
 

 
  

MORFOLOGIA DE SÒLS 
 
 
 
Morfologia del sòl: És la constitució física, en particular de les propietats estructurals d’un 
perfil de sòl, que mostra el tipus, l’espessor i l’ordenació dels horitzons en el perfil, així  com la 
seva estructura, textura, consistència i porositat. 
Perfil: És un tall vertical del sòl que permet estudiar-lo en el seu conjunt, des de la superfície 
fins al material original. Inclou tots els horitzons. 
Horitzó: És una capa de sòl (o de material del sòl) aproximadament paral⋅lela a la superfície del 
terra i diferenciada de les altres amb les quals està genèticament relacionada, per les seves 
característiques físiques, químiques i biològiques 
Roca mare o material original: Material litològic a partir del qual s’ha format el sòl 

Pedió: És un cos tridimensional de sòl amb 
unes dimensions tals que permeten 
l’estudi complet dels horitzons i de la 
relació entre ells. 
Polipedió: És un grup de pedions similars. 
Els seus límits estan  entre el "no sòl" i els 
pedions pròxims que tenen 
característiques significativament 
diferents. 
Solum: És la part superior i més alterada 
del perfil del sòl. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOMENCLATURA DELS HORITZONS DEL SÒL 

 
La designació clàssica dels horitzons expressa una interpretació qualitativa del procés de 
desenvolupament i d’evolució del sòl (Pedogènesi). Es fa mitjançant una simbologia  pròpia que 
consta de:          
 Una lletra majúscula (M), que correspon a un Horitzó Principal (o dues lletres si correspon a 

un horitzó de transició); 
 Una lletra minúscula al costat de la lletra majúscula (Mn) que indica una diferenciació 

subordinada del procés principal; 
 Un número aràbic, que pot anar com a prefix o com a subíndex, segons que tingui la 

significació d'una discontinuïtat o bé si serveix només per a diferenciar subdivisions 
verticals: exemple  A2Bw1Bw2. 
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Horitzons principals (HP) 
Les definicions que es donen a continuació són incompletes, però són suficientment explícites 
com per a incloure la majoria de les condicions. El símbol (...) especifica les definicions 
incompletes. Per un ús adequat d’aquests termes, cal consultar la bibliografia especialitzada. 
 
 
O Horitzons dominats per material orgànic (el 

material orgànic si no està mai saturat d’aigua, 
té ≥ 20% de carboni orgànic).... 

A Horitzó mineral en la superfície del sòl i 
 - es caracteritza per acumular matèria 

orgànica humificada... 
 - té propietats que resulten del cultiu, pastura 

o d’altres. 
E Horitzó mineral on l’aspecte més important és 

la pèrdua d’argila, ferro, alumini, deixant una 
acumulació de partícules d’arena o llim de 
quars o d’altres minerals resistents. 

 
B Horitzó mineral que s’ha format sota d’un A, E 

o O i que està dominat per un dels següents components:  
 - carbonats, guix o sílice,  
 - evidències de mobilització de carbonats, 
 - acumulació de ferro, alumini en forma de sesquiòxids o, silicats,  
 - formació d’estructures granular, prismàtica, polièdrica, 
 - una combinació de les anteriors. 
C Horitzó o estrat no dur que està poc afectat per la pedogènesi i l’hi falten les propietats 

per ser un O,A,E,B o ...  
R Estrat dur inclòs el granit, el basalt, les quarsites, les limolites o els gresos. (Material o 

estrat dur és aquell que és prou coherent per a no poder ser escarbat amb la mà). 
         
 
 
Horitzons de transició 
Són horitzons que presenten característiques mixtes de diversos horitzons. Poden ser de dos 
tipus:  

o segons que en l’horitzó es superposin les característiques d'un altre horitzó, llavors es 
simbolitzen amb dues lletres majúscules, com per exemple EB; 

o bé que en l’horitzó es presentin parts diferents que són característiques de dos HP, 
llavors s’indiquen separades per una barra: E/B (per exemple). 

 
Diferenciacions subordinades dels HP 
Indiquen processos de formació específics que poden afectar  a variïs HP o només a una part 
d’un. Vénen indicades amb una lletra minúscula, que acompanya sempre a l'HP.  
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INTRODUCCIÓ A LA TAXONOMIA DE SÒLS  
SOIL TAXONOMY (ST) i WORLD REFENCE BASIS (WRB) 
 
• Criteris de classificació ST: 
– Horitzons de diagnòstic: 

• Epipedió  
• Endopedió  

– Característiques de diagnòstic: Ex: Règim humitat, temperatura, presència de contacte 
lític, de canvis texturals abruptes........ 

