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1. INTRODUCERE 

1. INTRODUCTION 

În decursul existenței sale suprafața Pământului a suferit și continuă să sufere 

modificări însemnate datorită acțiunii și interacțiunii dintre factorii endogeni și exogeni. 

Ridicările și lăsările scoarței terestre, produse de factorii endogeni, duc la activarea unor 

factori exogeni cum sunt procesele de eroziune. 

Ravenele sunt forme de relief minore, în schimb, eroziunea în ravene reprezintă unul 

dintre cele mai spectaculoase procese de degradare a terenurilor. Prezenţa  şi dezvoltarea 

formaţiunilor de eroziune în adâncime creează serioase probleme economiei unei regiuni. 

 Prin rata lor mare de expansiune, ravenele afectează terenuri agricole întinse, dar ele 

funcţionează şi ca importante furnizoare de aluviuni în râuri şi lacuri de acumulare. 

Severitatea eroziunii în ravene într-un bazin hidrografic este adesea cuantificată ca procent 

din suprafaţa totală sau ca densitate pe km2. 

Teza de doctorat intitulată „Evaluarea procesului de eroziune în adâncime din zone 

degradate situate în Câmpia Someșană prin modelarea în mediu S. I. G. a datelor topo-

geodezice” își propune realizarea și utilizarea unui sistem SIG (eng., GIS) care să permită 

integrarea de informații și date topo-geodezice, precum şi modelarea unor algoritmi care pot 

furniza date suplimentare în ceea ce privește valorile corespunzătoare creșterii în lungime a 

ravenelor, modificări ale volumelor, ale suprafețelor ocupate de ravene etc. 

Proiectarea, realizarea și utilizarea Sistemului Informațional Geografic (prescurtat SIG 

rom., GIS eng.) propus pentru a atinge obiectivul principal al prezentei teze, și anume acela 

de a monitoriza și evalua evoluția unor ravene din Câmpia Someșană, a avut la bază 

utilizarea unor date topo-geodezice de mare precizie și date geografice care au permis, 

printr-un context relațional, derivarea și analiza unor parametrii specifici evoluției 

ravenelor, precum și evaluarea condițiilor în care a avut loc eroziunea, sau nu, pentru o 

perioadă de aproximativ 45 de ani.  

Perioada începe din anul 1969, perioadă în care a fost executată aerofotografierea 

utilizată la întocmirea planurilor topografice scara 1:5000, de către Institutul de Geodezie, 

Fotogrammetrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului, și se sfârșește în anul 2013, 

perioadă în care s-au efectuat noi măsurători topo-gedezice. 
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Urmare acestor măsurători s-au obţinut noi date în ceea ce privește tipologia 

profilurilor de sol de la nivelul ravenelor considerate și imagini satelitare de înaltă rezoluție 

spațială. 

Totodată, considerăm că în viitor acest studiu poate contribui la o mai bună cunoaştere 

a condiţiilor fizico-geografice ce caracterizează Câmpia Someșană, a învelişului de soluri, 

dar și a categoriilor de utilizare a terenului, în scopul elaborării unor noi măsuri şi tehnologii 

pentru conservarea şi amenajarea terenurilor agricole, și nu numai, din această regiune. 

 

2. CUNOAȘTEREA MOTIVA ȚIEI, OBIECTIVELOR ȘI ZONEI DE STUDIU 

2. KNOWING MOTIVATION, OBJECTIVES AND STUDY AREA 

Cunoașterea motivației reale a studiului este menită să ofere o atitudine constructiv-

pozitivă asupra înțelegerii metodologiei utilizate, asupra rezultatelor obținute și nu în 

ultimul rând asupra aprecierilor formulate pe baza rezultatelor obținute. putând aduce 

importanță și sens logic studiului. 

2.2. MOTIVA ŢIA CERCETĂRII 

2.2. RESEARCH MOTIVATION 

Arealele intravilane, din zona satelor mai ales, cât și cele extravilane se schimbă și au 

de suferit în continuu. Multe din aceste schimbări se datorează proceselor de eroziune.  

