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Rezumat
Cercetările pedologice au evidențiat interdependența unităților superioare pedogenetice 
de unitățile superioare fitocenotice (clasă, ordin etc.). În baza analizei cercetărilor 
pedogeografice și geobotanice efectuate se propune o tentativă de evidențiere a 
interdependenței dintre unitățile de sol și asociațiile pajiștilor naturale. Interdependența 
unităților pajiștilor naturale, în condițiile antropizării masive a vegetației actuale, permite 
evidențierea principalilor factori pedogenetici la formarea unităților superioare de soluri 
în condițiile peisajelor naturale.
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Introducere
Vegetația actuală s-a format sub acțiunea factorilor naturali și antropici. În Repu-

blica Moldova pajiștile ocupă 382 mii ha [1] și sunt atribuite la două tipuri: pajiști de 
stepă și pajiști de luncă. Pajiștile actuale prezintă o îmbinare a vegetației spontane, pre-
ponderent antropizate cu agroecosisteme. Foarte multe suprafețe cu pajiști de stepă și 
de luncă au fost desțelenite și ocupate cu culturi agricole. Luncile râurilor au fost parțial 
desecate ce a contribuit la modificarea vegetației hidrofile. În ultimele decenii unele 
suprafețe agricole au fost abandonate și în prezent sunt pârloage. Suprafețe cu pajiști 
de stepă și de luncă spontane înțelenite s-au păstrat doar fragmentar. Valorificarea peste 
limită a fondului funciar a contribuit la activizarea eroziunii solurilor, alunecărilor de 
teren și altor procese degradaţionale, care au modificat esențial condițiile pedoclimatice 
și componenta vegetației spontane. 

Metode de cercetare
În generalizarea rezultatelor cercetărilor pedogeografice s-au luat ca bază unitățile 

pedologice descrise în monografia ”Solurile Moldovei” autor A. Ursu [5]. Sunt anali-
zate 10 unități taxonomice – tipuri și subtipuri de sol. 

În generalizarea rezultatelor cercetărilor geobotanice s-au luat ca bază asociațiile 
vegetale descrise în monografia: ”Vegetația Republicii Moldova” autor Gh. Postolache 
[3], și ”Rezervația Prutul de Jos” autori Gh. Postolache, A. Muntenu, Dr. Postolache, 
C. Cojan [4] corespondente tipului sau subtipului de sol. 

Rezultate și discuții
Pajiștile în Republica Moldova sunt prezentate de o diversitate de comunități 

vegetale și unități de soluri, care se află în continuă interdependență. Comunitățile 
vegetale cu aceiași compoziție și structură sunt atribuite la o asociație vegetală care 
contribuie la formarea unui anumit tip de sol. Mai jos prezentăm asociațiile vegetale din 
cadrul unui ordin și clase vegetale care s-au format pe o unitate de sol (tip, subtip).

Clasificarea solurilor actuală [2] include 5 clase, 13 tipuri și 35 de subtipuri de sol. 
În învelișul de sol predomină 3 tipuri zonale (brune, cenușii, și cernoziomuri) în cadrul 
cărora se încadrează fragmentar multiple unități intrazonale. 

Pe parcursul evoluției naturii Moldovei condițiile pedologice s-au modificat, s-a 
schimbat vegetația spontană, clima, și bineînțeles, solurile. Dar, totuși, solurile fiind 
mai conservative păstrează timp îndelungat morfologia generală. Două tipuri de soluri 
zonale – brune și cenușii s-au format sub păduri de foioase, cernoziomurile prezintă 
preponderent „solul stepei”.

Majoritatea unităților intrazonale s-au format sub influenta vegetației fostelor 
pajiști, foarte diferite după componentă. Caracterele pedologice au stabilit dependența 
și interacțiunea dintre diferite unități taxonomice de sol și tipuri de vegetație spontană. 
Sub anumite tipuri de vegetație ierboasă (de stepă) s-au format cernoziomurile, sub 
altele (de luncă) o mare variabilitate de soluri hidromorfe.