 
• Criteris classificació WRB. Les propietats es descriuen en base a: 
– Horitzons de diagnòstic 
– Propietats de diagnòstic  
– Materials de diagnòstic 

 
SOIL TAXONOMY: 6 nivells jeràrquics  
Ordre: presència o absència d’horitzons diagnòstic. 
Subordre: humitat, clima, vegetació, medi mineral. 
Grup: classe i ordenació horitzons i característiques diagnòstic, clima. 
Subgrup: Concepte central del Taxon. 
Família: agrupació de sòls amb característiques comuns importants per al creixement de les 
plantes. 
Sèrie: col·lecció de sòls individuals uniformes en diferents característiques i en l’ordenació 
dels horitzons. 
 
 
 
 
 
Característiques generals dels ordres ST 
Entisòl  
 
Vertisòl 
Inceptisòl 
Aridisòl 
Mollisòl 
Espodosòl 
Alfisòl 
Ultisòl 
Oxisòl 
Histosòl 

Sòls sense característiques genètiques ben definides. Poc edafitzats.  Sense 
endopedions de diagnòstic. 
Sòls amb argiles inflables (característiques vèrtiques) 
Sòls joves, poc desenvolupats, sense importants horitzons d'alteració. 
Sòls formats en condicions d'aridesa més o menys intensa. 
Sòls amb un epipedió mòl.lic (horitzó orgànic ben desenvolupat). 
Sòls amb acumulació subsuperficial de m.o. I òxids d'Al i sovint de Fe. 
Sòls amb acumulació d'argila il.luvial i saturació de bases de mitjana a alta. 
Sòls intensament alterats i àcids ( %S/T < 35). En zones subtropicals. 
Sòls molt intensament alterats, rics en òxids de Fe. En zones tropicals. 
Sòls orgànics. 
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Definicions simplificades d'epipedions i endopedions en la Soil Taxonomy (1992, selecció) 

Epipedió  
Mòl.lic 
 
Úmbric  
 
Antròpic  
 
Òcric 
Hístic  
 
Melànic 
 

Amb bona estructura. Horitzó fosc degut a la matèria orgànica i gruixut. 
Saturació bases > 50%. 
Semblant morfològicament al mòl.lic, característic de sòls àcids. Saturació bases 
< 50%. 
Té unes característiques similars al mòl.lic però a causa de la intervenció 
humana. 
Pobre en matèria orgànica, de color més clar i més prim per ser mòl.lic. 
Horitzó orgànic format per acumulació d'aigua per períodes prolongats. Tipic de 
torberes. 
De color fosc, elevat contingut de matèria orgànica. En sòls volcànics molt 
evolucionats. 

Endopedió 
Àgric  
 
Àlbic  
Argílic 
Càlcic 
 
Càmbic 
Espòdic 
 
Fragipan  
 
Gípsic  
Kàndic 
Nàtric  
Sàlic  
 
Petrocàlcic 

Horitzó il.luvial, sota la capa llaurada, amb importants quantitats de llim, argila i 
humus il.luviats pels porus grans de la capa llaurada.  
Fortament el.luviat. De colors blanquinosos.  
Horitzó il.luvial en el que s'ha acumulat argila per translocació.  
Horitzó d'acumulació de carbonat càlcic o càlcic i magnèsic (> 15%   CaCO3 
equivalent). > 15 cm grossària. 
Horitzó d'alteració.  
Horitzó il.luvial en el que s'ha acumulat materials amorfs, matèria orgànica, Al 
i/o Fe. 
Horitzó amb textures franques, de densitat aparent molt alta, dur en estat sec 
fràgil en humit. Estructura laminar. 
Horitzó d'acumulació de guix. 
Horitzó enriquit en argila però no és necessari que sigui il.luvial. 
Horitzó amb il.luviació d'argila i PSI > 15% 
Horitzó > 15 cm de grossària amb un enriquiment secundari de sals més 
solubles que el guix. 
Horitzó càlcic cimentat. 

 
 
 
Clave Racionalizada para los Grupos de Suelos de Referencia de la WRB 
 
1. Suelos con gruesas capas orgánicas: Histosoles 
2. Suelos con fuerte influencia humana 

Suelos con uso agrícola prolongado e intensivo: Antrosoles 
Suelos que contienen muchos artefactos: Tecnosoles 

3. Suelos con enraizamiento limitado debido a permafrost o rocosidad somera 
Suelos afectados por hielo: Criosoles 
Suelos someros o extremadamente gravillosos: Leptosoles 

4. Suelos influenciados por agua 
Condiciones alternadas de saturación-sequía, ricos en arcillas expandibles: Vertisoles 
Planicies de inundación, marismas costeras: Fluvisoles 
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Suelos alcalinos: Solonetz 
Enriquecimiento en sales por evaporación: Solonchaks 
Suelos afectados por agua subterránea: Gleysoles 

