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INTRODUCERE

Dintre toate dezastrele sau hazardele naturale (eroziunea solului, alunecările de teren,
inundațiile, seceta, incendiile, cutremure de pământ etc.) – cu care se confruntă și România, se
consideră că eroziunea solului este cel mai grav hazard, având consecințe negative deosebite,
imediate, cu efecte vizibile pe termen mediu și lung, fiind totodată cea mai extinsă formă de
degradare (SEVASTEL, 2014), aspect ce este luat în considerare în alegerea studiilor de caz
utilizate în cercetările prezentei teze.
Utilizarea tehnicilor GIS facilitează obținerea unor rezultate cât mai rapide privind
crearea suportului/bazei materiale utilizate în organizarea și amenajarea terenurilor erodate
(MARTINEZ, 2000).
În aceste circumstanţe, atenţia cercetătorilor specializaţi în domeniu şi a autorităţilor
guvernamentale este îndreptată pe dezvoltarea unui management al riscului la procesele
geomorfologice, în vederea prevenirii pierderilor de vieţi omeneşti şi reducerea pagubelor
materiale (LINDSTROM, 1986).
Din cercetările efectuate în decursul ultimilor ani în judeţul Cluj, cercetări susţinute de
S.C. EXPERCO - ISPIF SRL (2003), ţinându-se cont de condiţiile naturale specifice ale
judeţului, reiese că din punct de vedere al proceselor de degradare prin eroziune pe terenurile
agricole, valorile sunt destul de ridicate. Procesele de degradare, fie că sunt stabilizate sau
semistabilizate, influenţează negativ o mare parte din suprafaţa agricolă, mai ales păşunile care
reprezintă cele mai periculoase focare de degradare a solului.
Teza de doctorat, cu titlul ,,CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR
G.I.S. ÎN MONITORIZAREA TERENURILOR DEGRADATE PRIN EROZIUNE, DIN
JUDEȚUL CLUJ” tratează probleme de mare actualitate la nivel mondial şi naţional.
Importanţa acestei lucrări constă în estimarea exactă a posibilităţii ca un anumit teritoriu
să fie expus apariţiei proceselor erozionale. Cercetarea necesită tratări multiple, care presupune
analiza sistematică a mai multor factori pregătitori şi declanşatori ai proceselor erozionale.
În această dezbatere, foarte utile sunt mijloacele computerizate, cu ajutorul cărora se
creează

cartarea riscului de producere a proceselor erozionale, mai exact Sistemele

Informaţionale Geografice. Un mare avantaj în aplicarea funcţiilor GIS este potenţialitatea
îmbunătăţirii modelelor de prognozare a apariţiei proceselor erozionale, prin evaluarea
rezultatelor lor şi prin modificarea factorilor. O altă latură esenţială a determinării probabilităţii
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apariţiei proceselor erozionale prin metode GIS, este capacitatea stocării şi analizării datelor
spaţio-temporale disponibile.
Necesitatea unui studiu în vederea identificării şi evaluării riscului la procese erozionale,
este de mare importanţă, deoarece numai prin cuantificarea riscului pot fi elaborate măsuri şi
modalităţi de prevenire şi combatere a proceselor erozionale. În prezenta lucrare, prin utilizarea
datelor geospaţiale, s-au întocmit hărţi de risc la procese erozionale, pentru Unităţile
Administrativ Teritoriale Floreşti, Ciurila şi Săvădisla, care pot fi analizate şi interpretate pentru
crearea unui suport în stabilirea măsurilor de combatere a proceselor erozionale din zonă. Cu
ajutorul hărţilor, pot fi urmărite consecinţele asupra mediului şi asupra aşezărilor umane. În
vederea estimării vulnerabilităţii la procesele erozionale, a arealului cercetat, s-au introdus 9
indicatori geomorfometrici (geodeclivitatea, orientarea versanţilor, hipsometria, densitatea
fragmentării, adâncimea fragmentării, curbura în plan, curbura în profil, indicele de infiltrare a
apei, indicele capacităţii de transport), date geologice, hidrografice, în formate digitale de tip
raster.
Scopul cercetării îl constituie monitorizarea terenurilor degradate, cu prioritate a acelora
afectate de eroziuni de suprafaţă, datorate factorilor naturali, în vederea stabilirii strategiilor
pentru eliminarea consecinţelor de ordin economic, social şi ecologic şi aducerii terenurilor în
circuitul productiv, prin lucrări de ameliorare. Consecinţele apărute în urma proceselor de
degradare a solului, sunt următoarele: diminuarea producţiei agricole, retragerea terenurilor din
circuitul agricol, părăsirea terenurilor de către proprietari, colmatarea cursurilor de ape şi a
lacurilor de acumulare, distrugerea căilor de comunicaţie şi a aşezărilor umane, degradarea
mediului înconjurător şi distrugerea echilibrului ecologic.
În scopul stabilirii strategiilor pentru eliminarea consecinţelor menţionate şi a
programelor de prioritizare a lucrărilor de ameliorare, este necesară efectuarea studiului de
identificare şi evaluare a terenurilor degradate.
Teza de doctorat este structurată în șapte capitole, cuprinzând 187 de pagini,13 tabele, 44
figuri, 219 titluri bibliografice naţionale şi internaţionale.
Cercetările întreprinse în vederea elaborării tezei de doctorat s-au desfăşurat sub
îndrumarea permanentă a d-lui Prof. univ. dr. ing. Marcel DÎRJA, conducătorul ştiinţific de
doctorat, căruia îi adresez pe această cale cele mai sincere sentimente de mulţumire, stimă şi
recunoştinţă pentru competenţa profesională şi răbdarea cu care mi-a coordonat întreaga lucrare.
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Capitolul I
ASPECTE PRIVIND PROCESELE EROZIONALE

