LECȚIA 5
VEGETAŢIA, FAUNA ŞI SOLURILE
A. CARACTERE GENERALE
 Vegetaţia este dispusă de la nord la sud, datorită zonelor de climă şi extinderii pe latitudine a continentului şi
etajată în munţii datorită altitudinilor şi orientării reliefului
 Cele mai întinse păduri de conifere & de mangrove, precum şi cele mai extinse zone lipsite de vegetaţie perma
A. ZONELE DE VEGETAŢIE
1. Zona de tundră şi silvotundră (stepa arctică)
a. climat subarctic şi subpolar
b. vegetaţie ierboasă de muşchi, licheni, adaptată la frig, arbuşti pitici( mesteacănul şi salcia pitică)
c. fauna: ursul, iepurele, vulpea polară, ren, focă, morsă, bufniţa de zăpadă, lemingul
d. soluri: subţiri cu substrat permanent îngheţat şi soluri mlăştinoase vara
2. Zona pădurile de conifere (taiga)
a. climat temperat de nuanţă umedă, cu ierni lungi şi aspre
b. vegetaţia: arborii cu frunze verzi tot anul, molid, brad, pin, zadă, larice
c. fauna este mai săracă în specii: urs brun, cerb, râs, veveriţă, lupi, zibelină, hermelină
d. soluri: podzolice sărace în humus deci nefertile, alpin – brun acide
3. Zona pădurile de foioase
a. climat temperat oceanic şi continental
b. vegetaţia: arborii cu frunze căzătoare (caducifoliate), stejar, fag, ulm, tei, arţar, frasin
c. fauna: cerbul, căprioara, jderul, vulpea, lupul, mistreţul, pisica sălbatică, urs brun, veveriţa
d. soluri: brune, cenuşii şi argiloase bogate în humus (argiluvisoluri)
4. Zona pădurile de amestec – sudul pădurilor de conifere, cuprind păduri de foioase şi conifere
5. Zona de stepa şi silvostepă – nordul Mării Negre şi Caspice, prelungită până în dreptul Mării Japoniei
a. climat temperat excesiv
b. vegetaţia: ierboasă (pir, negară, colilie, păiuş) adaptată la uscăciune şi scundă, a fost înlocuită de terenuri
agricole. silvostepa „stepa cu arbori”
c. fauna:hiena, lupul, gazela antilopă saiga, măgarul şi calul sălbatic, rozătoare şi păsările
d. soluri: fertile negre numite cernoziom dezvoltat pe loess – grânarul Asiei
6. Zona de vegetaţia de semideşert şi deşert – urmăreşte două fâşii la nord şi la sud de lanţul muntos Himalaia şi anume:
- Deşerturile temperate la nord de Himalaia (între Marea Caspică şi Munţii Altai)
- Deşerturile tropicale la sud de Himalaia
a. climat temperat continental excesiv şi subtropical
b. vegetaţia: ierburi aspre, tufişuri, arbori fără frunze
c. fauna: sărăcăcioasă şi adaptată la uscăciune:reptile, insecte, cămila cu două cocoaşe
d. soluri: nisipoase şi roşcate
7. Zona de vegetaţie stepă alpină (tundră)
a. climat montan, alpin
b. vegetaţia ierburi scunde
c. fauna: yacul trăieşte la 4000 – 6000m altitudine
d. soluri: spodosoluri
8. Zona de vegetaţia mediteraneană – bazinul Mării Mediteraneene
a. climat mediteranean sau subtropical
b. vegetaţia: arbori şi arbuşti care nu-şi pierd frunzele (stejarul de plută, pin de Alep, măslin, mirt, leandru);
vegetaţie de maquis şi garriga (levănţică, rozmarin, cimbru) şi plantaţii de măslini
c. fauna: reptile, şacali, şerpi, mufloni, broasca ţestoasă, scorpioni, vipere şi păsări
d. soluri: roşcate – castanii şi terra rossa pe substrat calcaros
9. Zona de vegetaţie a pădurilor musonice şi savanele
a. climat subecuatorial cu două sezoane, unul ploios şi unul secetos
b. vegetaţia: arborii îşi pierd frunzele în anotimpul secetos, ierburi, tek-ul, lemnul de santal, bambusul, salcâmul
c. fauna: elefanţi indieni, pantera, ghepardul, leopardul, ursul panda
d. soluri: lateritice sărace în humus
10. Zona pădurilor ecuatoriale
a. climat ecuatorial cu ploi zilnice
b. vegetaţia veşnic verde: liane, plante lemnoase, arbori de ceai, cafea, cacao, păduri de mangrove
c. fauna: maimuţe, căprioare axis, ş.a.
d. soluri: lateritice
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