I. Clasa solurilor automorfe
Din clasa solurilor autotrofe solurile brune și cenușii s-au format totalmente în 

condiții de pădure. Tipul cernoziom ic este prezentat de 5 subtipuri dintre care 
cernoziomul argiloiluvial s-a format sub păduri de stejar, iar cernoziomurile levigate, 
tipice și carbonatice sub diferite pajiști și doar parțial sub păduri (preponderent stejar 
pufos).
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Cernoziomul levigat. Acest subtip de sol în condițiile silvostepei se formează 
sub pajiște de stepă, în Câmpia de Sud sub păduri de stejar pufos [6]. Caracteristica 
principală a cernoziomului levigat constă în lipsa carbonaţilor pe tot profilul, care este 
evident cernoziomic. Grosimea solului (cu conținutul de humus >1%) depășește 80-
100 cm, reacția solului neutră sau slab acidă, structura grăunțoasă stabilă. Variabilitatea 
plantelor ierboase cu sistemele lor radiculare ramificate și adânci au contribuit la 
formarea pofilelor grosiere și structurilor glomerulare.

Comunitățile vegetale care se formează pe aceste soluri au fost atribuite la 
asociațiile: As. Poo angustifoliae- Festucetum valesiacae Zinocker in Mucina et Kol-
bek 1993; As. Cynodonti-Poetum angustifoliae (Rapaics 1927) Soó 1957. Aceste aso-
ciaţii au fost atribuite la clasa Cl. Festuco-Brometea Br.-Bl.et R.Tx. in Br.-Bl.1949. În 
aceste comunități vegetale domină Poa angustifolia,Cynodon dactilon.

Cernoziomul tipic moderat humifer prezintă subtipul caracteristic tipului: humi-
ficat, structurat, nivelul carbonaţilor la diferite adâncimi în profil (preponderent în ori-
zontul B), reacția neutră. Regimul hidric al solului este nespeculativ, covorul vegetal 
ierbos a condiționat acumularea humusului și formarea structurii grăunțoase.

Comunitățile vegetale care au contribuit la formarea acestor soluri au fost atribuite 
la asociațiile vegetale: As. Agropyro pectinati - Stipetum capillatae Burduja As. Juri-
neo arachnoideae-Stipetum lessingianae; As. Taraxaco-Festucetum valesiacae Burdu-
ja et al 1956; Toate aceste asociaţii fac parte din clasa Cl. Festuco-Brometea Br.-Bl.
et R.Tx. in Br.-Bl.1949. În comunitățile vegetale ale acestor asociații domină Festuca 
valesiaca, Stipa capillata, Stipa lessingiana. 

Cernoziomul carbonatic se deosebește prin prezenţa carbonaților pe tot profilul, 
ceea ce este condiționat de regimul hidric nespeculativ și caracterul xerofit al vegetației. 
Cernoziomul carbonatic este subtipul sudic al tipului, format în condiții relativ secetoa-
se. El conține mai puțin humus, structura solului este slab pronunțată și puțin stabilă.

Comunitățile de plante care se formează pe aceste soluri au fost atribuite la asociații: 
As. Taraxaco serotinae – Bothriochloetum ischaemi (Burduja et al.1956) Sarbu, Col-
dea et Chifu 1999; As. Artemisio austriacae –Poetum bulbosae I. Pop 1970. Aceste 
asociații fac parte din clasa: Cl. Festuco-Brometea Br.-Bl.et R.Tx. in Br.-Bl.1949. În 
comunitățile vegetale ale acestor asociații domină : Bothriochloeta ischaemum, Arte-
misia austriac. 

II. Clasa solurilor litomorfe
Solurile litomorfe sunt condiționate de specificul rocii parentale. În Moldova aceas-

tă clasă este prezentată de rendzine și vertisoluri. Primele se formează pe rocile calca-
roase, vertisolurile – pe argile fine.