Procesele erozionale sunt răspândite pe toată suprafaţa uscatului, nu doar pe suprafaţa
acoperită cu sol, de aceea, expresia generală este cea de,,eroziune a terenurilor’’.Cu toate că în
majoritatea cazurilor solul este cel afectat, este folosită şi expresia,,eroziune a solului’’. În
această situaţie sunt cercetate consecinţele şi tipul de răspândire al procesului asupra învelişului
de sol (BEL şi colaboratorii, 1995; DÎRJA și colab, 2000). Cuvântul eroziune se trage din limba
latină de la,,erosion” şi are semnificaţia de separare, despărţire. Procesul erozional este procesul
de detaşare, transport şi depunere a particulelor de sol, sub acţiunea agenţilor exogeni apa şi
vântul (DÎRJA și BUDIU, 1997; DÎRJA, 2000).
Datorită influenței proceselor morfogenetice, scoarţa terestră a suferit modificări. În ceea
ce priveşte procesele geomorfologice exogene, eroziunea solului are o semnificaţie deosebită
asupra modelării scoarţei terestre (GOVERS și colaboratorii, 1990).
Eroziunea se poate defini ca un proces fizic ce se petrece la suprafața solului sau în
profunzimea lui, prin care mase importante de sil împreună cu fertilitatea lui sunt transportate fie
de apă, fie de vânt, la diferite distanțe – uneori de mii de kilometri (BERCA, 2008).
Detaşarea, transportul şi depunerea particulelor de sol sunt produse de apa şi aerul în
mişcare, ale căror surse cinetice inepuizabile sunt energia solară şi gravitaţia. Un alt factor
determinant al proceselor erozionale este activitatea omului (FEIZA şi CESEVICIUS, 2006).
Eroziunea solului este determinată indeosebi de: relief, climă (temperatura aerului,
vântul, precipitaţii atmosferice, presiunea atmosferică, umiditatea aerului, durata stălucirii
soarelui, nebulozitatea, fenomene meteorologice), sol, roca de solificare, vegetaţie şi exploatarea
terenurilor.
Solul influenţează degradarea terenului prin infiltraţie şi permeabilitate. La solurile
permeabile apa se infiltrează până la straturile formate din roci plastice, iar acestea îmbibate cu
apa formează patul pe care va avea loc degradarea. Solurile argiloase, prin uscare, facilitează
apariţia crăpăturilor şi implicit a degradării de teren. Roca, prin structura sa, prin caracteristica
granulometrică, prin permeabilitate, prin înclinare şi direcţia de înclinare este un element care are
influenţă într-o mare măsură în degradarea de teren (MONTANARELLA, 1999; DÎRJA și
colab, 2000).
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Pe plan mondial, eroziunea reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale omenirii,
vitale pentru progresul şi stabilitatea sa economică, pentru mediul înconjurător. Din totalul de
rezerve de sol fertil al Terrei (aproximativ 350 miliarde de tone) se erodează anual 2,32 miliarde
de tone; în acest ritm rezerva de sol putându-se epuiza în aproximativ 150 de ani (BIALI
GABRIELA, 1998). Institutul Worldwatch oferă date în urma cercetărilor efectuate de Sheldon
Jones în anul 1968, referitoare la pierderea anuală a 23 de miliarde de tone de sol de pe terenurile
agricole din lume (BROWN, 1988).
La sfârşitul secolului XX, pe plan mondial se găseau în diferite stadii de degradare,
următoarele suprafeţe: 38% din suprafaţa cultivată, 21% din păşuni şi 18% din terenurile
împădurite (OZPINAR şi CAY, 2006).
În multe zone de pe glob (India, Africa, Australia, Noua Zeelandă) defrişarea a întinse
suprafeţe de păduri în scopul extinderii culturilor agricole, păşunatul excesiv şi incendiile în
păduri, adesea în condiţiile unui climat arid, accelerează eroziunea terenurilor, în special cea
eoliană (BIALI GABRIELA şi POPOVICI, 2003).
Exploatarea neraţională a terenurilor situate în pantă determină pierderi de sol prin
eroziune cuprinse între 5-10 t/ha în Africa, Australia şi Europa, 10 - 20 t/ha în America de Sud,
Centrală şi de Nord şi de până la 30 t/ha în Asia (GARDNER şi PETERSON, 1996; PATHA și
colaboratorii, 1997).
PIMENTEL (1993) arată că dintre toate procesele de degradare a solului, eroziunea este
cea mai păgubitoare, determinând pierderea unor cantităţi medii anuale de sol de 18,1 t/ha în
America de Nord, 13,0 t/ha în Europa, 40 t/ha în Asia şi 100 t/ha în Africa. Totodată, se
estimează că în S.U.A., fosta U.R.S.S., China şi India, cu toate că reprezintă popoare care sunt
mari producătoare de alimente, eroziunea solului se ridică la 11,8 miliarde de tone pe an,
însemnând 52% din totalul mondial.
În SUA şi Canada se acordă o deosebită atenţie pentru elaborarea unor obiective
naţionale de estimare a calităţii solului sub influenţa impactului tehnologic, cât şi pentru
prevenirea fermierilor. În vederea urmăririi şi răspândirii datelor despre calitatea solului, pentru
conservarea resurselor naturale şi a mediului, în anul 1993, în Statele Unite ale Americii, a fost
fondat Institutul Calităţii Solului (SQI) aparţinând de Serviciul de Conservare a Resurselor
Naturale (NRCS) (PAUWELS și colaboratorii, 2006). DITZLER şi TUGEL (2002) au
recomandat o serie de indicatori de calitate a solului, în urma obţinerii mai multor modele de
carduri de sănătate a solului (soil hearth card) şi de kituri test de calitate a solului (soil quality
test kit).
6
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Capitolul II
ESTIMAREA PIERDERILOR DE SOL PRIN EROZIUNE

