
OBSERVATII PRELIMINARE ASUPRA RE·LATIILOR 
1 1 

SOt-VEGETAŢIE iN MUNŢII BODOC 

NICOLAE BACAINŢAN\ ALEXANDRU KOV ACS2, 

NICOLAE CISMAŞIU1 

Punctele în care am făcut observaţii complexe asupra solurilor şi ve
getaţiei sînt situate pe teritoriul comunei Bodoc, în vestul Munţilor Bo
doc, spre contactul cu Depresiunea Braşov (fig. 1). 

Metodele de lucru. Descrierea profilelor de sol şi încadrarea siste
matică (la nivel de familie) s-a făcut conform "Sistemului de clasificare 
a solurilor în categorii de nivel superior", "Sistemului de clasificare a 
solurilor în categorii de nivel inferior" şi a "Instrucţiunilor pentru ... pro
filare agroeconomică" elaborate de Institutul de cercetăi pedologice şi 
agrochimice, Bucureşti, 1976. 

Analizele de laborator s-au efectuat prin următoarele metode : 
pH - potenţiometric, în H20 şi KCl (raport sol-soluţie 1 : 2,5) ; 
humus - Schollenberger (titrimetric; dezagregare cu amestec sulfo-

cromic); 
materiale organică- calcinare; 
Azot total - mineralizare Kjeldahl, distilare Parnas - Wagner ; 
fosfor mobil (P20s) - Egner-Riehm-Domingo (extract acetat lactat de 

amoniu, pH 3, 7) ; 
potasiu mobil (K20) - fotometru cu flacără (extract acetat lactat de 

amoniu); 
suma bazelor (SB) - Kapp€n-Chiriţă (extracţie cu HCl, titrare în exces 

cu NaOH); 
aciditatea totală (potenţială) (SH) - Cernescu (percolări cu acetat de 

sodiu la pH 8,3) ; 
aciditatea de schimb (efectivă) (AS) - Kappen (extracţie în soluţie de 

KCl 1 N); 
analiza granulometrică - Kacinski (cernere şi pipetare). 

Releveele geobotanice au fost efectuate prin inventarierea calita
tivă şi cantitativă a tuturor speciilor pe suprafeţe omogene de 400-100 
m 2 • (Al Kovacs : 1976). 

1) Ofuciul de Sltudii pedolog,i.oe !'ii agrochiJnice Braşov 
2) Mm:eul jud,eţean Sfî.ntu Qheonglhe 
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PROFIL DE SOL NR. 10 

Localizare : 1,7 km NE de centrul corn. Bodoc, versantul stîng al pîrîului 
Borviz, cea 100 m aval de staţia de îmbuteliere a apelor minerale. 
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Relief : ve~s'ant scurt (cea. 150 m), drept, ~ou expoziţie nord-vestkă; pro
filul este situat în treimea mijlode, pe o pantă de 28° (47%), la 
cea. 610 m alt. abs. 

Material parental : depozite de solifluxiune scheletice (luturi cu fragmente 
de gresii angulare. în general aplati~ate), provenite din gresii sili
dioase (cretacic inferior) ; aceste depozite sînt acopex-ite cu 
un strat deluviall de coa. 40 cm de luturi grosiere pradtic 
lipsite de schelet. 

Drenaj global: bun - intens ; nivel freatic mai jos de 10 m. 
Clima (3) : t.m.a.=6,5°C, t.m.ian.=-5°C, t.m.iul.=17oC ; p.m.a.=650 mm, 

p.m.feb.=30 mm, p.m.ian.=110 mm; suma temperaturilor medii zil
nice > 10°C=2500oC; Iar (De Martonne)=39 ; provincia climatică 
după Kopnen=D f k (climat boreal, umed cu iarnă aspră şi vară ră
coroasă). Topoclimat cu plus moderat de căldură şi plus slab de pre
cipitaţii. Insolaţia mijlocie în perioalda de vegetaţie=60% ; este 
un versant semiumbrit-semkald (N. Stanciu, 1973). 

