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I. BIOSFERA
Peisajul natural = este o parte omogenă a mediului înconjurător, care iese în evidenţă
printr-un
element dominant, mai ales vegetaţia (care este o sinteză a factorilor pedoclimatici)
Mediul înconjurător = reprezintă mediul natural (sistemul alcătuit din componentele naturale:
relief, structura geologică, resurse de subsol, apă, aer, sol, faună, vegetaţie) influenţat de om
pozitiv sau negativ: Cuprinde mediul antropizat- mediul natural modificat doar parţial de om;
mediul antropic-mediul natural transformat în totalitate de om. Mediul natural - un mediu în care
omul nu a intervenit (dacă putem considera că mai există astfel de spaţii).
ÎNVELIŞUL DE VIEŢUITOARE AL TERREI
Caracteristici:
- cuprinde peste 1,5 mil. specii de animale şi 500 000 specii de plante
- primele vieţuitoare (unicelulare) au apărut în urmă cu peste 4 mld. de ani în oceane
- vieţuitoarele se dezvoltă în atmosferă până la 20 km, în hidrosferă 11 022 m, în litosferă 4 km
- între vieţuitoare există strânse relaţii
- totalitatea vieţuitoarelor –biocenoza- de pe un anumit teritoriu-biotop- formează un ecosistem
Factorii care determină răspândirea organismelor:
1. Radiaţia solară- determină diferenţierea zonală a vieţuitoarelor, deoarece reprezintă principala
sursa de energie a ecosistemelor.
2. Factorii climatici
a. Precipitaţiile în funcţie de adaptabilitatea fata de necesarul de apa, vieţuitoarele se clasifica în
4 grupe:
-hidrofite- organisme ce trăiesc în mediul acvatic
-higrofite- organisme ce trăiesc într-un mediu umed
-mezofite(tropofite)-organisme ce trăiesc intr-un mediu cu umiditate alternanta
-xerofite-organisme ce trăiesc intr-un mediu uscat
b. Temperatura determină distribuţia zonală a vieţuitoarelor; in funcţie de temperatură
organismele prezintă anumite adaptări: pierderea foliajului arborilor, hibernarea, migrarea, etc.
c. Vântul determină răspândirea organismelor-factor pozitiv, iar prin mărirea evapotranspiraţiei
limitează răspândirea organismelor.
3. Relieful determină diferenţierea regională in altitudine a vieţuitoarelor.
4. Factorii biologici sunt reprezentaţi de totalitatea vieţuitoarelor şi a relaţiilor dintre ele.
5. Factorii antropici reprezentaţi de om şi mai ales rezultatele activităţii sale: deşertificarea,
despăduririle utilizarea iraţionala, vânatul intensiv etc.
6. Solul este rezultatul interacţiuni dintre climă, faună şi vegetaţie, determinând în funcţie de
tipul de sol, diferenţierea ecosistemelor.
SOLUL – startul de la suprafaţa scoarţei terestre (Litosfera), afânat, cu grosimi de 2 m în care
plantele îşi înfig rădăcinile şi ce prezintă o proprietate foarte importantă-fertilitatea
Fertilitatea- proprietatea solului de a oferi plantelor necesarul de substanţe nutritive, apă şi aer.
Pedosfera- învelişul discontinuu de sol al Terrei, studiat de Pedologie

Caracteristici:
a. Alcătuire- este format materie organică (rezultată din descompunerea organismelor),
materie anorganică (rezultată din descompunerea scoarţei terestre), apă şi aer.
b. Factorii pedogenetici- sunt cei care dau naştere solului
1. Substratul petrografic- reprezentat de scoarţa de alterare, rezultată din distrugerea rocilor
preexistente. În aceleaşi condiţii de mediu, pe roci diferite apar soluri diferite, dar şi roci ca în
condiţii asemănătoare dau tipuri de sol diferite (calcarele)
2. Relieful- reprezintă suportul solurilor determinând diferenţierea acestora pe altitudine
3. Factorii climatici- reprezentaţi de temperatură(care determină intensificare proceselor de
descompunere-cele ridicate, sau inhibă aceste procese-cele scăzute); precipitaţiile (favorizează
eroziunea pe versanţi); vântul (determină procese de deflaţie sau acumulare, evaporaţie)
În ansamblu determină distribuţia zonal a solurilor
4. Factorii hidrologici- reprezentaţi de pânza freatică ce are un rol hotărâtor în formarea solurilor
5. Factorii biologici- reprezentaţi de materia organică rezultată din descompunerea
organismelor moarte şi care amestecată cu materia anorganică dă naştere humusului din sol.
6. Timpul- este factorul care diferenţiază solul în soluri tinere (cu orizonturi subţiri) şi soluri
evoluate (cu orizonturi bine conturate)
7. Activităţile antropice- omul influenţează procesele pedogenetice prin lucrări agrotehnice,
defrişări etc.
c. Proprietăţile solului
1. Fertilitatea- proprietatea solului de a oferi plantelor necesarul de substanţe nutritive, apă şi aer
2. Culoarea- variază de la gri la negru în funcţie de elementele care-l compun
3. Textura- este dată de ponderea unor particule din sol, precum argila , nisipul, praful
4. Structura solului- evidenţiază modul de grupare al particulelor ce compun solul în agregate
structurale (granulară, foioasă, prismatică, columnară)
d. Profilul solului- reprezintă succesiunea de orizonturi (porţiuni omogene din sol) A-BC-D,
fiecare diferite, deoarece reflectă procesele care au dus la formarea lor
e. Răspândirea solurilor pe Glob- dispunerea latitudinală a climei, vegetaţiei şi faunei
determină o distribuţie zonală a solurilor, iar relieful şi combinarea locală a unor factori
pedogenetici la o distribuţie azonală
Solurile zonale
1. Solurile zonei ecuatoriale, subecuatoriale şi musonice- feralsolurile, de
culoare roşie cu fertilitate redusă
2. Solurile regiunilor deşertice , aride şi semiaride- arenosluri, calcisoluri, soloneţuri,
solonceacuri- au fertilitate foarte redusă datorită lipsei apei şi conţinutului bogat în săruri
3. Solurile zonei temperat-oceanice cuprind
- Argiluvisoluri- sub pădurile de foioase
- Podzoluri- sub pădurile de conifere
- Luvisoluri- sub pajişti şi păduri de amestec
4. Solurile zonei temperat-continentale cuprind cele mai fertile soluri ce se dezvoltă pe roca
numită loess
- Cernoziomurile
- Castanoziomurile