În procesul de eroziune au fost studiate 11 metode de estimare a pierderilor de sol:
- prima metodă este aplicată într-un land al Germaniei;
- a doua metodă este folosită la scară regională şi naţională în Polonia;
- a treia metodă este utilizată în Spania, având rezoluţie spaţială la scară naţională;
- a patra metodă este întrebuinţată la scară naţională în Finlanda;
- a cincea metodă este practicată la nivel regional şi naţional în Ungaria, fiind bazată pe ecuaţia
universală a eroziunii solului – USLE (Universal Soil Loss Ecuation);
- a şasea metodă este aplicată în Flandra (regiune din nord-vestul Europei şi este una dintre
componentele statului federal Belgia);
- a şaptea metodă este folodită în Norvegia la nivel regional şi are la bază ecuaţia universală a
eroziunii solului - USLE, adaptată fiind la condiţiile specifice din Norvegia;
- a opta metodă este practicată în Franţa, având acoperire spaţială la scară naţională şi rezoluţie
foarte ridicată la diferite nivele;
- a noua metodă este CORINE şi este aplicată în Spania, Portugalia, Italia, Grecia, sudul Franţei,
având acoperire la scară naţională şi europeană, dar rezoluţie scăzută;
- a zecea metodă este PESERA şi este întrebuinţată în Europa, având rezoluţie spaţială ridicată;
- a unsprezecea metodă este GLASOD, având acoperire la nivel global, dar rezoluţie scăzută.
Analizând cele 11 metode de estimare a pierderilor de sol, se observă că, deşi multe
dintre ele au efecte asemănătoare, nu pot fi aplicate în alte regiuni, rezultatele fiind deviate.
Diferenţele pot fi provocate datorită metodelor de calcul al parametrilor, componenţa
datelor de intrare, deosebiri la reacţionarea modelului, examinarea subiectivă, diferenţe de scară,
etc. (WILLIAMS şi BERNDT, 1972; WILLIAMS și colaboratorii, 1984). În cazul în care se
doreşte o evaluare a riscului de eroziune şi finalitatea să fie menţionarea relativă a unor rate de
eroziune, este posibil ca rezultatele obţinute să fie armonizate, fără obligaţia ca la nivel de ţară să
fie folosită o metodă armonizată (MUTUA, 2006).
Totuşi, rezultatele estimărilor trebuie să fie apropiate, adică să facă parte din cele trei
categorii de clase de eroziune cantitativă: scăzută (0-5 t/ha/an), mijlocie (5-10 t/ha/an) şi ridicată
(> 10 t/ha/an). În acest sens, se pot aplica metode diferite, ca metoda examinărilor expert sau
metoda USLE, rezultatele obţinute putând fi interpretate în sens similar.
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Chiar dacă există cazuri în care se aplică diverse metode de estimare a pierderilor de sol
şi se obţine rezultate diferite, acestea nu pot fi mutual comparabile. Pentru excluderea acestui
impediment, este recomandată standardizarea, care necesită utilizarea unor metode, soluţii
omogenizate pentru a cuantifica şi estima ratele şi riscul de eroziune (STOCKING, 1981).
Metodele de estimare a riscului la eroziune nu produce date proprii, ci foloseşte
informaţia din diverse baze de date sau pot fi completate cu măsurători realizate în teren sau în
laborator (WISCHMEIER și colaboratorii, 1958; WISCHMEIER, 1959; WISCHMEIER şi
SMITH, 1960; WISCHMEIER și colaboratorii, 1971).
Ca baze de date pot fi folosite hărţile solurilor (care sunt realizate la nivel naţional sau
pot fi oţinute de la instituţii internaţionale), modelele digitale ale terenului (cu toate că rezoluţia
diferă într-un spectru lărgit), hărţile de utilizare ale terenului (uzual CORINE) şi datele climatice.
Hărţile solurilor şi hărţile de utilizare a terenului oferă o mare instabilitate în detalii, în precizia
datelor, în aspectele considerate şi clasele folosite.
Datele climatice, de obicei, au o amplă fluctuaţie în acurateţe, de aceea, de multe ori,
rezultatul primit este contrazicător. Unele metode (modelele fizice) determină erozivitatea din
precipitaţii şi iau în considerare fenomenele meteorologice cu consecinţe grave, cum ar fi
furtunile, faţă de alte metode care ţin seama doar de precipitaţiile medii anuale. Metodele de
estimare a riscului la eroziune fundamentate pe modelul USLE, nu oferă rezultate asemănătoare,
deoarece factorii USLE sunt stabiliţi, de obicei, prin analize de tip expert.
GOBIN şi colaboratorii ( 2004), au considerat că metodele de evaluare a riscului la
eroziune cu rezoluţie mare sunt metode destul de uşoare pentru a fi practicate la scară largă şi pot
fi aplicate şi la scări mici la nivel local. În acest sens, metoda PESERA, care este o metodă
întemeiată pe modelarea fizică, prezintă o estimare a riscului la eroziune a solului la nivel
european, estimare care este precisă şi conformă cu realitatea şi poate fi utilizată cu succes la
scară naţională. Informaţiile referitoare la utilizarea terenului, de obicei, sunt obţinute din bazele
de date CORINE, dar este indispensabilă o deosebire mai precisă între clasele de utilizare a
terenului.
Datele aferente practicilor agricole sunt în general sub aspectul unei valori constante, de
aceea este utilă precizarea unei particularităţi specifice. În acest sens, modelul PESERA are
posibilitatea să identifice uniform arealele cu risc la eroziune, în concordanţă cu normele
existente, realizând măsurarea ratelor de eroziune şi amplificarea la scară largă (rezoluţie mare).
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Capitolul III
APLICAREA TEHNOLOGIILOR SPAŢIALE LA EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR
DE BAZĂ PENTRU EVALUAREA TERENURILOR DEGRADATE
Sistemele de navigaţie bazate pe sateliţi artificiali au luat naştere odată cu programele
spaţiale ale ţărilor renumite în acest domeniu (SUA şi fosta URSS). Primele sisteme de navigaţie
s-au bazat pe principiul efectului Doppler, adică modificarea frecvenţei unei unde emise de o
sursă de oscilaţii, dacă aceasta se află în mişcare faţă de receptor (NEUNER, 2000).
În anii 1970, pe baza rezultatelor foarte bune obţinute la primele sisteme de navigaţie
bazate pe sateliţi, s-au dezvoltat sisteme mult mai performante, atât în SUA cât şi în URSS. În
SUA se pun bazele dezvoltării sistemului satelitar de navigaţie globală NAVSTAR - GPS, iar în
URSS se pun bazele dezvoltării sistemului satelitar de navigaţie globală GLONASS. Aceste
două sisteme sunt independente şi sunt în procese de modernizare (BĂDESCU, 2005).
La sfârşitul anilor 1990, Uniunea Europeană lansează un program european de navigaţie
şi de poziţionare prin satelit, care împreună cu Agenţia Spaţială Europeană îl dezvoltă şi ia
naştere sistemul satelitar de navigaţie globală Galileo. La începutul acestui mileniu, China
demarează construirea sistemului satelitar de navigaţie globală, numit BeiDou (Compass).
Sistemul satelitar de navigaţie globală NAVSTAR GPS este un sistem dezvoltat de
Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii. Acesta a fost conceput pentru aplicaţii
militare, având ca scop determinarea poziţiei, vitezei şi timpului într-un sistem de referinţă
comun, a oricărui punct de pe suprafaţa Pământului, sau în apropierea acestuia, indiferent de
condiţiile meteorologice. În scurt timp de la apariţia sa, sistemul GPS a oferit posibilitatea
aplicării în sectorul civil, dovedindu-se foarte util, în special în domeniul geodeziei (REMONDI,
1990). În ceea ce privesc măsurătorile cinematice, este esenţial să se aleagă corect traseul, în
vederea asigurării recepţionării permanente a semnalelor.
Măsurătorile cinematice se recomandă pentru reţelele aflate în zone relativ deschise.
Deoarece în timpul culegerii datelor trebuie să fie vizibili cel puţin patru sateliţi, rezultă că
aceasta condiţie trebuie să fie îndeplinită pe întregul traseu urmat de receptorul mobil. De
asemenea, se pot pierde sateliţii urmăriţi, indiferent de viteza cu care se trece pe sub obstacole.
Problema se pune cu atât mai pregnant, dacă metoda este propusă pentru ridicarea detaliilor
topografice (BĂDESCU, 2005).
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Capitolul IV
SCOP ȘI OBIECTIVE. MATERIALE ŞI METODE FOLOSITE