Rendzinele se formează pe masive de calcar pe care se instalează o vegetație spe-
cifică, calcefită, atât ierboasă, cât și silvică. Componenta vegetală a rendzinelor actual-
mente este extrem de antrepozită, degradată prin pășunat excesiv.

Rendzinele sunt soluri subțiri, grosimea orizontului superior constituie doar 10-25 
cm cu trecere bruscă în roca subiacentă. Stratul superior – solul ca atare este humificat, 
structurat, dar deseori scheletic, cu fragmente de calcar.

Vertisolurile prezintă rarități pedologice, formate pe argile fine, pe care se insta-
lează o vegetație specifică, actualmente foarte antrepozită, cu componentă specifică, 
inițial greu de restabilit.
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Vertisolurile sunt condiționate de proprietățile rocilor argiloase au struc-
tură bulgăroasă mare, solul puternic tasat, dur, slab humificat, în stare uscată  
cu fisuri adânci.

III. Clasa solurilor hidromorfe
Solurile influențate de surplus de umiditate constituie clasa hidromorfă care include 

trei tipuri genetice: cernoziomoide, mocirle și turboase.
Solul turbos prezintă variabilitatea cea mai hidromorfă. Solurile turboase se for-

mează în condiții anaerobe, reziduurile organice a plantelor hidrofile sunt supuse doar 
parțial descompunerii și formează straturi organominerale. Solul constă din straturi cu 
diferit conținut de masă organică semi descompusă. 

Aceste soluri se află în apropierea malurilor bazinelor acvatice din zona de litoral. 
În aceste locuri s-au format comunități vegetale atribuite la asociațiile: As. Scirpo-
Phragmition W.Koch.1926; As. Typhetum angustifoliae Pignatti, 1953; As. Glyceri-
etum maximae Hueck, 1931; As. Iretum pseudacori Eggler 1933; As. Scirpetum pa-
lustris Chouard 1924. As. Butomo-Alismetum lanceolati Segal et Westhoff, 1969; As. 
Oenantho aquaticae rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950. Toate aceste asociaţii sunt 
atribuite la ordinul Phragmitetalia Koch 1926 și Clasa Phragmiti –Magnocaricetea 
Klika in Klika et Novak,1941. În comunităţile vegetale ale acestor asociații domină: 
Phragmites australis, Typha angustifolia, Th.latifolia, Alisma plantago-aquatica, Gly-
ceria maxima, Scirpus palustris, Oenanthe aquatica, Butomus umbelatus.

Mocirla prezintă o formațiune hidromorfă, mlăștinoasă. Aceste soluri se formează 
pe areale cu permanent surplus de umiditate, condiționat de apele freatice, izvoarele de 
coastă. Apa freatică creează regim anaerobic, care reține procesele de descompunere. 
În sol se produce gleizarea, procese specifice de oxidare-reducere. Substanța organică 
are caractere turbice. Pentru aceste soluri sunt caracteristice comunități vegetale atri-
buite la asociațiile : As. Bolboschoenetum maritimi Eggler, 1933; As. Schoenoplectus 
tabernaemontanii Soó, 1947; As. Caricetum vulpinae Soó,1927; As. Catabrosetum 
aquaticae Rubel 1912. Aceste patru asociații sunt atribuite la ordinul Ord. Bolbos-
choenetetalia maritimi Eggler 1933, care respectiv este atribuit la clasa Cl. Phragmiti 
– Magnocaricetea Klika in Klika et Novak,1941; Bolboschoemus maritimus, Carex 
vulpina, Catabrosa aquatica, Schoenoplectum tabernaemontana. 

Solul cernoziomoid prezintă o varietate slab sau temporal hidromorfă. Apele frea-
tice afectează doar partea interioară a profilului. 