Rezultatele acestor procese sunt reprezentate, de multe ori, de către dezechilibrul 

ecologic cu consecințe negative, cum sunt: pagubele materiale (deteriorarea construcțiilor), 

distrugeri ale culturilor, inundațiile etc. 

Astfel, motivația acestui studiu este reprezentată de faptul că procesele de eroziune 

tind să aibă un impact negativ asupra ecosistemelor și în luarea deciziilor, în ceea ce 

privește utilizarea terenului.  

Prin prezentul studiu se dorește, aşadar, să se evalueze procesul de eroziune utilizând 

date vechi și noi, metode și date topo-geodezice care au fost introduse și utilizate, într-un 

sistem SIG.  
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2.3. OBIECTIVELE CERCET ĂRII 

2.3. RESEARCH OBJECTIVES 

Primul obiectiv al tezei ar fi obținerea unor date în format analogic sau digital şi 

construirea unei baze de date în mediu SIG. 

Baza de date va corespunde și va reprezenta situația ravenelor pentru perioada 

cuprinsă între anii 1969 și 2013. Anul 1969 se consideră punct de început deoarece se 

dispune de planuri topografice scara 1:5000, scanate de pe suport hârtie, care permit 

obținerea de date necesare reprezentării în format digital a situației celor 5 ravene 

considerate. 

Al doilea obiectiv este proiectarea și construcția unei metodologii care trebuie să 

utilizeze baza de date care a fost anterior creată în mediu SIG și care să conducă la obținerea 

de noi informații spațiale și cantitative numerice digitale pentru a putea face evaluări asupra 

evoluției ravenelor atât în mod automat, cât și semi-automat.  

Ultimul obiectiv este reprezentat de etapa de prezentare și evaluare practică a modului 

în care procesul de eroziune a continuat sau a stagnat de-a lungul timpului pe baza 

rezultatelor numerice obținute, respectiv a hărților digitale rezultate. 

2.4. LOCALIZAREA ZONEI DE STUDIU 

2.4. STUDY AREA LOCATION 

În vederea evaluării evoluției procesului de eroziune în adâncime utilizând SIG am 

ales, 5 ravene situate pe teritoriul Câmpiei Someșene, subunitate a Câmpiei Transilvaniei. 



 

8 
 

 

 

Din punct de vedere teritorial-administrativ cele 5 ravene sunt localizate după cum 

urmează: 

• ravena 1 Tăușeni este situată pe teritoriul comunei Bonțida în apropiere de satul 

Tăușeni; 

• ravena 2 Buza este situată pe raza comunei cu același nume; 

• ravena 3 Unguraș este situată în NE satului Unguraș (comuna Unguraș) pe 

limita dintre județele Cluj și Bistița-Năsăud;  

• ravena 4 Mintiu Gherlii este situată pe teritoriul comunei cu același nume, la 

Sud de satul Mintiu Gherlii; 

• ravena 5 Fizeșul Gherlii este situată pe teritoriul administrativ al comunei 

Fizeșul Gherlii, la Est de limita administrativă a municipiului Gherla.  
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Este de menționat faptul că denumirile ravenelor s-au ales arbitrar, mai exact s-au 

atribuit denumiri ce coincid cu localitățile langă care acestea se află sau de pe raza 

comunelor în care acestea se regăsesc. Acest lucru a fost un deziderat necesar pentru a le 

putea identifica. 

3. STADIUL CERCET ĂRII PRIVIND EROZIUNEA ÎN ADÂNCIME PE 

PLAN MONDIAL ŞI ÎN ROMÂNIA 

3. THE STATE OF ART IN THE DEEP EROSION PROCESS RESEARCH 

AREA, IN THE WORLD AND ROMANIA 

3.2. DEFINI ŢII 

3.2. DEFINITIONS 

Aproape fiecare autor care s-a ocupat de cercetarea ravenelor s-a simţit obligat să ofere 

şi o definiţie, de obicei, însoţită de multe calificative şi indicaţii, din dorinţa de a-i da 

consistenţă. Din păcate, acest deziderat nu a fost atins. 