5. Solurile zonei subpolare- soluri de tundră
6. Solurile montane- sunt dispuse etajat
Solurile azonale- apar pe areale mici indiferent de zonă, fiind impuse de tipul rocă, excesul sau
deficitul de apă, activităţile antropice. Acestea sunt
1. Solurile aluviale (fluvisolurile)- în lunci
2. Regosolurile- soluri puternic erodate- zona montană
3. Rendzinele- apar pe calcare
4. Solurile gleice- apar în zonele cu exces de apă
DOMENIILE DE VIAŢĂ ALE TERREI
I. Domeniul acvatic cuprinde
1. Domeniul apelor marine şi oceanice cuprinde următoarele zone
- zona eufotică- în care se dezvoltă cel mai mare număr de organisme (fitoplanctonul şi
zooplanctonul, hrana nectonului); se dezvoltă până la 100 m adâncime
- zona abisală
- zona litorală - în apropierea ţărmului, deasupra platformei continentale
- zona pelagică- în larg până la adâncimea de 500 m
2. Domeniul apelor continentale cuprinde râurile, lacurile, mlaştinile
II. Domeniul terestru cuprinde
1. Domeniul uscatului- în care se observă cel mai clar distribuţia zonală şi azonală a
organismelor
2. Domeniul edafic- cuprinde vieţuitoarele din sol
3. Domeniul hipogen (cavernicol)- cuprinde vieţuitoarele din peşteri
ZONELE BIOPEDOCLIMATICE
1. ZONA PĂDURII ECUATORIALE
a. Poziţia pe Glob- între paralele de 0°-5° latitudine Nordică şi Sudică
b. Regiuni caracteristice- bazinul Amazonului (numită selvas), Bazinul fluviului Congo (Zair),
Arhipelagul Indonezian, Golful Guineii
c. Clima- ECUATORIALĂ
T°= 25°-27° C, constantă
pp- abundente, regulate, peste 3000 mm/an amplitudini termice anuale foarte mici
vânturile lipsesc , dar apar curenţii de aer ascensionali numiţi calme ecuatoriale
d. Vegetaţia- datorită condiţiilor favorabile este extrem de bogată, luxuriantă, etajată, deasă şi
sempervirescentă (permanent verde)
Vegetaţia este etajată pe 3-4 etaje:
- etajul arborilor înalţi cu înălţimi de 40- 60 m
- etajul arborilor cu înălţimi medii 20-40 m
- etajul arbustiv 10-20 m
- etajul erbaceu ce se dezvoltă la nivelul solului până la 10 m