Descrierea profilului : sol brun acid tipic pe Iuturi cu schelet grezos, 
Iuto-nisipos. 

OI: 6-4 cm, litieră dominant nedescompusă, trecere netă. 
Oh : 4-0 cm, material organic într-un stadiu foarte avansat de descom

punere ; în partea inferioară se observă poliedrii subangulari foarte 
mici, rari, moderat dezvoltaţi, deci un început de formare a unui ori
zont A; negru (10YR 2/1,5) (4) în stare umedă; cenuşiu foarte închis 
în stare uscată (10YR 3/1,5); necoeziv, mobil, în stare uscată şi urne
dă; rădăcini foarte frecvente, subţiri şi foarte subţiri; trecere netă. 

<\o : 0-11 cm, lut-nis'ipos cu 1% fragmente de gresii (1--2 cm dia
metru), brun (10YR 5/3) în stare umedă; brun pal (lOYR 6/3) în stare 
uscată, poliedric subangular mic şi foarte mic, moderat dezvoltat ; 
uşor dur în stare uscată, friabil în stare umedă ; rădăcini frecvente, 
subţiri, mijlocii şi groase ; trecere clară. 

\B: 11-23 cm, lut nisJ.pos cu 1-2% fragmente de gresii (dia:me
trul cea. 5 cm), brun gălbui (10YR 5,5/4) în stare umedă, brun foarte 
pal (10YR 7/4) în stare umedă; poliedric angular mic şi mijlociu slab 
dezvoltat; dur în stare uscată, ferm în stare umedă ; rădăcini frec
vente, subţiri şi mijlocii ; trecere clară. 

~vl: 23-28 cm, lut nisipos cu 2-5% fr,agmente de gresii (5-110 
cm diametru) ; culori idem AB ; poliedrio angular mijlociu, slab dez
voltat; consistenţa idem AB; rădăcini rare, subţiri ; trecere clară. 

~v2 : 38-48 cm, lut nisipos cu 35-50% fragmente de gresii (10-15 
cm, uneori 30 cm diametru) ; culori idem AB ; nestructurat masiv ; 

3) Penltru v;egetaţie şi sol es'te i1mportalllt să Sle determine parametrii topodi
matului (climei locale). Deoar,ece nru au fost efeC'tualte măsrurăiJori locra1e se 
faoe o aprede're eantitaif:<ilvă a pl'irnoipiilor parametri cllimatici ai raionul·u.i 
fizico-g,eagnafirc pe lbaZia Atla:srullui cHmatolorgic (1966) cu hărţi se. 1: 1.500.000. 
A lJll'ecierea topocUmatul<ui se face doa'r caJliilta'l;iv, Iu îndu-s,e în considerare 
.atît expoziţia şi parnta Vlersanrt:ului cît şi poziţia l'ui în amc;.amblu reliefului. 

4) Oul,orHe după Munsrell SoH Color Chlarls, Baltiimore, 1973. 
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rădăcini rare, subţiri ; trecere treptată. 

D : 48-60 cm şi mai jos, lut nisipos cu 75-80°~0 fragmetne de gresii 
(15-20 cm diametru dominant) brune (lOYR 4/3) în stare umedă; 
brune pal (lOYR 6/3) în stare uscată. 

Regimul de umiditate dominant estival (iulie-august) : reavăn-reavăn/ 
jilav. 

Volum edafic util (5)=51% (mare). 
Tipul (forma) de humus : mull-moder. Este foarte apropiat de un mull 

forestier (mull necalcic), în primul rînd prin pH-ul slab acid. 
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- r Caracterizarea sumară a solului 

Cantita·tea destul de redursă de materie organică din orizontul Oh (tab. 
1) precum şi conţinutul mijlociu de humus din orizontul Ao indică 
procese de mineraHzare destul deintense, procese legate de o activitate 
biologică bună. 

