
Biosfera – Solul – resursă a vieții 

 

Solul reprezintă stratul subțire de la 

suprafața scoarței terestre, care se formează 

prin dezagregarea rocilor și descompunerea 

resturilor vegetale și animale. 

Totalitatea solurilor de pe Glob formează 

pedosfera, iar procesul de formare a solurilor 

se numește pedogeneză. Solul nu formează un 

înveliș continuu și este alcătuit din trei 

componente:  

 solidă (roci sfărâmate, resturi vegetale 

și animale);  

 lichidă (apă)  

 gazoasă (aer).  

Amestecul de substanțe organice din sol se 

numește humus, care determină cea mai 

importantă proprietate a solului, și anume 

fertilitatea. 

Caracteristici generale. Toate geosferele au participat la formarea solului: litosfera (scoarța 

terestră) a oferit stratul de bază, rocasuport; atmosfera, factorii climatici care au mărunțit și alterat 

roca (variațiile de temperatură, precipitațiile, vântul), hidrosfera, apa, și biosfera, resturile 

organice, care au contribuit la îmbogățirea solului cu substanțe nutritive. Drept urmare, solul este 

alcătuit din mai multe straturi, care se numesc orizonturi 2. 

Funcțiile și importanța solului. Solul este un factor‑cheie al fiecărui mediu de viață. De 

proporția și compoziția fiecărui orizont de sol depinde creșterea plantelor. Tipul de vegetație 

determină fauna care trăiește în acel habitat. Tipul de vegetație și faună determină, după 

descompunere, calitatea solului, fertilitatea sa. Este un lanț cauzal ca și circuitul apei în natură . 

Tipuri de sol.  

Solurile sunt distribuite în latitudine în concordanță cu zonele de climă, care determină zonele 

biogeografice:  

 laterite (în zona caldă);  

 cernisoluri (în zona temperată);  

 spodisoluri (în zona rece).  

Cele mai fertile soluri sunt cele închise la culoare din clasa cernisolurilor (în zonele de stepă). 

 



Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

A. Solul formează un înveliș distinct, discontinuu, numit: 

a. troposferă  

b. pedosferă 

c. litosferă  

d. biosferă 

 

B. În sol nu se află: 

a. resturi vegetale și animale  

b. apă 

c. magmă  

d. aer 

 

C. Humusul reprezintă: 

a. un tip de rocă  

b. o formă de relief 

c. un tip de vegetație  

d. amestecul de substanțe organice din sol 

 