Solurile cernoziomoide se deosebesc prin construcția morfologică cernoziomică: 
conținutul de humus scade lent spre adâncime, structura orizontului A este grăunțoasă, 
bine pronunțată, hidrostabilă. În orizontul B se evidențiază efectele periodic anaerobe. 
Solurile cernoziomoide prezintă varianta cea slab hidromorfă și ca regulă contactează 
cu cernoziomurile zonale. Pe aceste soluri se stabilesc comunități vegetale atribuite 
la asociațiile: As. Agrostietum stoloniferae Burduja et.,al, 1956; As. Poetum praten-
sis Răv., Căzac. et Turenschi ex Răv. et Mititelu, 1958; As. Potentilletum anserinae 
Felfoldy, 1942; Potentilletum reptantis (Elias 1974) I, Pop 1979. Aceste asociații sunt 
atribuite la Ordinul Potentillo-poligonetallia R.Tx 1947, care respectiv este inclus în 
clasa Cl. Molinio-arrhenatheretea R.Tx 1937; Pentru comunitățile vegetale atribuite la 
aceste asociații sunt caracteristice așa specii de plante: Agrostis stolonifera, Poa pra-
tensis, Potentilla anserina, Potentilla reptans.
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IV. Clasa solurilor halomorfe
Solurile halomorfe sunt condiționate de prezenta în profil a sărurilor solubile (soluri 

salinizate, solonceacuri) sau a sodiului schimbabil (solonețurile).
Solonețurile sunt prezentate de două subtipuri – molice și hidrice. Solonețurile 

molice sunt răspândite în condiții de stepă, între cernoziomuri, solonețurile hidrice – în 
comun cu solurile hidromorfe.

Solonețul molic se formează pe roci argiloase cu conținut de ghips. Pe ele se in-
stalează o vegetație ierboasă specifică, actualmente foarte antrepozită. Componenta 
asociațiilor vegetale nu este stabilă și depinde de condițiile climaterice. Prezenta Na în 
complexul adsorbativ contribuie la dispersarea solului, la formarea sistemului coloidal. 
În stare uscată solonețul constă din elemente structurale columnare, în stare umedă – se 
formează o masă dispersă, semilichidă. Solul este slab humificat, puțin grosier, dur, 
reacția alcalină.

Solonețul hidric pe lângă proprietățile condiționate de prezenta Na, este influențat 
de apa freatică, deseori mineralizată. Solul are caracter hidrohalomorf. Comunitățile 
vegetale care se formează pe aceste soluri au fost atribuite la asociațiile vegetale : As. 
Astero tripoli - Juncetum gerardii Smarda 1953; As. Pucinellietum limosae Rapaics ex 
Șoo 1936; As. Iridetum halophilae I. Șerbănescu 1965; As. Bekmannietum eruciformis 
Soó 1933. Aceste asociații fac parte din clasa Cl. Puccinellio-Salicornietea Ţopa 1939. 
Pentru aceste asociații sunt caracteristice speciile Juncus gerardii, Pucinellia distans 
subsp.limosa,Iris halophila, Bekmannia eruciformis.

Solonceacurile se formează în areale hidromorfe, unde apele freatice sunt mine-
ralizate. În rezultatul evaporației în sol se acumulează săruri solubile, care în orizontul 
superior pot depăși 1-2%. Solonceacurile prezintă soluri halomorfe, deseori lipsite de 
covor vegetal, cu acumulări de săruri.

Pe solonceacuri se formează comunități vegetale atribuite la asociațiile As. Sali-
cornietum prostatae Soó 1964; As. Salsoletum sodae Slavnic 1948; As. Suaedetum 
maritimae Soó 1927. Aceste asociații fac parte din clasa Cl. Thero-salicornietea (Pig-
natti 1953) R.Tx. 1958. Mai des domină în comunitățile vegetale ale acestor asociații 
așa plante vasculare: Salicornia europaea, Salsola soda, Suaeda maritima, Aster tri-
polium.