5) Vo[rumui de sol rapontat la un3 cal'le poate fi folosit eif•e'c.tiv de v·egetaţire. 
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10. Oh 4- o 6,25 5,50 37,5 2,35 0,117 11,6 5,55 6,3 6,8 

Ao 0-10 5,00 3,50 1,11 0,0.[}15 11,7 •10,60 3,6 6,4 

AB 12-22 5,40 3,70 11,15 6,6 7,6 

Bv 25-3.5 5,42 3,60 

11 Oh 2- o 6,10 4,50 52,3 

Ao 0~10 4,50 3,40 6,23 0,311 11,6 4,50 16,5 8,4 

AB 12-22 5,00 3,60 2,35 0,167 8,1 1,60 5,8 5,6 

Bv 25-35 5,10 3,62 . 1,40 5,8 6,8 

12. Oh 3- o 5,10 4,45 45,71 

A o 0-8 4,90 3,52 5,82 0,291 11,6 3,80 10,7 8,0 

AB 8-18 5,05 3,55 2,79 0,139 11,6 2,15 6,4 6,0 

Bv 18-28 5,16 3,55 2,00 5,0 5,2 



Fracţiuni granulometri..ce O/o 

SH T<B.?) ~;2l AS Te Ve 
me me• me' me Ofo 

Ofo 

7,8 

10,1 16,9 40,2 5,3 12,1 56,2 

6,9 13,3 48,1 3,2 9,6 66,6 

8,5 16,1 47,2 5,1 12,7 59,8 

15,6 

13,9 22,3 3·7,6 3,9 12,3 68,3 

8,8 M,4 38,8 3,9 9,5 68,9 

7,7 lr4,5 46,9 3,4 10~2 66,6 

14,0 

11,5 19,5 41,0 3,7 H,7 68,3 

11,0 17,0 35,3 6,0 12,0 60,0 

g,2 14,4 36,1 5,3 ·10~5 49,5 

2-
0,2 

mm 

17,78 

20,19 

20,50 

11,67 

13,32 

13,53 

0,2 
0,02 

iffi·lll 

44,22 

31,31 

36,50 

47,23 

46,08 

46,77 

12,16 50,64 

1.1,8 60,90 

12,59 49,91 

0,0.2 0,01 sUJb 
0,01 0,002 0,002 
;mm unrn .mm 

7,8 

17,9 

8,3 

11,5 18,7 

12,7 17,9 

14,1 20,6 

9,9 13,5 

8,4 15,6 

9,4 14,3 

8,2 13,0 

8,•7 13,6 

7,4 14,1 

17,7 

16,6 

16,0 

16,0 

1:5,0 

16,0 

Tabelul 1. Unele însuşiri chimice şi fizice ale solurilor cercetate. 

Această activitate este ilustrată şi de conţinutul bun de fosfor mobil pe 
tort profi::ul. pH-ul este slab acid în Oh şi moderat acid în Ao. După 
saturaţie în baze st1andard, la pH 8, 3 (V 8, 3), este un sol oligo-mebo
baiirc, dar după saturaţie în baze efectivă, la pH-ul solului (Ve), este 
mezobazic. Prin activitatea biQilogică bună, prin trăsăturile chimice şi 
fizice, acest sol este un sol de calitate mijlocie. 

Vegetaţi1a : Querco (petraeae)- Carpinetum Soo et P6cs 1957. 
Releveu executat la 24 aprilie 1976 şi 5 mai 1976, pe o suprafaţă de 

400 m 2• 

Acoperire : arbori 60 %, arbuşti, ierburi 750/o. 