Pădurea ecuatorială este deasă cu o mare varietate de specii(peste 1000/ km2) precum: palmieri,
abanos, mahon, palisandru, arborele de cauciuc, arborele de chinină, arborele de cacao, arbustul
de cafea. liane, plante epifite (orhidee, ferigi).
În zonele de litoral se dezvoltă o vegetaţie caracteristică, adaptată ciclicităŃii fluxreflux⇒
pădurea de mangrove
e. Fauna- este bogată şi variată, în general arboricolă: insecte, păsări (pasărea paradisului,
papagali, pasărea rinocer, colibrii, etc.), reptile (anaconda, crocodili, şarpele boa, pitonul),
mamifere (maimuţe-gorila, gibonul, urangutanul; jaguarul, etc.)
f. Solurile – feralsoluri- sărace în humus⇒ fertilitate redusă, bogate în oxizi de fier⇒
lateritice roşii
g. Intervenţia antropică – se face remarcată prin defrişări masive care duc la distrugerea
ecosistemelor
2. ZONA PĂDURII MUSONICE
a. Poziţia pe Glob-apare regional în S şi SE Asiei
b. Regiuni caracteristice- Pen India, Pen. Indochina
c. Clima- MUSONICĂ
T°= 20°-25°C
pp- sezoniere –abundente în sezonul ploios (când musonul bate dinspre Oc. Indian spre Asia),
reduse –în sezonul secetos (când musonul bate invers) . Aici se află polul precipitaţiilor de pe
Glob –Cherapundji, provincia Assam din India- 12 000 mm/an
amplitudini termice anuale foarte mici ≈ 5°C
vânturile sunt musonii, ce prezintă o circulaţie sezonieră dea lungul anului
d. Vegetaţia – asemănătoare cu pădurea ecuatorială, dar mai puţin deasă, iar în anotimpul
secetos (iarna), arborii îşi pierd foliajul precum: teckul (arborele de fier), santal, arborele de
camfor, bambus. Pe unele areale apare o vegetaţie extrem de deasă formată din arbuşti şi tufişuri
cunoscută sub numele de junglă
e. Fauna – bogată formată din insecte, reptile, păsări, mamifere precum: maimuţe, elefanţi,
rinoceri, tigrii
f. Solurile- feralsolurile
g. Intervenţia antropică- remarcată prin defrişări, în urma cărora se instalează eroziunea.
3. ZONA DE SAVANĂ
a. Poziţia pe Glob- 5°-12° (15°) lat. N şi S
b. Regiuni caracteristice- Africa, N şi E Australiei, America de Sud (unde poartă denumirea
de campos-cerrados şi caatinga în Brazilia, illanos- baz. Fluviului Orinocco
c. Clima- SUBECUATORIALĂ
T°= 20°-28°C
pp- sezoniere –abundente în sezonul ploios-vara (când se face resimţită influenţa calmelor
ecuatoriale) şi extrem de reduse în sezonul secetos -iarna (când se face resimţită prezenţa
alizeelor, peste 4 luni pe an )
amplitudini termice anuale reduse 5°-7° C
vânturi: alizeele şi calmele ecuatoriale

d. Vegetaţia- asociaţia vegetală caracteristică este formată din ierburi înalte 2-3 m, xerofile,
gramineee (iarba elefanţilor) şi pâlcuri de copaci (mai ales baobab, accaci şi palmieri de savană).
Dinspre zona pădurii ecuatoriale pătrund pe malurile marilor fluvii pădurile galerii
e. Fauna- este bogată formată din reptile, păsări (struţ –Africa, nandu- America de Sud),
umeroase mamifere ierbivore (elefant, antilope, rinoceri, hipopotam, gazele, bivoli, gazele,
canguri-Australia) şi carnivore (leu, panteră, ghepard)
f. Solurile- feralsoluri
g. Intervenţia antropică- remarcată prin introducerea unor suprafeţe în circuitul agricol ceea ce
a determinat dispariţia unor specii de animale şi plante
4. ZONA DEŞERTURILOR ŞI SEMIDEŞERTURILOR TROPICALE
a. Poziţia pe Glob – 12° (15°)- 30° lat N şi S
b. Regiuni caracteristice- deşerturile apar în zonele de divergenţă a aerului din apropierea
tropicelor: Africa- Sahara, Kalahari, Namib
Asia- Rub al Khali, Nefud, Thar
America de Sud- Atacama (cel mai arid deşert de pe Glob)
America de Nord- Mojave-Sonora, Arizona, Pod. Mexican
Australia- Victoria, Gibson, Mare deşert de nisip
Semideşerturile (Sahelul) se dezvoltă la limita deşerturilor, făcând trecerea spre regiunile vecine
c. Clima- TROPICAL USCATĂ
Amplitudini termice diurne mari
pp- reduse sub 150 mm/an în zonele deşertice şi 150- 300
mm/an în zonele semideşertice
vânturi: alizeele
d. Vegetaţia- extrem de rară, cactuşi, graminee
e. Fauna- rară, scorpioni, şarpele cu clopoŃei, dromaderul
f. Solurile- arenosoluri, calcisoluri
g. Intervenţia antropică- redusă, remarcată mai ales în oaze
5. ZONA SUBTROPICALĂ UMEDĂ
a. Poziţia pe Glob-30°-40° lat. N şi S
b. Regiuni caracteristice- SE Chinei, S Japoniei, SE SUA, E Australiei, E Braziliei, V Americii
de N
c. Clima - SUBTROPICALĂ CU PLOI DE VARĂ
un climat cald şi umed, cu ploi abundente vara datorită maselor de aer umede de pe oceane
aduse de musoni şi alizee
amplitudini termice anuale reduse 8°- 10° C
vânturi: alizeele, musonii, iar frecvent se înregistrează uragane (taifunuri în Asia)
d. Vegetaţia- este formată din păduri sempervirescente formată din: Sequoia Giganteea – V
SUA, chiparos- SE SUA, arbororele pagodă-Asia, eucalipt- Australia
e. Fauna- bogată formată din insecte, reptile păsări mamifere
f. Solurile- eu fertilitate redusă predominând cele de tip terra rossa şi rendzinele