5. Suelos regulados por la química de Fe/Al 
Alofano o complejos Al-humus: Andosoles 
Queluviación y quiluviación: Podzoles 
Acumulación de Fe bajo condiciones hidromórficas: Plintosoles 
Arcilla de baja actividad, fijación de P, fuertemente estructurado: Nitisoles 
Dominancia de caolinita y sesquióxidos: Ferralsoles 

6. Suelos con agua estancada 
Discontinuidad textural abrupta: Planosoles 
Discontinuidad estructural o moderadamente textural: Stagnosoles 

7. Acumulación de materia orgánica, alta saturación con bases 
Típicamente mólico: Chernozems 
Transición a clima más seco: Kastanozems 
Transición a clima más húmedo: Phaeozems 

8. Acumulación de sales menos solubles o sustancias no salinas 
Yeso: Gipsisoles 
Sílice: Durisoles 
Carbonato de calcio: Calcisoles 

9. Suelos con subsuelo enriquecido en arcilla 
Lenguas albelúvicas: Albeluvisols 
Baja saturación con bases, arcillas de alta actividad: Alisoles 
Baja saturación con bases, arcillas de baja actividad: Acrisols 
Alta saturación con bases, arcilla de alta actividad: Luvisols 
Alta saturación con bases, arcilla de baja actividad: Lixisoles 

10. Suelos relativamente jóvenes o suelos con poco o ningún desarrollo del perfil. 
Con suelo superficial oscuro acídico: Umbrisols 
Suelos arenosos: Arenosols 
Suelos moderadamente desarrollados: Cambisoles 
Suelos sin desarrollo significativo de perfil: Regosoles 

 
 
Horitzons diagnòstic dels sòls agrícoles problemàtics (segons sistema WRB, FAO). 
 
Albic  Es un horizonte E en el que la arcilla y los óxidos de hierro libres han sido eliminados 
hasta el punto que el color del horizonte viene determinado por el color de las partículas 
primarias de arena y limo más que por los revestimientos sobre estas partículas. Como las 
partículas de arena son de color blanquecino, estos colores claros son los típicos de este 
horizonte. 
Argic  horizonte subsuperficial que tiene un contenido en arcilla netamente mayor que el 
horizonte situado encima. La diferenciación textural generalmente es debida a una 
acumulación de arcilla iluvial pero también puede ser consecuencia de otros procesos 
pedogenéticos, como: formación de arcilla en el horizonte subsuperficial, o una destrucción 
de arcilla en el horizonte superficial, o de una erosión superficial selectiva de arcilla, o por la 
actividad biológica o una combinación de dos o más de estos procesos.  
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Calcic horizonte de acumulación secundaria de carbonato cálcico. La acumulación puede ser 
en el horizonte C, pero puede presentarse también en un horizonte B, o A (en este último 
debido a la erosión). Su presencia se pone de manifiesto en el campo por los colores 
blanquecinos de las acumulaciones y por su reacción con HCl al 10%. 
Ferralic Horizonte de máxima alteración, exclusivo de los climas tropicales y subtropicales. 
Sin representación en España. Se destruyen hasta las arcillas 2:1. Solo resisten algunas 1:1 y 
sobre todo los óxidos e hidróxidos de Fe y Al (arcillas de baja actividad). 
Histic horizonte saturado en agua por largos períodos, con altos contenidos en materia 
orgánica (más del 20 o 30%, según textura) que tiene más de 10 cm de espesor. 
Natric Como el árgico pero con las arcillas saturadas en Na. Frecuentemente con estructura 
columnar. 
Salic  Con acumulación secundaria de sales solubles, más solubles que el yeso(mínimo del 
1%). Muy alta conductividad eléctrica (más de 15 dS m-1). Frecuentemente reconocible por 
la vegetación halofítica que soporta el suelo. 
Spodic horizonte subsuperficial de color oscuro rico en materiales iluviales, constituidos por 
materia orgánica, aluminio y hierro. Estos materiales iluviales se caracterizan por una 
capacidad de cambio altamente dependiente del pH, gran área superficial y alta retención 
de agua. Generalmente debajo de un álbico. Exclusivo de los podzoles. Perfil muy 
evolucionado: A-E-Bh-Bs-C. 
Sulfuric  Se forma como resultado de un drenaje artificial y oxidación de los materiales 
minerales u orgánicos, ricos en sulfuros. Tiene como mínimo 15 cm de espesor y se 
caracteriza por tener un pH menor de 3,5 (medido por 1:1 en agua) y generalmente tiene 
manchas de jarosita (sulfato de hierro), con un hue > 2,5Y, y un croma de color > 6. 
Vertic Horizonte arcilloso (>30%) que, como resultado de los fenómenos de hinchamiento y 
contracción, presenta abundantes slickensides o cuñas o agregados prismáticos. De 
consistencia dura a muy dura. Cuando está seco muestra anchas grietas (1 cm, mínimo) y 
profundas (50 cm o más). 
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