Cenoză bogată în specii (40), cu strat ierbos bine dezvoltat, mai ales 
în perioada vernală, cu multe geofite. Sînt bine dezvoltate speciile ende
mice şi daca-balcanice. Arborii, în general tineri, sînt heterogen dezvol
taţi (diametruJ 5-25 cm) din cauza tăierilor repetate şi dezorganizate. 
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Biof. Geoel. Specia AD 

STRAT ARBORI 

PhiM gc Carpin'l.lS betul'l.ls 2-3 
PhM Eu QUierOUJs petDaea 2 
PhM Ee Fag.us silvatica 2 
PhM Eu Tilia cardata 1-2 
PhM Eu a Oel"lasus, avi'llm 1 
PihM Eu flloe~ ca~pestTe +-1 

STRAT ARBUSTIV 

Phim Ec(M) Corylus avellana 2 
Phim Eu(M) EvlQinYJmus verrucooa + 
Phm Eua Evonyumltls erunopaea + 
Phm Eu a Co,rnus S.lcJIIlgUinea l-2 
Phm Eua Lonicera xylosteUJm 1 
Phn Euia'(M) Daphn1e m~e~ereUiffi + 
Phm Eua V ,iJbum Ulffi op;ul,UJs, + 

REINNOIRE 

Canpinus betuilus 1 
Tilia cordata +-1 
F,al_gJUS silvatica + 
Cerasm; avium + 

STRAT IERBOS 

H Eua fll~C'bea spdcata + 
H Ema .Aegopodium poda,graria + 
G Op(Ct) Antelmone nemo~osa 1 
G Eu :a Ane~cm:e ran11.1nculoides +-1 
HCG) Eu a .AJs'arrllim euii'opaeum 1-2 
H Ee OaTidamine bulbife:ra + 
H Eu CaTieX digitata + 
H Eu a C.a:re x pi1osa 1 
H Om Cystopteris fragtil,i1s + 
H Eua Fra1g1a['ia ves1ca + 
TH Eu a Geranium rolbertianJUm + 
R Cp GeUJm urlbtanum + 
H DB Helllebo.rus PUTPUra:srcens 2 
G Fmd(Crp) Hepatica transstilrvanica 2-3 
(:; iEo il'so p)'lrrurm th ailyctrolidles 1-2 
Clh E,c(M) Laminum gal,eobdolon 2 
H Eu a T "athy rrus. vemus + 
G Eua(Ct) LiHurm marta gon + 
G Eu~a(Me'd) Listere ovata + 
G Eua Maian:th eunum bifolium + 
H-G Eua M'e:rcuria lti1s perennis 1-2 
H Cp Oxa,lis aeetos1ema + 
r: Eu Polygona tUJm 1l a tifolium + 
R Ee P H1morna ;ria molli:s1sima + 
H Eu(Ct) R anunculu s e ars's,uJbicUis + 
H-Ch Eua Stellariia holostea + 
G Eu Crocus bamartic-q& + 
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PROFIL DE SOL Nit ii 

Loca·iizare : 1,6 km ENE de centrul corn. Bodoc, versantul stîng ai pîrîu
lui Talomir. 

Relief: versant lung (cea 900 m), drept, cu expoziţie nord-vestică; pro
filul este situat în treimea mijlocie, pe o pantă de 20° (32%), la 
cea. 650 m alt. abs. · 

Material parental : depozite de soli:Dluxiune . soheletioe (luturi cu frag
mente de gresii angu1are, apltatizate) provenite din gresii limonitice 
(cretadc infer'ior), acoperi1te cu un strat deluvial de cea. 20 cm de luw 
turi grosiere pr1actic lipsite de schelet. 

Drenaj global : bun-intens ; nivel freatic mai jos de 10 m. 
Clima : date generale, idem pr. 10. Topoclimat cu plus slab de căldură 

şi plus slab de precipitaţii. Insolaţia mijlocie în perioada de vegeta
ţie, 68 la sută; este un versant semiumbrit-semicald (N. Stanciu, 1973) 

Descrierea profilului : sol brun acid tipic pe luturi cu schelet grezos, 
luto-nisipos. 

01 : 4-2 cm, litieră dominant nedescompusă; trecere netă. 
Oh : 2-0 cm, material organic într-un stadiu foarte avansat de descom

punere ; negru (10Y R2/1,5) în stare umedă, cenuşiu foarte închis 
(10YR 3/1,5) în stare uscată; necoeziv mobil în stare uscată şi urne
dă ; trecere netă. 