g. Intervenţia antropică- este importantă manifestată mai ales prin defrişări
6. ZONA MEDITERANEANĂ
a. Poziţia pe Glob-30 °-40° lat N şi S
b. Regiuni caracteristice- reg M. Mediteran. , centrul Chile, California, S Australiei.
Provincia Cap din Africa de Sud
c. Clima- MEDITERANEANĂ
T°= 15°-17°C
Prezintă 4 anotimpuri, însă anotimpurile de tranziţieprimăvara,
toamna- sunt foarte scurte
Verile sunt calde şi secetoase, iar iernile blânde
amplitudini termice anuale reduse ≈10° C
vânturi: alizeele –vara şi vânturile de vest -iarna
d. Vegetaţia – iniţial formată din păduri sempervirescente de stejar de plută, pinul de Alep,
cedrul de Liban, măslinul sălbatic, prin defrişări în mare parte acestea au fost înlocuite cu
tufişuri xerofile ce poartă denumirea de: maquis, garriga, frigana- în S Europei chaparralîn California, scrub-în Australia
e. Fauna- formată din magot, vipera cu corn, broasca Ńestoasă de uscat
f. Solurile- terra rossa cu fertilitate redusă
g. Intervenţia antropică- masivă , regiunea este intens populată încă din antichitate
7. ZONA PĂDURILOR DE FOIOASE
a. Poziţia pe Glob- 40°-60° lat N şi S
b. Regiuni caracteristice- V Europei, E Americi de Nord, E Asiei, America de Sud
c. Clima- TEMPERAT OCEANICĂ
T°= 10°-12°C
Prezintă 4 anotimpuri, bine diferenţiate
pp- sunt bogate peste 1000 mm/an, cad pe tot parcursul
anului uniform
amplitudini termice anuale mari 10°-15° C
vânturi: vânturile de vest
d. Vegetaţia- formată din păduri a căror arbori îşi pierd foliajul în anotimpul rece precum :
stejar, fag, carpen,tei, frasin, arin, etc.
e. Fauna- formată din căprioare, vulpi,
f. Solurile- din categoria argiluvisolurilo
g. Intervenţia antropică- masivă remarcată prin defrişări pe mari suprafeţe
8. ZONA DE STEPĂ ŞI SILVOSTEPĂ
a. Poziţia pe Glob- 40°-60° lat N şi S
b. Regiuni caracteristice- E Europei-pustă, bărăgan, stepă, America de N – prerii, America de
S- pampas, Asia- stepă, S Africii-veld, Noua zeelandă
c. Clima- TEMPERAT CONTINENTALĂ
T°= 5°-10°C

Prezintă 4 anotimpuri, bine diferenţiate
pp- sunt reduse 250-500 mm/an ce scad spre interiorul
continentului
amplitudini termice anuale mari 15°-20°
vânturi: vânturile de vest
d. Vegetaţia – stepa- asociaţie vegetală formată din ierburi mărunte xerofile, mai ales graminee;
silvostepa- asociaţie vegetală formată din ierburi mărunte şi pâlcuri de arbori
e. Fauna- predomină rozătoarele
f. Solurile- cele mai fertile din categoria cernoziomuri şi castanoziomuri
g. Intervenţia antropică- masivă o mare parte din suprafaţe fiind transformate în terenuri
agricole
9. ZONA DEŞERTURILOR ŞI SEMIDEŞERTURILOR RECI
a. Poziţia pe Glob- 40°-60° lat N
b. Regiuni caracteristice- centrul Asiei- deşerturi: Gobi, Kâzâl-Kum, Karakum, Djungaria,
Usti- Urt; America de N- Nevada, marelui Bazin
c. Clima- TEMPERAT CONTINENTALĂ EXCESIVĂ
T°= 5°-10°C
pp- sunt reduse sub 250 mm/an ce scadspre centru
continentului
amplitudini termice anuale mari 15°-20° C
vânturi: vânturile de vest şi vânturi reci iarbna
d. Vegetaţia- rară formată din specii xerofile saxaul alb, saxaul negru.
e. Fauna- cămila bactriană, asinul
f. Solurile- din categoria soloneŃuri, solonceacuri
g. Intervenţia antropică- redusă
10. ZONA PĂDURILOR DE CONIFERE (TAIGA)
a. Poziţia pe Glob- 50°-60° lat N
b. Regiuni caracteristice- Europa, Asia, America de N
c. Clima TEMPERAT CNTINENTALĂ RECE
T°= 5°-10°C
pp- sunt reduse
amplitudini termice anuale mari 20°-25°
vânturi: vânturile de vest, iarna vânturi reci
d. Vegetaţia –formată din păduri de molid, brad, pin, larice, brad Douglas; formează cea mai
întinsă regiune forestieră a Globului
e. Fauna-formată din: urşi, lupi, cerb, castor animale cu blană scumpă-jder, hermelină, zibelină
f. Solurile- Podzoluri
g. Intervenţia antropică- remarcată prin exploatările forestiere şi a unor resurse de subsol
11. ZONA DE TUNDRĂ
a. Poziţia pe Glob- 60°-70° lat N şi S