Scopul cercetării îl constituie monitorizarea terenurilor degradate, cu prioritate a acelora
afectate de eroziuni de suprafaţă, datorate factorilor naturali, în vederea stabilirii strategiilor
pentru eliminarea consecinţelor de ordin economic, social şi ecologic şi aducerii terenurilor în
circuitul productiv, prin lucrări de ameliorare.
Obiectivele stabilite în vederea obținerii unor rezultate concludente privind identificarea
terenurilor degradate folosind tehnici GIS, sunt:
consultarea literaturii de specialitate pentru a descrie cadrul științific de efectuare al
cercetărilor;
stabilirea protocolului privind validarea, stocarea şi analizarea datelor spaţio-temporale:
• efectuarea măsurătorilor GPS prin metoda cinematică;
• prelucrarea datelor și observațiilor GPS;
• realizarea bazei de date GIS pentru identificarea probabilităţii apariţiei proceselor
erozionale;
• cartarea riscului de producere al pierderilor de sol;
• determinării probabilităţii apariţiei pierderilor de sol prin metode GIS;
• introducerea a nouă indicatori geomorfometrici privind:
1. geodeclivitatea
2. orientarea versanţilor
3. hipsometria
4. densitatea fragmentării
5. adâncimea fragmentării
6. curbura în plan
7. curbura în profil
8. indicele de infiltrare a apei
9. indicele capacităţii de transport.
utilizarea datelor geologice, hidrografice în formate digitale de tip raster;
întocmirea, analiza şi interpretarea documentației întocmite pentru stabilirea măsurilor de
combatere a proceselor erozionale din Unităţile Administrativ Teritoriale Floreşti, Ciurila şi
Săvădisla (Județul Cluj).
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Crearea modelului GIS de analiză spaţială a necesitat parcurgerea următoarele etape:
crearea bazei de date, modelarea spaţială adecvată, validarea modelului pentru cuantificarea
gradului de risc. Analiza spaţială se bazează doar pe caracteristicile morfometrice ale teritoriului,
care sunt derivate din modelul digital de elevaţie (DEM).
Modelul de analiză spaţială l-am dezvoltat utilizând mai multe structuri de baze de date,
pornind de la baza de date morfometrice primară (linii de contur, hidrografie), baza de date
modelată (DEM, densitatea fragmentării, indicele potenţialului de infiltrare a apei, indicele
capacităţii de transport, coeficientul de probabilitate) şi baza de date derivată (unghi de înclinare,
aspect pantă, densitatea de drenaj, planul de curbură, profilul de curbură, hipsometria şi
adâncimea fragmentării).