V. Clasa solurilor dinamomorfe
Solurile la care modificarea morfologică a pofilelor continuă, se află în dinamică, 

constituie clasa solurilor dinamomorfe. Această clasă include 3 tipuri de sol – deluvia-
le, aluviale și antropice.

Solurile deluviale se formează la bazele versanților și în văi pe contul materialului 
erodat de pe pante și depus fără selectări esențiale. Ele pot fi molice – formate pe mate-
rial cernoziomic și ocrice – formate pe contul orizonturilor superioare a solurilor brune 
și cenușii de pe pantele adiacente.

Pe solurile deluviale se instalează asociații diferite de erbacee, componenta floris-
tică a cărora depinde de condițiile care se creează la baza versanților și în văi. Compo-
nenta specifică este pretutindeni evident antrepozită. Solurile deluviale brune se for-
mează în condițiile pădurilor de foioase.

Solurile aluviale se formează în luncile râurilor în diferite condiții hidrice. Ele se 
divizează în subtipurile: stratificate, hidrice, turbice și vertice.
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În luncile râurilor și râuleţelor predomină solurile stratificate, care se află în dina-
mică, influențate de inundații și viituri cu depuneri de straturi noi. 

Materialul erodat de pe pante este supus selectării texturale de torenții apelor super-
ficiale și depus în diferite sectoare a luncii.

Solul aluvial stratificat este foarte variabil în dependență de textura, compo-
nenta substanțială a straturilor și regimul hidric al solului. Din aceste considerente 
învelișul vegetal al solurilor aluviale stratificate este foarte variabil, actualmente activ  
antropizat.

Solul aluvial turbic prezintă varianta cea mai hidromorfă a tipului.
Solul aluvial turbic prezintă o alterare a straturilor turboase cu straturi minerale. În 

condiții anaerobe, subacvale, reziduurile organice se conservează în sol, formând stra-
turi turboase. Conținutul substanței organice constituie peste 20-30%. Reacția solului 
este acidă.

Solul aluvial turbic este sol subacval. S-a format pe fundul bazinelor acvatice, 
mai des în apropiere de malurile bazinelor acvatice, în locuri apărate de stufărișuri și 
păpurișuri. În aceste locuri se formează o vegetație acvatică și palustră. Pe aceste so-
luri se formează comunități vegetale atribuite la asociațiile: As. Lemnetum minoris de 
Bolos et Masclans ,1955; As. Ceratophylletum demersi Hild, 1956; As. Potametum lu-
centis Hueck, 1931; As.Potametum perfoliati W.Koch, 1928; As. Nymphoidetum pel-
tatae Bellot, 1951. Prima asociaţie este atribuită la clasa Cl. Lemnetea minoris de Bol-
los et Masclans,1955, iar restul asociații vegetale au fost atribuite la clasa. Potametea 
pectinati Klika. Fitocenozele acvatice din aceste două clase se caracterizează printr-o 
compozite floristică (Lemna minor, L.trisulca Ceratophyllum demersum, Potamogeton 
lucens, Potamogeton perfoliatum ) și structură fitocenotică simplă uni- sau bistructura-
te, cu o diversitate neînsemnată, dar în unii ani cu o abundență mare a unor specii (Po-
tamogeton crispus, Salvinia natans, etc.) care formează cantități mari de masă organică 
și respectiv contribuie la formarea solurilor subacvatice. 

Solul aluvial hidric s-a format în condiții relativ stabile de luncă. Solul aluvial 
hidric se caracterizează cu profil format, humificat, deseori stratificat, straturile alu-
viale nu se evidențiază. Regimul hidric – relativ stabil, apa freatică nu afectează  
permanent solul.