b. Regiuni caracteristice- N Europei, N Americii de N, N Asiei, S Americii de S, insulele din
jurul Antarcticii
c. Clima- SUBPOLARĂ
T°= 0°-5°C
Prezint ierni foarte lungi (⇒ 9 luni) şi veri foarte scurte
pp- sunt reduse mai ales solide
amplitudini termice anuale mari
vânturi: vânturile polare
d. Vegetaţia – este în general săracă, formată mai ales din asociaţii de muşchi şi licheni alături
de care apar mesteacănul pitic, salcia pitică; vara se dezvoltă pajişti cu flori multicolore
e. Fauna-reni, lemingi, vulpea polară, ursul polar, iepurele polar
f. Solurile- soluri de tundră
g. Intervenţia antropică- redusă
12. ZONA CALOTELOR GLACIARE
a. Poziţia pe Glob- 70°-90° lat N şi S
b. Regiuni caracteristice- în jurul celor doi poli
c. Clima -POLARĂ
T°= sub 0°C
Bilanţul radiativ negativ determină persistenţa stratului de zăpadă
pp- sunt foarte reduse
vânturi: vânturile polare
d. Vegetaţia – foarte săracă reprezentată de alge, muşchi şi licheni
e. Fauna- pinguini, foci, morse
f. Solurile- lipsesc
g. Intervenţia antropică- lipseşte
13. ZONA MONTANĂ
Remarcată prin etajarea elementelor biopedo climatice

Sursa: http://www.mapsofworld.com/

II.1. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA
CLIMATICĂ
Elemente ce definesc particularităţile climatice:
1. factorii genetici
2. elementele climatice
3. regionarea climatică
EUROPA - Factorii genetici
● radiaţia solară (poziţia pe glob): scade de la sud (130-140 kcal/cm²/an) spre nord (80-100
kcal/cm²/an)
→ caracterul temperat al climei
→ mişcarea generală a aerului de la vest la est
→ repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor → diminuarea caracterului oceanic al climei
→ accentuarea continentalismului termic
→ Europa- spaţiul de acţiune dinamică a Vânturilor de vest şi a Vânturilor polare
● influenţa centrelor barice marginale: Anticiclonul Azorelor, Anticiclonul Groenlandez,
Anticiclonul Siberian, Ciclonul Islandez, Ciclonul Central Asiatic
→ determină deplasarea pe continent a unor mase de aer diferite:
• polare- foarte reci şi relativ uscate
• atlantice- răcoroase şi umede
• mediteraneene/nord-africane- calde şi umede
• continentale- reci/calde, după sezon şi uscate
→ caracteristici variate în regimul precipitaţiilor, temperaturii
● contactul sinuos dintre uscat şi apă
● influenţa Curentului Atlanticului de Nord
● aspectul şi altitudinea reliefului → prezenţa lanţului alpino- carpatic
→ zonalitatea verticală
● prezenţa unei mase continentale de mari dimensiuni în estul continentului
→ continentalismul temperaturii şi al precipitaţiilor
ROMÂNIA - Factorii genetic
o mişcarea generală a aerului de la vest la est
→repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor → diminuarea caracterului oceanic al climei
→accentuarea continentalismului termic unor mase de aer diferite:
• oceanice, frecvenţă de 45%→ precipitaţii şi valori termice moderate
• nordice şi nord-vestice, 30%→ scăderea temperaturilor, precipitaţii bogate
• nord- estice şi estice→ iarna- geruri, vara- secete
• sudice → mediteraneene- umede şi calde
→ din nordul Africii şi Orientul Apropiat- uscate şi calde
relieful prin:
altitudine →barieră în calea maselor de aer
formă→direcţionează mişcarea aerului
→ crearea etajelor climatice
diferenţe termice reduse – datorită extensiunii doar pe 5˚de latitudine
EUROPA - ELEMENTELE CLIMEI