Un rezumat al mai multor definiţii propuse (Woodburn, 1949; Brice, 1966; Tufescu, 

1966; Hârjoabă, 1968, Kosov et al., 1972; Gregory, Walling, 1973; Bălteanu, Taloescu, 

1978; Bradford, Piest, 1977; Imeson, Kwaad, 1980; Zachar, 1982; Hadley et al., 1985; 

Nordstrom, 1988; Poesen, Govers, 1990; Bull, Kirkby, 1997) cuprinde următoarele însuşiri 

ale ravenelor: 

- un canal cu maluri povârnite, adesea cu un abrupt în punctul de obârşie; 

- scurgere efemeră; 

- prezintă numeroase praguri în talveg;  

- se manifestă o extindere rapidă în zona de obârşie; 

- secţiunile transversale sunt în formă de V, când depozitele neconsolidate sunt; relativ 

rezistente la adâncire şi în formă de U, când depozitele sunt mai erodabile.; 

- nu pot fi îndepărtate prin lucrări agricole obişnuite; 
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Schiţă de definire a unei ravene (Seginer, 1966) 

 

În schiţa de definire a unei ravene sunt specificate elementele componente ale acesteia, 

astfel: 

- vârful sau obârşia ravenei care, de cele mai multe ori se prezintă sub forma unui 

abrupt numit râpă de obârşie (headcut), cu adâncimi ce pot depăşi 20 m în terenuri 

de loess. Vârful este considerat zona critică a ravenei, prezentând rata maximă de 

dezvoltare în lungime, adâncime şi lăţimea dorită accesului apei pe suprafaţa de 

recepţie în ravenă prin acest vârf. La o ravenă, de regulă, se disting mai multe 

vârfuri, vârful principal fiind considerat cel care primeşte cel mai mare debit; 

- conul aluvial reprezintă o zonă de depuneri situată, de regulă, la ieşirea din ravenă;în 

majoritatea cazurilor, începutul acestei zone coincide cu gura ravenei şi cota 

terenului în acest punct. 

- apexul conului reprezintă nivelul de bază al ravenei. 

În concluzie, ravenele sunt forme de eroziune în adâncime, secţionate în roci friabile, 

formate dintr-un canal cu maluri abrupte şi praguri de talveg, cu o secţiune transversală mai 

mare de 1000 cm , cu un prag de obârşie, caracterizate de o scurgere lichidă efemeră şi care 

nu sunt îndepărtate prin lucrările agricole obişnuite. 

Mai mulţi autori români şi străini citează din Glosarul Institutului Geologic American 

(1972) următoarea definiţie a unei ravene: 
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• O vale foarte mică ca un şanţ pe faţa unui abrupt sau un canal lung şi îngust, săpat în 

materiale neconsolidate de apă curgătoare după o ploaie sau la topirea zăpezii. 

• Orice canal de eroziune atât de adânc încât nu poate fi traversat de autovehicule ori 

eliminat prin arat, în special unul săpat în sol pe un versant neacoperit. 

3.3. CLASIFICAREA RAVENELOR 

3.3. GULLY’S CLASSIFICATION 

Au fost făcute mai multe încercări de clasificare a ravenelor, bazate pe configuraţie, 

forma secţiunii transversale, localizarea în landşaft ş.a.  

Criteriile de clasificare utilizate până acum sunt următoarele: 

a) criteriul formei profilului longitudinal a fost utilizat de către Leopold şi Miller 

(1956), preluată şi argumentată de Heede (1975), Bălteanu, Taloescu (1978). 

Astfel, ravenele se împart în continue şi discontinue. 

b) după configuraţia în plan, Ireland et al. (1939) (cit. Schumm et al., 1984) clasifică 

ravenele în 6 grupe: ravene liniare, ravene sub formă de bulb, ravene dendritice, 

ravene zăbrelite, ravene paralele, ravene compuse 

Utilizând criteriul configuraţiei în plan, De Ploey (1974) propune trei tipuri de ravene: 

ravena axială, ravena frontală sau ravena de mal. 

