din sol, poate fi infiltrat de către apele subterane și nu în ultimul 
rând sintetizarea acestuia poluează în mare măsură aerul. 
 

Ce se întâmplă în cazul poluării solului cu țiței? 
Poluanții de țiței vor fi absorbite de sol cu o rapiditate care depinde de 
vîscozitatea lor. Aceste substanțe își vor continua drumul lor în jos până când 
vor atinge suprafața apelor subterane, peste care se vor opri datorită 
faptului că materialele uleioase rămân pe suprafața apei. Începând de aici, 
poluarea de țiței se va dispersa în direcții laterale. Pentru îndepărtarea 
acestuia este nevoie de săparea până la nivelul apei subterane după 
împrejmuirea teritoriului, sau dacă aceasta nu este posibilă o parte a țițeiului 
poate fi extrasă prin conductele introduse până la nivelul poluării. 
 

Până când vor rămâne fertile solurile? 
Pentru a menține fertilitatea solurilor, trebuie asigurată pe termen lung ca 
cantitatea de substanțe organice recoltate, adică forța de producție a solului 
să fie reciclată de fiecare dată. În cazul grâului de exemplu, cu ocazia 
seceratului vor fi transportate semințele de grău, din care se vor produce 
făină, pâine sau concentrate pentru animale. Paiele de grâu de asemenea 
este transportată și va fi folosită pentru igienizarea animalelor, iar o parte al 
acestuia din păcate va fi arsă în termocentralele cu biomasă. În aceste situații 
părțile tăiate ale plantelor vor ajunge înapoi în sol într-o proporție de maxim 
jumătate sau o trăime, ceea ce însemană o pierdere persistentă. 
 

Cum putem îmbunătăți capacitatea de stocare a apei în cazul solului? 
Conținutul de humus al solului, îmbunătățește capacitatea de stocare a apei, 
fenomen ce este de mare folos cu ocazia luptei împotriva secetei. 
Substanțele organice necesare pentru formarea humusului pot fi întroduse 
în două feluri în sol: pe de o parte prin arat, când reziduurile vegetale, tulpini 
și rădăcini, rămase după recoltare sunt reciclate în pământ, pe de altă parte 
prin folosirea ca îngrășăminte a gunoiului de grajd rezultat în urma creșterea 
animalelor. Cel amintit mai ulterior constituie soluția mai norocoasă, datorită 
faptului că gunoiul de grajd conține atât reziduuri vegetale, cât și reziduuri 
animale ușor degradabile. Aratul și săpatul de asemenea îmbunătățesc 
capacitatea de menținere a umidității solului, cu aceste ocazii, prin tăierea 
capilarelor din sol, reducem fenomenul de evaporare. 
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  1. Cum se desfășoară procesul compostării în pădure? 
Caută cu ocazia drumețiilor tematice locuri unde stratul frunzelor căzute este 
destul de gros. Sapă în jos până la adâncimea permisă de hârleț! Ce fel de 
viețuitoare găsești, respectiv ce fel urme de procese poți observa în disecția 
stratului frunzelor căzute? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Să examinăm viețuitoarele din sol! 
Cu ocazia drumețiilor tematice adună câteva mănunchiuri de frunze căzute, 
împreună cu stratul de sol aflat imediat sub aceasta. Taie treimea de sus al 
unui flacon! Plasează o bucată de plasă fină în gâtul flaconului, după care 
întoarce bucata tăiată cu capul în jos înapoi în flacon! Punând solul în partea 
cu formă de pâlnie, iluminează-l cu ajutorul unei lămpi de masă, sau pune-le 
pe pervazul iluminat de soare, iar din jos acoperă cu o bucată de hârtie! Ce 
fel de viețuitoare se vor aduna în partea de jos a flaconului? 
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  3. Să determinăm caracterul chimic ale solurilor! 
Pentru această experiență vom avea nevoie de mai multe tipuri de sol, apă 
distilată și de indicator pentru evidențierea caracterului chimic (de ex. hârtie 
lacmus). Din soluri vom măsura cantități identice cu ajutorul unui pahar, 
după care realizăm soluție în proporție de 1/1 folosind apă distilată. 
Amestecăm bine după care lăsăm să se sedimenteze! Ce observăm, ce fel de 
caracter chimic arată solurile examinate? Să notăm, cu ce fel de plante ne-
am întâlnit la locul de unde provine solul! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Examinarea structurii solurilor 
Să căutăm, cu ocazia drumețiilor noastre tematice, pereți ale malurilor sau o 
groapă de lucru, unde apare în mod vizibil structura stratificată a solului! Să 
măsurăm grosimea straturilor și să notăm caracteristicile lor! Care este 
succesiunea straturilor? 
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  5. Clasificarea solurilor după mărimea particulelor din structura lor 
Căutați minim trei feluri de soluri din regiunea voastră (peretele unei mal de 
apă, sol de pădure din regiunea dintre diguri, pământ de grădină din partea 
salvată, etc.)! Umpleți câte un flacon până la un sfert cu ajutorul unei pâlnii, 
confecționată din hârtie, cu solurile diferite, după care umpleți flacoanele cu 
apă! Agitați-le și mai apoi – în funcție de cât timp liber aveți – lăsați să se 
depună minim 15 minute, dar și chiar până în ziua următoare! Desenați 
experiențele! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Experiență pentru examinarea capacității de fixare a apei în cazul 
diferitelor soluri. 
Alegem trei mostre de sol de calitate diferită din care măsurăm din fiecare o 
cantitate egală cu ajutorul unei pahare. Vom usca solurile pe o tavă 
împrăștiate în strat subțire, până când aceștia își vor pierde tot conținutul de 
apă (3-6 ore). După aceasta, tăiem partea de sus al unui flacon, întoarcem 
bucata tăiată cu gura în jos și acoperim gura flaconului cu o bucată de plasă 
fină pentru țânțari, iar ulterior introducem pământul uscat. Începem să 
udăm solul introdus în flacon până când vor apărea primele picături de apă 
în josul pâlniei! Comparăm solurile în privința capacității de preluare a apei! 
 