● temperatura medie anuală – scade de la S la N (35˚ la 71˚ latitudine Nordică)
→ izoterme medii anuale cu valori de : 20˚C ; 15˚C; 10˚C; 5˚C; 0˚C; - 5˚C.
● precipitaţiile scad de la V (1000mm/an) la E (500mm/an)
● precipiaţiile cresc cu altitudinea
● vânturile predominante: Vânturile de Vest; în Est, Crivăţul
● vânturi locale, de tip föhn
ROMÂNIA - ELEMENTELE CLIMEI
temperatura medie anuală
→ scade de la S la N cu aprox. 2,5˚C pentru 5˚de latitudine→gradient normal
→ scade cu creşterea altitudinii (10˚C la 200 m; 0˚C la 2500 m )
trei etaje termice: →etaj cald – izoterma de peste 10˚C (în Sud) şi 8,5˚C (în Nord)
→etaj intermediar –izoterma între 10˚C şi 6˚C
→etaj rece – izoterma - sub 6˚C
diferenţele de temperatură dintre vară şi iarnă → mai mari în E: 25-26˚C
→ în V: 21-22˚C
precipitaţiile scad de la V (630mm/an) la E (400-450mm/an)
precipitaţiile cresc cu altitudinea
vânturile predominante: Vânturile de Vest, în Est CrivăŃu
vânturi locale, de tip föhn, brizele
Particularitatea termică şi climatică: climatul României realizează o trecere de la climatul cu
influenţe oceanice la cel cu elemente de ariditate.
EUROPA - REGIONAREA CLIMATICĂ
● mai multe tipuri de climă:
→ cu succesiune latitudinală
→ etajare verticală
● zone de climă cu succesiune pe direcţia sud-vest – nord-est
→ climat subtropical secetos- în Peninsula Iberică
→ climat mediteranean- Peninsula Iberică, Peninsula Italică, sudul Peninsulei Balcanice;
caracteristici:
două sezoane- iarna răcoroasă şi umedă, vara foarte caldă şi secetoasă ; temperaturile medii ale
lunilor
extreme , ianuarie 10˚C , iulie peste 25˚C ; precipitaţii medii anuale de 600-900 mm/an
(predominant în
aprilie şi octombrie); zonă de intreferenţă între circulaţia vestică, de pe Marea Mediterană şi cea
din nordul african
→ climat temperat oceanic (influenţa Curentului Atlanticului de Nord)- N Spaniei, Ins.
Britanice, V Franţei, S Norvegiei ; caracteristici: temperaturile medii ale lunilor extreme scad de
la sud la nord, ianuarie, de la 8˚C la -1˚C, iulie de la 22˚C la 15˚C, precipitaţiile medii anuale
scad de la 1.000 mm/an la 800-900 mm/an, Vânturile de Vest

→ climat de tranziţie- centrul Spaniei, Europa Centrală, Europa de Sud-Est ; caracteristici:
slăbirea treptată a circulaţiei maselor de aer vestice, interferenţa acestora cu masele de aer
provenite din nord, sud sau est ; temperaturi medii negative 1-3 luni, vara temperaturi medii
cuprinse între 15˚C -18˚C ; precipitaţiile medii anuale scad de la vest (800 mm/an) la est (500
mm/an)
→ climat temperat-continental- Europa de Est, Sudul Peninsulei Scandinavice ; caracteristici:
influenţa maselor de aer nordice şi est- continentale ; rece şi umed în nord (500 mm/an), mai cald
şi arid în sud (200-300 mm/an)
→ climat temperat de stepă, cu precipitaţii moderate – în Estul Mării Negre
→ climat subpolar- Europa Nordică ; caracteristici: cca 5-6 luni temperaturi medii negative,
media lunii iulie între 10˚C şi 15˚C, precipitaŃii de 500-800 mm/an, predominant sub formă de
zăpadă, vânturile polare
→ climat montan- etajare pe verticală; la baza munţilor sunt caracteristicile unităţii mari de
relief, iar de la cca 800 m altitudine intervine etajarea: scăderea temperaturilor, creşterea
precipitaţiilor şi a umidităţii; în munţii din sudul şi centrul Europei, temperatura medie anuală de
0˚C se înregistrează la cca 3.000 m altitudine, iar în munţii din nordul continentului, la 500 m
ltitudine ; precipitaţiile cresc până la 1.000-1.500 mm/an.

Sursa: http://www.profudegeogra.eu/clima-europei-clima-romaniei/
ROMÂNIA - REGIONAREA CLIMATICĂ
Regionarea climatică (etaje şi nuanŃe/sectoare de climă):
- climat etajat pe verticală, datorită altitudinii, etaje de climă: →climat montan
→climat de dealuri

