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Recunoasterea rocilor parentale pentru formarea solurilor, gradul de dezvoltare al solurilor si 

aprecierea dupa datele din teren a conditiilor de formare a solurilor din zona limitei de vest a Padurii 

Ronisoara,  

 

In versantul drept, (Fig. 4) zona in care am facut primele observatii de recunoastere este situata in 

aria rezervatiei de gorun a Ronisoarei. In versantul drept adiacent marginii padurii este observat in 

deschidere naturala un profil de sol ce prezinta fragmente de roci reprezentate prin gresii pina in 

orizontul de suprafata mai abundente fiind in orizontul Bv iar in baza profilului sunt evidente 

secvente de marne aflate in stadii avansate de argilizare, (Fig.4). 

 
 



  
Figura4. Profil de sol in versant drept la 

intrarea in padurea Ronisoara in partea vestica 

 

 

 

 

Din zona de panta (Fig. 8) au fost recoltate probele de sol prezentate in 

imaginile din figurile 9 si 10. In aceste probe sunt prezente fragmente de 

roci rotunjite ceea ce ar corespunde cu prezenta unui litosol. 

 
Fig. 8.Sol dezvoltat pe fragmente de 

roci sedimentare. Din zona de panta s-

au recoltat 2 probe de sol prezentate in 

imaginile Fig. 9 si Fig. 10. 

 
Fig. 9 

 
Fig. 10 



Recunoasterea terenului și a căilor de acces si relatia sol roca parentala de pe valea 

Corbului din Padurea Ronisoara 

  
Figura 1. Dupa alegerea 

zonei si orientarea pe 

harta impreuna cu dl 

Hera 

  
Figura 2 Panou de 

avertizare al importantei 

protectiei ariilor protejate. 

In dreapta figurii 2 

Intrarea pe vale dupa 

deschiderea barierei de 

catre padurar 

 
Figura 4. Gresii micacee 

formind bancuri groase 

in zona mediana a 

versantului. 

 

 

 
Recunoasterea terenului și a căilor de acces si relatia sol roca parentala din zona Lunca la Tisa la 

Craciunesti 



 
Imagini din traseul de identificare la Bocicoiu Mare pe malul sting al Tisei (Fig. 9). 
 

 