Ao : 0-12 cm, lut nisipos cu 1__,2 % fragmente de gresili (1-2 cm 
diametru), brun gălbui (lOYR 5/4) în stare umedă, brun gălbui des
chis (10YR 6/4) în stare uscată; poliedric subangular foarte mic, 
moderat dezvoltat; uşor dur în stare uscată ; friabil în stare umedă; 
rădăcini foarte frecvente, subţiri, mijlocii şi groase, trecere clară. 

AB : 12-22 cm, -lut nisipos cu 2___,3 % de gresii (2-·5 cm diametru), 
brun gălbui (lOYR /5) în stare umedă, brun gălbui deschis (10YR 6/5) 
în stare uscată, poliedric angular mic şi mijlociu, slab dezvoltat, dur 
în stare uscată, ferm în stare umedă, rădăcini frecvente subţiri, tre
cere clară. 

Bv : 22-35 cm, .lut nisipos cu 40- 50 % fragmente de gresii (5-15 
cm, pînă la 30 cm diametru), brun gălbui (10YR 5,5/5) în stare us
oată, poliedric mijlociu, slab dezvoltat ; consistenţă şi rădăcini idem 
AB ; trcere clară. 

DB : 35-60 cm, lut nisipos cu 75 % fragmente de gresifi, (5-20 cm 
rar pînă la 30 cm diametru) ; culori idem Bv ; printre fragmente de 
gresii apar resturi rare dintr-un vechi orizont Bt, lut argiols brun 
intens (7,5YR 5/6) în stare umedă ; trecere treptată. 

D : mai jos de 60 cm, lut nisipos cu 80-90 la sută framente de gresii 
(de 10-20 pînă la 30-50 cm diametru). 

Regim de umiditate dominant estival (iulie-august) : reavăn-reavăn 
jilav. 

Volum edific util: 37% (mijlociu). 
Tipul (forma) de humus: mull-moder. 
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Caracterizare sumară a solului 

Conţinutul de materiale org,anică din orizontul Oh şi conţinutul de hu
mus din orizontul Ao indică o mineralizare mai slabă, deci o activi
tate biologică mai redusă. De a:tfel şi pH-ul este mai acid decît la pr. 
10, moderat acid în Oh, puternic acid în Ao. După saturaţie în baze 
standard, la pH 8,2 (V 8,2) este un sol oligo-mezobazic, dar după sa
turaţ.ia în baze efectivă (la pH-ul solului un sol mezobazic. 
Prin activitate:1 biologică şi caracterele chimice şi fizice acest sol este 
de ca'ht<ate silabă. 

Vegetaţia : Carpino -Fagetum Paucă 1941. 
Releveu executat la 24 VII 1976, pe o suprafaţă de 100 m2 

Acoperire : arbori 80 %, arbuşti 10 o;0, ierburi 10 %. 

Biof. 

PhM 
PhM 

PhM 

Ph M 

H 
H 
II-Cih 
H 
li(G) 
G 
G 
Ch 
H 
H 
(; 

H 
I-I 
c r 
T-I 
H 
JI-Ch 
II 

Geoel. 

Ee 
Ee 

Ec(M) 

Eu 

Eua 
Ee 
Eu 
Cp 
Eu a 
Cp 
Om 
Ee 
DB 
Eu 
Eu a 
M<ed(Ec) 
Cp 
Eua(Med) 
Ee 
Eu 
Ee 
Eu 

Specia 

Canpinus betulus 
Fagus silvahca 

STRAT ARBUSTIV 
Corylus ave'llana 

REINNOIRE 
Canpin•uiS bettUliUS 
Fagus silivaJtica 
Quercus peart.raea 

STRAT IERBOS 
Ca'r-ex pil.osa 
Luz ula l uzulo,ides 
Ajurga re;ptan,s 
Athyrium filix-feunina 
Asarum euro;paeunn 
Dryopteris disjuncta 
Dryopteris fi.Li·x-mas 
Eupho~nbia 'amygdaloides 
La ty l'US haltlie:rs.tein ii 
Lathyrrus ni,g,er 
Maianth~;u,m biofol<ium 
MetliUis me lis.sophy llrum 
Piro'la secunda 
PlatanJtihera bifolia 
Pulimonaria od'fidnalis 
SanieuJa eUiropaea 
Velronica urticifolia 
V•iola siJV'atica 