 
 
 
 
 

 

  tipul solului  timp de uscare  cantitatea de apă preluată 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
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  7. Capacitatea de depozitare a apei de către argilă 
Particulele de argilă au o capacitate bună de fixare a apei, iar unificându-se 
formează un strat de închidere față de apă. Să formăm globuri mici din argilă 
brută, iar în partea superioară a fiecăruia să imprimăm o mică adâncime. 
Umplăm adâncimile cu apă! Ce putem observa peste 15 minute? Adâncim 
cavitatea globului de argilă în așa fel încât să obținem o tăviță care are o 
grosime a peretelui de 1,5cm. Examinăm din nou peste 15 minute! Descriem 
experiențele noastre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Să confecționăm steluțe din paie! 
Paiele cândva a fost folosit pentru confecționarea diferitelor obiecte de uz 
general, astfel era folosită și pentru realizarea de decorațiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Să alegem 10-12 bucăți de fire de pai lungi, pe unul dintre aceștia să 
tăiem în 4 bucăți, fiecare cu 10cm. 

2. Două dintre aceștia să punem transversal unul peste celălalt, după care 
și celelalte două în așa fel încât să obținem o steluță cu opt brațe 

3. Să prindem steluța între degetul arătător și degetul mare ale unuia 
dintre mâini și începem să țesem steluța cu celelalte fire de paie în așa 
fel ca firele să fie conduse în mod alternant între brațele steluței. 

4. Dacă am terminat cu unul dintre fire, ultimele 3 cm vor fi reîntoarse și 
introduse printre firele țesăturii terminate. 

5. După ce am ajuns la o distanță de 2/3 din brațul steluței, după 
reîntoarcerea ultimei fire, înjumătățim brațele încă nețesute ale steluței; 
brațele înjumătățite reîntoarse în țesătură vor da înfățișarea de steluță. 

6. Steluțele de paie pot fi utilizate pe bradul de crăciun, și pentru decorarea 
casei. 
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