Figura 1. Modelul întocmirea, analiza şi interpretarea documentației întocmite

Pentru crearea bazei de date primare am utilizat materiale cartografice care au constat în
hărţi cu curbe de nivel la scara 1:25000, pe care le-am scanat şi georeferenţiat în sistemul de
11
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proiecţie Stereo 70. În vederea obţinerii modelului digital de elevaţie, am digitizat curbele de
nivel şi curbele reţelei hidrografice. Prin intermediul funcţiei ArcToolbox – Spatial Analyst
Tools – Interpolation - Topo to Raster din software-ul ArcGIS, am creat un model digital de
elevaţie cu o rezoluţie de 20 de metri.
Fiecare element al bazei de date morfometrice l-am inclus în modelul de analiză spaţială
ca parametru de identificare a probabilităţii apariţiei proceselor erozionale.
Estimarea şi probabilitatea apariţiei proceselor erozionale sunt subiecte importante în
amenajarea teritoriului, din punct de vedere al utilizării eficiente a terenului. În acest sens, au
fost emise mai multe metode de cercetare, însă neajungându-se la un consens.
Una dintre metodologiile de cercetare a fost adoptată prin Hotarârea nr. 447/2003 emisă
de Guvernul României, referitoare la modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la
alunecări de teren, însă nu este suficient de completă. Această metodologie, în anumite cazuri,
obţine rezultate concludente, cu toate că părerea unor specialişti este că metodologia nu este
foarte eficientă, pentru că semnul unor variabile (litologice, climatice şi hidrogeologice)
relatează o anumită subiectivitate, provenită atât de la diverse forme de aplicaţii, cât şi de la
scările hărţilor şi totodată, de la informaţiile de care se dispune, aferente arealelor cercetate.
Metodologia de cuantificare a valorii probabilităţii apariţiei alunecărilor de teren, propusă
în Hotărârea Guvernului 447/2003, se referă la analiza cantitativă şi calitativă a alunecărilor de
teren, pentru fiecare interval de probabilitate. Luând în considerare respectarea normelor
metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de
teren, însă, ţinând cont că acest lucru se bazează pe variabile care sunt destul de dificil de
calculat şi nu au o continuitate spaţială (litologie, hidrogeologie, seismicitate), PETREA şi
colaboratorii (2014) au considerat că este posibilă validarea modelului, cu anumiţi parametri
morfologici şi morfometrici unitari, derivaţi din DEM.
Parametrii sunt cuantificaţi în mod riguros şi obiectiv, fără să se ţină cont de interpretarea
cercetătorilor sau de alte date, care de multe ori nu sunt complete sau nu corespund din punct de
vedere al scării. În vederea obţinerii unei precizii ridicate ale rezultatelor şi pentru calcularea
nivelului de probabilitate a modelului, s-au utilizat 9 parametri morfometrici (hipsometria,
geodeclivitatea, aspect pantă, densitatea fragmentării, adâncimea fragmentării, indicele
potenţialului de infiltrare a apei, indicele capacităţii de transport, planul de curbură, profilul de
curbură), care sunt consideraţi esenţiali în analiza spaţială şi în amenajarea teritoriului.
Valorile de probabilitate ale parametrilor s-au obţinut pe baza Decretului 447/2003,
având în vedere extinderea teritorială pentru fiecare interval characteristic.
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Capitolul V
STUDIUL CADRULUI NATURAL DIN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV
TERITORIALE ÎN CARE S-AU DESFĂŞURAT EXPERIENŢELE (CIURILA,
SĂVĂDISLA, FLOREŞTI – JUDEŢUL CLUJ)

Sursa: https://www.google.ro/maps
Figura 2. Localizarea la nivel național a UAT-urilor Ciurila, Săvădisla și Florești (județul Cluj,
România) și coordonatele geografice
În figura 2 este reprezentat grafic localizarea geografică a UAT-urilor în care s-au
efectuat studiile aferente acestei lucrări.
Comuna Ciurila (Fig. 3) este situată la 20 km faţă de municipiul Cluj-Napoca, pe Dealul
Feleacului - depresiunea Hășdate, în zona bazinului hidrografic al râului Hășdate. Se întinde pe o
suprafaţă de 72,22 km2, este amplasată la o altitudine de 562 m şi intersectată de paralela de 46°
39' 03'' Nord şi meridianul de 23° 32' 54''Est. Din cadrul acestei comune fac parte următoarele
localităţi: Ciurila, Sălicea, Sălişte, Pruniş, Şutu, Pădureni, Filea de Jos şi Filea de Sus.
Comuna Săvădisla (Fig. 4) este situată la aproximativ 22 de km sud-vest de municipiul
Cluj-Napoca, la poalele Munţilor Apuseni, relieful fiind format din depresiuni intramontane. Se
întinde pe o suprafaţă de 52,11 km2, este amplasată la o altitudine de 492 de m şi intersectată de
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paralela de 46° 40' 25'' Nord şi meridianul de 23° 27' 21'' Est. Din cadrul acestei comune fac
parte următoarele localităţi: Săvădisla, Stolna, Vlaha, Vălişoara, Finişel, Hăşdate, Lita şi Liteni.

Figura 3. Aspecte din zona în care s-au facut determinări topografice, UAT Ciurila

Figura 4. Aspecte din zona în care s-au facut determinări topografice, UAT Săvădisla

Figura 5. Aspecte din zona în care s-au facut determinări topografice, UAT Florești
Comuna Floreşti (Fig. 5) este situată la aproximativ 10 km de municipiul Cluj-Napoca,
pe malul drept al râului Someşul Mic, la intersecţia dintre Munţii Apuseni şi Podişul
Transilvaniei. Se întinde pe o suprafaţă de 6.092 de hectare, este amplasată la o altitudine de
500-600 de metri şi intersectată de paralela de 46° 44' 52'' Nord şi meridianul de 23° 29' 27'' Est.
Din cadrul acestei comune fac parte următoarele localităţi: Floreşti, Luna de Sus şi Tăuţi.
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Capitolul VI
ANALIZA PARAMETRILOR DE PROBABILITATE PRIVIND APARIŢIA
PROCESELOR EROZIONALE

6.1. GEODECLIVITATEA
Geodeclivitatea sau panta reprezintă parametrul morfometric care arată gradul de
înclinare a suprafeţelor de teren. Panta împreună cu elementele petrografice şi structurale ale
unui areal, formează una dintre cele mai însemnate cerinţe în aprecierea geomorfologică a
teritoriului cercetat. Ele determină intensitatea şi tipul proceselor ce modelează substratul.
Panta este un parametru care trebuie cuantificat, atât din punct de vedere cantitativ (ca un
factor care generează procese de versant), cât şi din punct de vedere calitativ (ca un factor care
generează forme de relief apărute ca urmare a acestor procese).