Comunitățile vegetale care se dezvoltă în aceste soluri au fost atribuite la asociațiile: 
As.Sparganietum erecti Roll, 1938; As.Eleocharietum palustris Ubrizsy, 1948;As.
Galio palustris-Caricetum ripariae Balatova-Tulackova et al. in Grabherr et Mucina, 
1993; As.Caricetum acutiformis Eggler 1933; Carex vulpinae Soo 1927; As. Phala-
ridetum arundinaceae Libben 1931. Toate aceste asociații sunt atribuite la Ordinul.
Magnocaricetalia elatae Pignati 1953, care la rândul lor este atribuit la clasa Phragmiti 
–Magnocaricetea Klika in Klika et Novak,1941. În comunitățile vegetale ale acestor 
asociații domină: Eleocharis palustris, Sparganium erectum, Carex acutiformis,Carex 
riparia, Carex vulpina, Phalaroides arundinacea.

Subtipul solului aluvial gleic – se deosebeşte prin prezenţa stratului inferior cu 
caractere gleice.

În măsura scăderii gradului de hidrofilitate unităţile fitosociologice superioare (cla-
să, ordin) corespunzătoare unei unităţi taxonomice de sol (tip, subtip) formează urmă-
torul şir ecologic (tab. 1).
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Tabelul 1. Solurile şasociaţiile vegetale din pajiștile Moldovei.

Nr Sol Clasa,ordinul 
vegetaţiei Asociaţiile vegetale Plante dominate

1 2 3 4 5

1

So
l a

lu
vi

al
 tu

rb
ic

Cl.Lemnetea mi-
noris de Bollos et 
Masclans,1955; Potam-
etea pectinati Klika

As.Lemnetum minoris de 
Bolos et Masclans ,1955; 
As.Ceratophylletum demersi 
Hild, 1956; As.Potametum lucen-
tis Hueck, 1931; As.Potametum 
perfoliati W.Koch, 1928; 
As.Nymphoidetum peltatae Bellot, 
1951.

Lemna minor, Cerat-
ophyllum demersum, 
Potamogeton lucens, 
Potamogeton perfo-
liatum, Nymphoides 
peltata.

2

So
l t

ur
bo

s

Cl.Phragmiti – Mag-
nocaricetea Klika in 
Klika et Novak,1941; 
Ord.Phragmitetalia 
Koch 1926

A s . S c i r p o - P h r a g m i t i o n 
W.Koch.1926; As.Typhetum 
angustifoliae Pignatti, 1953; 
As.Glycerietum maximae Hueck, 
1931; As.Iretum pseudacori Egg-
ler 1933; As.Scirpetum palustris 
Chouard 1924. As.Butomo-Alisme-
tum lanceolati Segal et Westhoff, 
1969; As. Oenantho aquaticae 
rorippetum amphibiae Lohmeyer 
1950.

Phragmites australis, 
Typha angustifolia, 
Th.latifolia, Alisma 
plantago-aquatica, 
Glyceria maxima, 
Scirpus palustris, 
Oenanthe aquatica, 
Butomus umbelatus.

3

M
oc

ir
lă

Cl.Phragmiti –Magno-
caricetea Klika in Kli-
ka et Novak,1941; Ord.
Bolboschoenetetalia 
maritimi Eggler 1933

As.Bolboschoenetum maritimi 
Eggler, 1933;
As.Caricetum vulpinae Soó,1927; 
As.Schoenoplectus tabernaemon-
tanii Soó, 1947; 
As.Catabrosetum aquaticae Rubel 
1912.

Bolboschoemus mar-
itimus, Carex vulpi-
na, Catabrosa aquat-
ica, Schoenoplectum 
tabernaemontanii

4

So
l a

lu
vi

al
 h

id
ri

ic

Cl.Phragmiti –Mag-
nocaricetea Klika in 
Klika et Novak,1941; 
Ord.Magnocaricetalia 
elatae Pignati 1953

As.Sparganietum erecti Roll, 
1938; As.Eleocharietum palustris 
Ubrizsy, 1948; As.Galio palustris-
Caricetum ripariae Balatova-
Tulackova et al. in Grabherr et 
Mucina, 1993; As.Caricetum acu-
tiformis Eggler 1933; Carex vul-
pinae Soo 1927; as. Phalaridetum 
arundinaceae Libben 1931.. 