AD 

3-4 
2-3 

1-2 

+ 
+ 
+ 

1-2 
1 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Cenoza este evident mai săraca 1n specii (23) decît precedenta, do
minînd speciile cele mai constante în carpino-făgete : Carex pilosa şi Lu
:..-::ula luzuloides. Pe suprafaţa descrisă s-au întîlnit şapte arbori cu dia
metrul de 15- 25 (30) cm. Se remarcă procesul de carpinizare în defa
voarea gorunetelor (în această staţiune), proces favorizat de factorul an
tropic. 



PROFILUL DE SOL NR. 12 

Localizare : 1,8 km ENE de centrul corn. Bodoc, versantul stîng ai pîrîu
lui Talomir. 

Relief : versant lung (cea. 1000 m), drept, cu expoziţie nordică; profilul 
este situat în treimea mijlocie, pe o pantă de 26°-28° (43-47% 
cea. 700 m alt. 1abs. 

Material parental : depozite de solifluxiune scheletice (luturi cu fragmente 
de gresii angulare, aplatizate), provenite din gresii .limonitice (cre
tack inferior), acoperHe cu un strat deluvial de cea. 30 cm de luturi 
grosiere, cu schelet foarte puţin, mărunt. 

Drenaj global : bun-intens, nivel freatic mai jos de 10 m . 
Clima: date generale idem pr. 10. Topoclimat cu minus slab de căldură 

şi plus suab de precipitaţii. Insolaţia mijlocie în perioada de vege
taţie : 50 la sută; este un versant semiumbrit-semirece (N. Stanciu, 
1973). 

Descrierea profilului : sol brun acid tipic pe luturi cu schelet grezos, lu-
to-nisipos. · 

01 : 5-3 cm, litieră dominant nedescompusă, trecere netă. 
Oh : 3-0 cm, material organic într-un stadiu foarte avansat de descom

punere; negru (10YR 2/1,5) în stare umedă, cenuşiu foarte închis 
(10YR 3/1,5) în stare uscată; rădăcini foarte frecvente, subţiri ; tre
cere netă. 

Ao : 0-8 cm, lut nisipos cu 2-3% fnagmente de gresii (1-2 cm 
diametru) ; brun cenuşiu (10YR 5/2,5) în stare umedă, brun cenuşiu 
deschis (10YR 6/2,5) în stare uscată; poliedric subangular foarte mic, 
moderat dezvoltat, uşor dur în stare uscată, friabil în stare umedă ; 
rădăcini foarte frecvente subţiri şi mijlocii ; trecere netă. 

AB : 8-18 cm, lut nisipos cu 5-8 % fragmente cu gresii (3~5 cm 
diametru) ; brun gălbui deschis (10YR 6/5) în stare umedă, brun 
foarte pal (10YR 7/5) în stare uscată; poliedric angular mic, slab 
dezvoltat; dur în stare uscată; ferm în stare umedă ; rădăcini frec
vente subţiri şi mijlocii ; trecere clară. 

Bv: 18-31 cm, :lut nisipos cu 8- 10 % fragmente de gresii (5- 10 
cm, rar 15 cm diametru), galben bruniu (10YR 6/ 6) în stare uscată, 
poliedric angular mijlociu, suab dezvoltat, consistenţa idem AB ; 
rădăcini rare, subţiri ; trecere treptată. 

BD : 31-56 cm, lut nisipos cu 40-50 % fragmente de gresii (5-15 
cm diametru) ; culoarea idem Bv; nestructurat, masiv; rădăcini pu
tine, subţiri, trecere treptată. 