6.2. ORIENTAREA VERSANȚILOR
Parametrul calitativ în analiza spaţială a caracteristicilor morfometrice ale reliefului este
definit de orientarea suprafeţelor înclinate sau orientarea versanţilor. Orientarea versanţilor
participă la evoluţia proceselor geomorfologice de versant datorită unor factori climatici care nu
sunt dispersaţi în mod egal pe suprafaţa teritoriului: radiaţia solară, expunerea la soare,
precipitaţiile şi temperaturile. Acest parametru provoacă diferenţierile duratei expunerii la soare.
După ponderea suprafeţelor cu diversele categorii de orientare a versanţilor, se poate
observa că cele mai mari suprafeţe ale versanţilor sunt recunoscute a fi cu expoziţie N, NE
31,93%, E, NV 24,72%, SE, S 21,17% şi SV, V 20,30%. Ponderea suprafeţelor plane reprezintă
1,88% din suprafaţa totală (JOLDIȘ BĂDESCU RODICA și colaboratorii, 2014).

6.3. HIPSOMETRIA
Analiza din punct de vedere hipsometric a arealului cercetat, accentuează extinderea
mare a suprafeţelor de joasă altitudine.
Valorile probabilităţilor au fost alese pentru fiecare interval altitudinal, conform căruia sa finalizat baza de date care reprezintă valoarea de probabilitate hipsometrică.
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Figura 6. Susceptibilitatea pantei pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești (hartă SIG)

Figura 7. Susceptibilitatea orientării versanților pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești
(hartă SIG)
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Figura 8. Susceptibilitatea hipsometrică pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești
(hartă SIG)

6.4. DENSITATEA FRAGMENTĂRII RELIEFULUI
Densitatea fragmentării reliefului sau fragmentarea reliefului reprezintă raportul dintre
lungimea unei suprafeţe (calculată în km) şi unitatea de suprafaţă (calculată în km²) şi exprimă
gradul de fragmentare pe orizontală a reliefului. Aceasta poate să se refere la o anumită suprafaţă
sau la suprafaţa totală a unui bazin hidrografic.
Aplicarea acestui parametru este utilă în cazul exprimării gradului de disecare în planul
orizontal al suprafeţelor morfologice dintr-un areal, datorită modelării acestuia ca urmare a
acţiunii factorilor exogeni.
6.5. ADÂNCIMEA FRAGMENTĂRII RELIEFULUI
Adâncimea fragmentarii înfăţişează unul dintre parametrii morfometrici importanţi ai
reliefului, oferind nivelul de evoluţie al acestuia şi intensitatea proceselor morfodinamice
actuale. Acest parametru cantitativ al reliefului expune o oarecare însuşire a genezei arealului
studiat. Stadiul în care a ajuns eroziunea, referitor la nivelul în profunzime, este dat de
adâncimea fragmentării reliefului, în special la eroziunile care sunt provocate de apele
curgătoare. Dacă valoarea adâncimii fragmentării reliefului este mare, atunci ne arată că solul nu
este stabil şi este posibilă apariţia proceselor de eroziune. De obicei, se întâmplă în zonele cu
pante mari.
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Figura 9. Susceptibilitatea densității fragmentării reliefului pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla
și Florești (hartă SIG)

Figura 10. Susceptibilitatea adâncimii fragmentării reliefului pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla
și Florești (hartă SIG)
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6.6. POTENŢIALUL DE INFILTRARE A APEI
Având în vedere că potenţialul de infiltrare a apei şi indicele capacităţii de transport sunt
încadraţi în clasa parametrilor care influenţează topografia terenului, ei pot fi asociaţi.
Potenţialul de infiltrare a apei indică gradul de acumulare de apă în anumite zone, iar
indicele capacităţii de transport indică puterea fluxului în eroziunea hidrică într-o anumită zonă
de captare.

Figura 1. Susceptibilitatea infiltrării apei pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești
(hartă SIG)
6.7. INDICELE CAPACITĂŢII DE TRANSPORT
Parametrul SPI (Stream Power Index) reprezintă produsul dintre suprafaţa terenului (As)
şi pantă (p).
Ecuaţia care defineşte indicele capacităţii de transport este următoarea:
SPI = As tan p;

(1)

Această ecuaţie a fost introdusă în soft-ul ArcGIS, utilizându-se ArcToolbox – Spatial
Analyst Tools – Map Algebra – Raster Calculator.
Valorile obţinute pentru indicele capacităţii de transport sunt cuprinse între 0,099 şi
0,800 şi sunt direct proporţionale cu probabilitatea apariţiei proceselor erozionale.
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Valorile scăzute pentru indicele capacităţii de transport subliniază puterea de drenaj şi
eroziune scăzută şi desigur, o probabilitate redusă pentru apariţia proceselor erozionale. Valorile
ridicate ale indicelui capacităţii de transport caracterizează zonele în care puterea de eroziune
este mare, acest fapt determină o probabilitate mare şi foarte mare ca procesele erozionale să
apară.