→climat de câmpie
- existenţa unor nuanţe (sectoare) climatice :→de la N la S
→ de la V la E
- îmbinarea influenţelor climatice cu etajele climatice →nuanţe climatice
Caracteristici ale nuanţelor (sectoare) climatice :
• Climatul cu influenţe oceanice: →diferenţe mici între vară şi iarnă
→bat Vânturile de vest- vânturi permanente
→precipitaţii mai bogate (cu 200-300mm/an)
• Climatul cu influenţe submediteraneene : →bate Austrul
-temperaturi medii anuale mai mari (cu 1-2˚C)
→iarna, posibile şi ploi
• Climatul de tranziţie între submediteranean şi cel de ariditate : →în V bate Austrul
→în E bate Crivăţul
• Climatul de ariditate: →continentalism termic
→precipitaţii reduse (500-400mm/an)
→prezenţa zilelor tropicale
→prezenţa secetelor
→bate Crivăţul (iarna) şi vânturile uscate Suhovei, Austrul (vara)
• Climatul cu influenţe baltice : →temperaturi mai scăzute
→precipitaţii sub formă de ninsoare frecvente
→mase de aer descendente din nord
• Climatul cu influenţe pontice : →umiditatea aerului
→ prezenţa brizei
Etajele de climă:
■ Climatul alpin- în munţii cu altitudini →de peste 2000m în Carpaţii Meridionali
→ de peste 1800m în nordul Carpaţilor Orientali
→ caracteristici: temperatura medie anuală: 2˚-0˚C (sub 0˚C la peste 2.200m); temperatura lunii
iulie, 12˚-10˚C; temeratura lunii ianuarie, -8˚C la -10˚C; precipitaţii medii anuale peste
1200mm/an; bat cu putere Vânturile de vest; îngheţ frecvent peste 8 luni; zăpezi posibile de la 6
la 10 luni; fenomene meteorologice de iarnă: viscole, chiciură, polei
■ Climatul de munte – munţii înalţi şi mijlocii cu altitudini între 1000-1800m
→ caracteristici: temperatură medie anuală: 6˚C - 2˚C; temperatura lunii iulie, 19˚C - 12˚C;
temperatura lunii ianuarie, -4˚C la -8˚C; precipitaţii medii anuale, 800mm-1000mm 1200mm/an; bat Vânturile de vest; fenomene meteorologice de iarnă: viscole, chiciură, polei
■ Climatul de depresiuni (intramontane şi submontane) →caracteristici: inversiuni termice; iarna temperaturi scăzute şi geruri persistente; primăvara
acţiunea foenului
■ Climatul de dealuri – dealuri cuprinse între 200m- 800m
- climat de dealuri joase ( 200-500m)
→caracteristici: temperatura medie anuală: 10˚C - 8˚C ; temperatura lunii iulie, 21˚C ;
temperatura lunii
ianuarie, -2˚C la -3˚C ; precipitaţii medii anuale, 500mm- 600mm/an
- climat de dealuri înalte (500-800m)

→caracteristici: temperature medie anuală, 8˚C; temperatura lunii iulie, 20˚C ; temperatura lunii
ianuarie, -3˚C la -4˚C ( -5˚C în Pod Sucevei); precipitaţii medii anuale, 600mm- 700mm
■ Climatul de câmpie altitudine 0-200m
- climat de câmpie moderat:
→caracteristici: temperatura medie anuală, 10˚C - 11˚C; temperatura lunii iulie, 21˚C- 23˚C;
temperatura lunii ianuarie, -1˚C la -2˚C; precipitaţii medii anuale, 630mm/an (C. De Vest) 450mm- 500mm/an (C. Română)
- climat de câmpie accentuat (arid)
→caracteristici: temperatura medie anuală, 10˚C - 11˚C ; temperatura lunii iulie, 23˚C- 24˚C ;
temperatura lunii ianuarie, -2˚C la -3˚C; precipitaţii medii anuale, sub 500mm/an; continentalism
accentuat (25˚-26˚C); zile tropicale; bate Crivăţul
■ Climat de luncă şi deltă
→caracteristici: cald şi arid ; precipitaţii sub 400mm/an ; umiditate provenită din evaporare
■ Climatul litoral
→caracteristici: moderat ; prezenţa brizei

Sursa: http://www.profudegeogra.eu

1.2 ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC
EUROPA

• Factori genetici: condiţii climatice diverse + relieful + evoluţia cuaternară a sistemelor naturale
• diversitatea zonelor biopedogeografice;
• dublă desfăşurare – pe latitudine = zone biopedogeografice şi pe altitudine = etaje
biopedogeografice;
• fâşii latitudinale paralele dispuse de la SV la NE
• Vegetaţia – este asociată cu animale + soluri = suportul biopedogeografic
• Zone biopedogeografice (cu desfăşurare latitudinală)
a.Vegetaţia subtropicală, mediteraneeană
• dezvoltată în sudul Europei, în cele trei peninsule (până la aprox. 500 m altitudine), în insulele
Mediteranei;
• pădure = redusă = stejar verde, stejar de plută, pini; formaţiuni arbustive semperviriscente:
maquis, garriga (în sudul Franţei), tomillares (în Spania), frigana (în Grecia), înlocuită cu păşuni
şi plantaţii de măslin;
• faună = termofilă = broasca ţestoasă, şerpi, scorpioni;
• soluri: terra rosa.
b. Zona de deşert şi semideşert
Localizare: Nordul Mării Caspice – prelungire a zonelor deşertice asiatice
c. Stepa + silvostepa
Localzare: se dezvoltă în estul Europei – regiuni cu climat secetos
silvosepa = face trecerea de la pădure (stejar termofil, frasin, tei, arbuşti) la ierburi
xerofile şi mezofile;
stepa = din estul României - nordul Mării Negre – dincolo de Volga, ierburi (colilie,
pelin, păiuş, arbuşti) animale (rozătoare)
soluri - molisoluri (cernoziomuri, soluri bălane);
a fost înlocuită în cea mai mare parte cu cereale şi plante tehnice.
d. Zona pădurilor de foioase
• centrul, vestul Europei, Europa peninsulară;
• formată din 2 tipuri de păduri:
Păduri de fag = terenurile umede şi răcoroase – spre est, îmbinat cu carpenul;
Păduri de stejar = la sud = temperaturi mai mari, umezeală mică soluri brune, cenuşii,
argiluvisoluri;
• alături de tei, frasin, arŃar, ulm, arbuşti şi ierburi;
• faună (cerbi, căprioare, lupi, vulpi, mistreŃi, jderi, păsări, insecte);
• soluri: brune, cenuşii, argiluvisoluri.
e. Taiga = păduri de conifere
• în nord – până la aprox 50ºN - (Scandinavia – MunŃii Ural); este cea mai masivă unitate
forestieră a
Europei;
• conifere (molid, brad, zadă, mesteacăn);
• mamifere (urs, lup, vulpe, hermelina, elan), păsări;
• soluri: spodosoluri (podzol), turbării
f. Tundra
în insulele arctice + nordul Europei;