D : 56-80 cm şi mai jos, lut nisipos cu 75-80 % fra.gmetne de gresii 
(5-15 cm diametru). 

Regim de umiditate dominant estival (iulie- august) ; reavăn-reavăn/ 

jilav. 
Volum edafic util: 53 % (mare). 
Tipul (forma) de humus : mull-moder. 
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Caracterizare sumară a solului 

Şi a1cest sol, ca şi 1a pr. 11 mineralizarea este destul de slabă, semn ai 
unei activităţi biologice mai reduse. Ca şi la profilul precedent puţin 
fosfor şi potasiu mobil~ iar pH-ul moderat acid în Oh şi ptuernic 
.add in Ao. După saturaţie în baze standard, la pH 8,3 (V 8,3), este 
un svl oligo-mezobazic, dar după saturaţie efectivă (la pH-ul so!lului) 
este un sol mezobazic. 
Prin activitatea biologică şi caracterele chimice şi fizice acest sol este 
de calitate slabă. 

Vegetaţia : Luzulo (luzuloides) - Fagetum Z6lyomi 1955. 
Releveul executat la 24. VII. 1976, pe o suprafaţă de 400 m2• 

Acoperire : arbori 80 la sută, arbuşti 10 la sută, ierburi 10 la sută. 

Biof. 

PlhM 
P:hM 

Pl1m 

PhM 

H 
Phn(Ch) 
G 
H 
H 
II 
G 
H 
H 
H 
G 
H 
H ---<C:h 
n 
H 

Heoel. 

------·----

Ee 
Eu 

STRAT ARBORI 

Fagrus si,livatica 
Quercus petraea 

• .s T R A T A R B U S T 1 V 

Ec(M) 

Ee 

Ee 
Cp 
Eua 
Cp 
Eua(Ot-M) 
Eua 
Cp 
Eu a 
Eu a 
Medi(Ec) 
Eua (M) 
Cp 
Ee 
Eua(Ct) 
Eu 

... 
Corylus avel:lana 

REINNOIRE 

Fagus sHvatica 
Carrpinu:s bertulUIS 

STRAT IERBOS 

LUIZ·u:la lu:zulok!Jes 
Vaccinium myrtillUIS 
Maianthemum lbifolium 
ArtlhyriJUiln f1i.ilix -f~ean~na 
Ocumpan1u:l~a persidfolia 
Car.ex .pilosa 
Dryorp>te,n1s disj'Wlda 
Lathyr1U1S vernus 
LuzUJ1a pHosa 
Meiiilt'tis meUssophy:Jil.um 
Neo•ttia nid.us-avis 
Pirola secunida 
V eron1ca UII'tioifolia 
Vida ts.iJ1'vJaitka 
Vio;la s.ilNe:Sitris 

AD 

4-5 
1-2 

+ 

1-2 
1 ; 

1-2 
±1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ ' 

Cenoză frecvent întîlnită în Munţii Bodoc, caracterizată prin specii
le Luzula luzuloides, V.aocini·um myrtiJ!lrus, V. vitis idaea, Maianthemum 
biofolium, CaiamagrosHs arundinacea, Veronica offidnalis. La .acest re
leveu arborii sînt bine dezvoltaţi, cu înălţimea de 22- 25 m şi diametru! 
J 8- 30 cm, dar stratul arbustiv şi ierbos este salb reprezentat (total spe
cii : 19). Din cele 15 specii ierboase 11 aparţin hemicriptofitelor. 
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Litiera arborilor şi arbuştilor de la profilul 10, prin calitate& ei (re
lativ bogată în baze şi proteine), contribuie în mod hotărîtor la dezvol
tarea unei bune activităţi biologice în orizonturile de bioacumulare şi ca 
urmare, formarea unui humus apropiat de un mull forestier. Existenţa 
unui astfel de humus permite dezvoltarea unui strat ierbos bogat în 
specii şi cu acoperire foarte bună. 