Figura 12. Susceptibilitatea indicelui capacității de transport pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla
și Florești (hartă SIG)

6.8. CURBURA ÎN PLAN ŞI CURBURA ÎN PROFIL
Suprafeţele care prezintă pante accentuate şi la care expunerea se schimbă sunt
recunoscute cu ajutorul curburii suprafeţei topografice. Potrivit metodei de analiză a curburii, se
pot identifica doi parametri: curbura în plan şi curbura în profil.
Curbura în plan arată perpendiculara pe orientarea pantei maxime.
Pantele convexe de curgere convergentă sunt tipice valorilor pozitive şi semnalează
probabilitate mare de apariţie a proceselor erozionale.
Pantele concave de curgere divergentă sunt specifice valorilor negative şi prezintă
probabilitate a apariţiei proceselor erozionale de la redusă până la medie.
Curbura în profil prezintă referinţe despre suprafeţele cu curgere moderată şi mare pe
suprafaţa topografică, ţinând cont de forma pantei (liniară, convexă sau concavă).
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Pantele convexe sunt caracteritice valorilor negative şi evidenţiază un grad redus de
probabilitate a apariţiei proceselor erozionale. Pantele concave accentuate sunt specifice valorilor
pozitive şi prezintă un grad foarte ridicat de probabilitate a apariţiei proceselor erozionale.

Figura 13. Susceptibilitatea curburii în plan pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești
(hartă SIG)

Figura 14. Susceptibilitatea curburii în profil pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești
(hartă SIG)
21

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT
Cercetări
ri privind utilizarea tehnologiilor
tehn
G.I.S. în monitorizarea terenurilor degradate prin eroziune, din județul
jude Cluj

6.9. ANALIZA SPAŢIALĂ
Procesul de modelaree spaţială
spa
a probabilităţii apariţiei
iei proceselor erozionale impune
aplicarea mai multor metode de analiză
analiz spaţială,, metode care constau în aplicarea soft-urilor
soft
de
specialitate şii în prelucrarea bazelor de date tematice, cu ajutorul unor formule matematice
translatate în GIS cu funcţii
ţii de analiză
analiz spaţială (MOORE și colaboratorii,, 1991).
1991)
Obiectivul central este determinarea unor noi atribute, stocate în mai multe structuri de
baze de date. În acest sens, s-aa început de la bazele de date spaţiale,
spa iale, iar cu ajutorul
aju
unor metode
de modelare de analizăă spaţială
ţială GIS şii prin reclasificarea bazelor de date, am alcătuit
alc
modele
intermediare pe care le-am
am introdus în structura finală
final a modelului de probabilitate a apariţiei
apari
proceselor erozionale.

Figura 15. Susceptibilitatea
litatea la procese erozionale pentru UAT-urile
UAT urile Ciurila, Săvădisla
S
și Florești
(hartă SIG)

6.10. IMPLEMENTAREA MODELULUI USLE UTILIZÂND TEHNICI GIS
Ţinând
inând cont de necesitatea implementării
implement rii proiectelor din România care au fost propuse
pentru aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană
European şi în ceea ce priveşte
şte atragerea fondurilor
structurale propuse, necesare dezvoltării
dezvolt rii agriculturii, este foarte importantă
important inventarierea
terenurilor expuse la diferite procese naturale şi antropice. Totodată,
ă, este necesar să
s se identifice
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care sunt cauzele care produc aceste procese, în vederea luării deciziilor corecte referitoare la
posibilitatea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în zonele afectate. Procesul de eroziune a solului
este influențat, după cum am mai menţionat, de mai mulţi parametri geomorfologici: lungimea
pantei, gradul de înclinare a pantei, managementul de acoperire a terenurilor, etc., prin
caracteristicile solului şi caracteristicile climatice. Prezenta lucrare de cercetare propune un
model GIS pentru calculul cantităţii de sol pierdut şi reprezentarea zonelor din UAT Ciurila,
UAT Săvădisla şi UAT Floreşti, care sunt expuse la eroziune.
Modelul utilizat în lucrarea de faţă a fost elaborat şi publicat prima dată în anul 1965, în
revista Manualul Agricultura nr. 282, sub denumirea U.S.L.E. (Ecuaţia Universală a Pierderii de
Sol). De-a lungul timpului, acesta a fost supus mai multor modificări, dar modelul cel mai folosit
a fost propus de RENARD şi colaboratorii (1997) şi este cunoscut sub numele de modelul
RUSLE (Ecuaţia Universală Revizuită a Pierderii de Sol).
În această cercetare, rezultatele sunt obţinute prin utilizarea celor mai actuale referinţe şi
o bază de date GIS tehnică, care a fost practicată cu succes de MOORE şi WILSON (1992),
MITASOVA HELENA şi colaboratorii (1996, 1998), PATRICHE şi colaboratorii (2006) şi
FILIP (2008).
Pentru implementarea modelului USLE, s-a creat o bază de date GIS vector şi raster,
aferentă arealului cercetat, utilizând procedee tipice de analiză spaţială şi interogări de baze de
date, în vederea estimării din punct de vedere cantitativ a volumului de sol erodat.
Estimarea ratei actuale de eroziune în suprafaţă a fost calculată pe baza modelului USLE,
adaptată de MOŢOC şi colaboratorii (1975), după WISCHMEIER şi SMITH (1965). Pentru
calculul pierderilor de sol s-au folosit 5 parametri esenţiali care intră în cadrul modelului. Fiecare
parametru reprezintă o estimare numerică a unei condiţii specifice dintr-o anumită zonă, care
influenţează gradul de eroziune a solului. În funcţie de modificările climatice se modifică şi
valorile pentru eroziune. De aceea, dacă se utilizează valori medii pe termen lung, valorile
obţinute cu ajutorul ecuaţiei USLE sunt mult mai precise.
Riscul l-am evaluat prin identificarea impactului vulnerabilităţii terenului cercetat la
procesele geomorfologice asupra categoriilor de folosinţă ale terenului. Pe baza datelor Corine
Land Cover 2006, am identificat categoriile de folosinţă ale terenului, iar harta cu tipul de
vulnerabilitate am suprapus-o peste categoriile de folosinţă ale terenului. Pentru aceasta am
folosit funcţia Identify. În funcţie de harta pe care am întocmit-o pentru determinarea
vulnerabilităţii arealului cercetat la procesele geomorfologice şi de studiul bibliografic, am
întocmit tabele cu clasele de risc.
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Figura 16. Factorul topografic în funcție de lungimea versantului și coeficientul de pantă (hartă
de tip SIG) pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești (hartă SIG)