Eleocharis palustris,
Sparganium erectum,
Carex acutiformis, 
Carex riparia, Carex 
vulpina, Phalaroides 
arundinacea.

5

So
l c

er
no

zi
om

oi
d Cl.Molinio-arrhenath-

eretea R.Tx 1937; Ord.
Potentillo-poligonetal-
lia R.Tx 1947

As.Agrostietum stoloniferae Burdu-
ja et.,al, 1956; As.Poetum pratensis 
Răv.,Căzac. et Turenschi ex Răv. et 
Mititelu, 1958; As.Potentilletum 
anserinae Felfoldy, 1942; Potentil-
letum reptantis (Elias 1974) I,Pop 
1979

Agrostis stolonifera,
Poa pratensis, 
Potentilla anserina, 
Potentilla reptans

6

C
er

no
zi

om
 

le
vi

ga
t

Cl.Festuco-Brometea 
Br.-Bl.et R.Tx. in Br.-
Bl.1949 

As.Poo angustifoliae- Festucetum 
valesiacae Zinocker in Mucina et 
Kolbek 1993; As.Cynodonti-Poe-
tum angustifoliae (Rapaics 1927) 
Soó 1957.

Poa angustifolia,
Cynodon dactilon 
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Tabelul 1 (Continuare).

7
C

er
no

zi
om

 
tip

ic
 m

od
er

-
at

hu
m

ife
r Cl.Festuco-Brometea 

Br.-Bl.et R.Tx. in Br.-
Bl.1949 

As.Agropyro pectinati -Stipetum 
capillatae Burduja As.Jurineo 
arachnoideae-Stipetum lessing-
ianae; As.Taraxaco-Festucetum 
valesiacae Burduja et al 1956;

Festuca valesiaca, 
Stipa capillata, Stipa 
lessingiana

8

C
er

no
zi

om
 

ca
rb

on
a-

tic

Cl.Festuco-Brometea 
Br.-Bl.et R.Tx. in Br.-
Bl.1949 

As.Taraxaco serotinae –Both-
riochloetum ischaemi (Burduja et 
al.1956) Sarbu, Coldea et Chifu 
1999;
As.Artemisio austriacae –Poetum 
bulbosae I.Pop 1970;

Bothriochloeta is-
chaemum,
Artemisia austriaca

9

So
lo

ne
ţ h

id
ri

c

Cl.Puccinellio-Sali-
cornietea Ţopa 1939

As.Astero tripoli-Juncetum gerar-
dii Smarda 1953;
As.Pucinellietum limosae Rapaics 
ex Șoo 1936; As.Iridetum halophi-
lae I.Șerbănescu 1965;
As.Bekmannietum eruciformis Soó 
1933.

Juncus gerardii, 
Pucinellia distans 
subsp.limosa,Iris ha-
lophila, Bekmannia 
eruciformis

10

So
lo

n-
ce

ac

Cl.Thero-salicornietea
(Pignatti 1953)
 R.Tx. 1958

As.Salicornietum prostatae Soó 
1964; As.Salsoletum sodae Slavnic 
1948; As.Suaedetum maritimae 
Soó 1927.

Salicornia europaea, 
Salsola soda, Suae-
da maritima, Aster 
tripolium

Concluzii
Vegetaţia pajiștilor din stepe ş din luncile râurilor s-a format pe o anumită 

diversitate de soluri care păstrează amprenta ş în zilele noastre. Fiecare biocenoză 
a contribuit la formarea anumitor unităţi genetice de sol, particularităţile cărora au 
condiţionat componenţa ş structura anumitor comunităţi vegetale. S-a stabilit că există 
o interdependenţă dintre componenţa ş structura comunităţilor vegetale ş sol. Așa dar 
pe baza acestor legităţi există posibilităţi de a restabili anumite comunităţi vegetale ş 
biocenoze.
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