muşchi, licheni, arbuşti (mesteacăn pitic, sălcii pitice, ienupăr pitic);
faună (ren, vulpe polară, găiuşa polară, ciuful alb);
soluri negre de tundră, slab formate.
Etajele biopedogeografice (cu desfăşurare altitudinală)
• desfăşurat la latitudini variate, după altitudine:
• păduri de amestec – 800/1000 – 1200m
• păduri de conifere – 1200-1600/1800m;
etajul subalpin – 1600/1800 - 2200m;
• etajul alpin – 2200-3000/3200m;
• etajul glaciar-periglaciar – la peste 3200m;
• În fiecare etaj – vegetaţie, faună, soluri specifice zonelor biopedogeografice.
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ROMÂNIA
• Învelişul biopedogeografic (vegetaţie, faună şi soluri) este organizat pe zone şi etaje
biopedogeografice;
• în spaţiul carpato-danubiano-pontic se interferează vegetaţia caracteristică Europei Centrale (cu
păduri de foioase) cu vegetaŃia Europei sud-estice, ponto-caspice (reprezentată de stepe).
• Zone biopedogeografice (dispunere latitudinală)
• zona stepei
condiţionată de continentalismul climatic
Dobrogea, Câmpia Siretului, Bărăgan, sudul Podişului Moldovei, porţiuni din Câmpia de
Vest. (stepa propriu-zisă are în Câmpia Bărăganului cea mai vestică poziţie);
vegetaţia: ierburi xerofile; fauna: rozătoare; soluri: molisoluri;
vegetaţia naturală înlocuită în bună parte cu culturi agricole, pajişti;
• Zona silvostepei
• Câmpia Română, Câmpia de Vest, Podişul Moldovei, nord-vestul Dobrogei
• vegetaţia: pâlcuri de păduri (stejar termofil), ierburi; fauna: rozătoare; soluri: molisoluri;
• vegetaţia naturală înlocuită în bună parte cu culturi agricole, aşezări;
Zona pădurilor de foioase
• Etajul stajarului - la altitudini mici 200-500 m - cu temperaturi mari (+10ºC); precipitaţii 450500mm; vegetaŃie: stajar, cer, gârniţă, gorun; soluri: luvisoluri;
• Etajul fagului - 500-1200 m; în Munţii Apuseni urcă până la 1400 m, iar în Carpaţii
Meridionali până la 1500 m; soluri: argiluvisoluri, cambisoluri;
• fauna: căprioara, cerbul, veveriŃa, vulpea, ursul, lupul, păsări, insecte, reptile;
• vegetaţia naturală înlocuită cu păşuni, fâneţe, culturi;
• mai multe suprafeţe afectate de şiroire, torenţi, alunecări de teren
• Etajul coniferelor
• la altitudini cuprinse între 1200-1800 m;
• vegetaţia: molid, brad, pin, zadă, zâmbru
• fauna: urşi, cerbi, râşi, lupi, cocoş de munte, găinuşa de alun;
• soluri: spodosoluri (podzoluri);
• defrişări masive = coborârea limitei superioare a pădurii, procese de versant;
• zona alpină – peste 1800 m
• etaj subalpin - 1800-2200 m ; etaj alpin – peste 2200 m
• vegetaţia: ienupăr, jneapăn, afin, merişor (subalpin) şi ierburi, muşchi, licheni, stâncării (alpin);
• soluri subţiri, în formare;
• fauna – capra neagră, marmota, vulturi, insecte
• vegetaţia naturală înlocuită cu păşuni; turism necontrolat = degradarea terenurilor
o Vegetaţia azonală – este dezvoltată în luncile râurilor, precum şi în Lunca şi Delta Dunării
unde se dezvoltă o vegetaţie reprezentata prin specii de arbori de esenţă slabă: salcia, plopul,
aninul, cătina.
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