Figura 17. Coeficientul de erodabilitate pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și Florești
(hartă SIG)
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Figura 18. Coeficientul privind succesiunea vegetației și tipul covorului vegetal pentru UATurile Ciurila, Săvădisla și Florești (hartă SIG)

Figura 19. Rata pierderilor de sol anuale (t/ha/an) după ecuția universal a eroziunii solului
(model USLE) prelucrată în system informațional geographic (SIG) pentru UAT-urile Ciurila,
Săvădisla și Florești (hartă SIG)
25

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT
Cercetări privind utilizarea tehnologiilor G.I.S. în monitorizarea terenurilor degradate prin eroziune, din județul Cluj

Figura 20. Vulnerabilitatea teritoriului la procese geomorfologice pentru UAT-urile Ciurila,
Săvădisla și Florești (hartă SIG)

Figura 6. 2. Clase de risc privind eroziunea solului pentru UAT-urile Ciurila, Săvădisla și
Florești (hartă SIG)
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Capitolul VII
CONCLUZII ȘI RECOMADĂRI

7.1. CONCLUZII
1.

Sistemul Informațional Geografic elaborat în urma studiilor efectuate în UAT

Ciurila, UAT Săvădisla şi UAT Floreşti, aferente identificării terenurilor degradate, prin
aplicarea soft-ului ArcGIS, oferă un set de instrumente complexe şi cuprinzătoare de analiză
spațială și o platformă de vizualizare şi de diseminare a rezultatelor referitoare la identificarea
terenurilor degradate.
2.

Utilizând această metodologie este permisă o mai bună practicare a resurselor de a

face ca datele să fie puse la dispoziţia celor care au nevoie de ele, acestea fiind accesibile spre
consultare și ca date on-line, hărți sau șabloane standard, fiind utile în viitor la organizarea
informațiilor și a parametrilor măsurați și determinați.
3.

Un alt aspect important referitor la realizarea Sistemului Informațional Geografic

aferent prezentei lucrări de cercetare este posibilitatea de expunere a unui volum mare de date
care pot fi prezentate într-un format intuitiv pe baza de hartă.
4.

Informaţiile și întocmirea hărților au posibilitatea de a fi sintetizate, oferind

utilizatorilor informaţiile de care au nevoie.
5.

Informațiile geospațiale sunt potrivite multor oportunități care pot conduce la luarea

unor decizii mai bune, la un randament mai mare în ceea ce priveşte productivitatea în
agricultură.
6.

Sistemul Informaţional Geografic are posibilitatea să stocheze straturi de informații,

ca exemplu: randamentele, hărțile referitoare la cartarea solurilor, rapoartele de recunoaștere a
culturilor și nivelurile de nutrienți din sol.
7.

Geospaţialitatea poate prezenta date de referință geografică, sporind o perspectivă

vizuală pentru interpretare. Pe lângă capacitatea mare de depozitare a datelor și de afișare,
Sistemul Informaţional Geografic poate fi întrebuinţat pentru evaluarea gestionării prezente şi
totodată, pentru o gestionare alternativă prin combinarea și manevrarea straturilor de date, în
vederea obţinerii unei analize a scenariilor de gestionare.
8.

Arealul este inclus în categoria medie de probabilitate a apariţiei proceselor

erozionale; totodată , nu există zone încadrate în categoria cu probabilitate de apariţie a
proceselor erozionale foarte mari.
9.

Valorile de eroziune obţinute sunt cuprinse între 0 şi 38,88 t/ha/an.
27

REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT
Cercetări privind utilizarea tehnologiilor G.I.S. în monitorizarea terenurilor degradate prin eroziune, din județul Cluj

10. Suprafeţele cu eroziunea puternică se manifestă pe 0,11% din zona cercetată.
11. Din harta curburii în profil s-a determinat că extinderea de suprafață cea mai mare
este în intervalul cu probabilitate redusă, fiind o probabilitate nesemnificativă de apariţiei
proceselor geomorfologice de versant (torenţialitate, şiroire, alunecări de teren) sau luncă
(eroziune liniară, regresivă, laterală).
12. 96,89 % din 243,049 km2, suprafața totală a arealului, exprimă valori admisible ale
eroziunii (mai mici de 1,5 tone/ha/an).
13. Din combinarea bazelor de date privind susceptibilitatea la procesele erozionale şi
eroziune se poate observa că nu există terenuri cu vulnerabilitate foarte mare.

7.2. RECOMANDĂRI
1. Se recomandă identificarea cât mai exactă a zonelor cu risc mare la eroziune, pentru a
se interveni prin măsuri de consolidare, stabilizare, nivelare, modelare a terenului și alte lucrări
hidroameliorative.
2. Se recomandă sistematizarea culturilor pe terenurile arabile, alegerea

optimă a

categoriei de folosinţă după bonitarea terenurilor, utilizarea sistemului agrotehnic potrivit, în
vederea prevenirii efectelor negative erozionale.
3. Monitorizarea prin tehnologii GIS a proceselor de eroziune pe terenurile agricole și nu
numai, trebuie să fie completată de determinări in situ privind determinări ale sistemului sol +
vegetație, exprimat prin calitatea de biomasă acumulată.
4. Se recomandă să fie aplicate metodologii de estimare a riscului de apariţie a eroziunii,
standardizate, în contextul în care fiecare ţară foloseşte o anumită metodologie de estimare a
riscului la eroziune.
5. Lucrările hidrotehnice trebuie să fie implementate în stare incipientă de manifestare a
procesului erozional.
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