La celelalte două profile (11 şi 12), litiera arborilor şi arbuştilor nu 
permite dezvoltarea unei bune activităţi biologice în orizonturile de bie
acumulare, urmarea fiind formarea unui humus mai puţin prelucrat, apro
piat de un moder. Acest humus nu este favorabil dezvoltării unui strat 
ierbos bogat. 

Diferenţele în calitatea şi cantitatea speciile vegetale de la profilul 
10 de o parte şi profilul 11 şi 12 de altă parte se datoresc în primul rînd 
diferenţelor de topoclimat (climă locală). Intre proiflul 10-12, spre exem
plu, există o diferenţă a temperaturilor medii anuale de aproximativ 1 °c. 
Regimul termic influenţează vegetaţia atît direct, permiţînd sau nu dez
voltarea unor specii, cît şi indirect, prin influenţa asupra solului, mai 
precis asupra activităţii biologice din orizonturile de bioacumulare. 

Drenajul intern moderat/rapid, conţinutul scăzut în argilă (fracţiu
nea sub 0,02 mm) şi ridicat în nisip (fracţiunea 2-0,002 mm), permit în 
condiţiile vegetaţiei şi regimului hidrologic profund percolativ caracteris
tic solurilor descrise, spălarea bazelor (de notat sărăcia iniţială în baze 
a materialului parental). Acesta este motivul principal pentru care aci
ditatea se menţine relativ scăzută pe înt·reg frofilul solului, chiar şi ia 
profilul 10, cu un humus mai puţin acid la supraf,aţă. Cu alte cuvinte ca
racterele fizice şi geochimice ale materialului parental al solurilor favo
rizează, în condiţiitl.e de V·egetaţie şi climă date, debazifiearea şi addifi
oarea solurilor. 

VORL1(UFIGE BEOBACHTUNGEN UBER DIE BODEN
VEGETATIONS-VERH1(LTNISSE IM BODOKE'R GEB~RDE 

(ZUSA!MMENFASSUNG) 

Standorte an denen komplexe Beobachtungen betreffend der Boden
Vegetationsverhăltnisse unternommen wurden, befinden sich im west
lichen Teil des Bodoker Gebirges, und zwar an desses Kontakt mit dem 
Braşover (Kronstădter) Becken (Abb. 1). 

In der Arbeit sind 3 Bodenvarianten (die Profile 10, 11, 12) beschrie
ben. Sie gehoren folgender Bodenfamilie an : lehmig-sandiger typische 
sauere Braunerde an lehm mit Sandsteinskelet {IC.P .A. Bukarest, 
1976). Zwisohen diesen drei Boden gibt est Untersohide betreUend 
Entstehung, Morphologie sowie physikalische und chemische Bodeneigen
schaften (Tabelle 1). 
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Bei ]edem Bodenprofil tst die betreffende geobotanische Giiederung 
beschrieben : Querco (petraeae) - Carpinetum (bei Profil 10), Carpino
Fagetum (Profil 11) und Luzulo (luzulnides) Fagetum (Profil 12). Bei allen 
drei Biozonosen und vor allen bei den ersten zweien bemerkt man sicht
bare menschliche Eingriffe (wiederholte, unorganisierte Rodungen). 

Die Qualităt der Streuschicht im Profil 10 verursacht die Ausbildung 
von ..... aldmull-artigem Humus, der eine reiche Graschicht ermoglicht, 
wăhrend die Streuschicht der ubrigen zwei Profile (11 und 12) die Entste
hung von Humus verursacht, der fUr die Entwicklung einer reichen 
Graschicht ungunstig ist. Die Differenzen zwischen dem Pflanzenwuchs 
werden von den topoklimatischen Unterschieden (bei dem Profil 10 wăr
mer, bei dem Profil 11 und 12 kălter). Die physischen und geochemischen 
Kennzeichen der Bodengrundstoffe begunstigen bei den gegebenen Kli
matischen und Vegetationsbedingungen die Entlaugung und Săureung 
der Bodens. 
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