 

c) criteriul localizării în bazinul hidrografic a fost utilizat de Brice (1966), Tufescu 

(1967), dar şi de cercetătorii din fosta URSS (Ahmadov, 1979; Kosov et al., 1982): 

ravene de fund de vale, ravene de obârşie, ravene de versant. 

d) criteriul formei secţiunii transversale. În acest caz, există două tipuri de bază: 

ravene cu secţiuni transversale în formă de “U” şi ravene cu secţiuni transversale în 

formă de “V”.  

e) criteriul ciclului de evoluţie folosit de Poesen şi Govers (1990) în cercetările lor 

asupra eroziunii în ravene din Belgia, în funcţie de care ravenele se clasifică în: 

o ravene efemere; 

o ravene perene (sau cu maluri). 

f) în domeniul controlului eroziunii şi îmbunătăţirilor funciare s-a pus accentul pe 

adâncimea, lăţimea ravenelor şi suprafaţa de drenaj. 
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În concluzie, trecerea în revistă a celor mai des citate clasificări ne-a permis să punem 

accentul pe acelea care ne ajută să înţelegem extinderea, diversitatea şi geneza fenomenului.  

 

3.4. STUDII EFECTUATE ASUPRA RAVENELOR ŞI PROCESELOR DE 

EROZIUNE 

3.4. STUDIES OVER THE GULLY’S AND EROSION PROCESS 

Primele comentarii şi evaluări asupra ravenelor şi proceselor de ravenaţie provin din 

investigaţiile amenajiştilor şi conservaţioniştilor, cei care au arătat că ravenele sunt o 

problemă în domeniul ştiinţelor lor.  

 Faptul că ravenele sunt o problemă rezultă din câteva date despre răspândirea lor 

raportate, mai ales, pentru regiuni aride şi semiaride. 

 Cele mai spectaculoase fenomene de ravenaţie s-au înregistrat în India şi în Platoul 

de Loess al Chinei.  

 În România, numai în zona dintre Siret şi Prut, au fost inventariate peste 9000 de 

ravene, cu rate medii de expansiune de 1-1,5 m/an (Rădoare et al., 1995); s-au făcut 

măsurători asupra ratei de dezvoltare în suprafaţă pe ravene eşantion în aria Staţiunii de 

Cercetare a Eroziunii Solului Perieni (Moţoc et al., 1979; Ioniţă, 1998; Hurjui, 1998), în 

regiunea dealurilor şi podişurilor de la exteriorul Carpaţilor (Bălteanu, Taloescu, 1978), ori 

în zone despădurite din munţii Fli şului (Rădoare, 1980, 1988). 

 Ravenele sunt importante surse de aluviuni. 

 Într-un studiu realizat de Moţoc (1984) pentru întreg teritoriul României se apreciază 

că 31% din aluviuni ce ajung în reţeaua hidrodrafică provin din eroziunea de adâncime 

(rigole, ravene, torenţi). În valorile absolute, cantitatea de aluviuni datorată acestor procese 

este de 13,8 milioane tone dintr-un total de 44,6 milioane tone transportate de râurile 

României. 

 Opinia lui Heede (1974) spune că: “Atâta timp cât ravenele pot fi descrise cantitativ 

în termenii stadiului lor de dezvoltare, există şansa ca decizia privind amenajarea şi 

controlul lor sa fie îmbunătăţite” (Heede, 1974, p.261).  
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3.5. TERMINOLOGIA UTILIZAT Ă ÎN STUDIUL RAVENELOR 

3.5. USED TERMS IN EROSION TOPIC AREA 

Ravenele sunt incluse în categoria microreliefului împreună cu dolinele, penele de 

gheaţă, dunele şi terasele. Această categorie conţine forme de relief foarte dinamice, cu 

vârste cuprinse între un an şi câteva sute de ani, şi dimensiuni între 10-1 şi 10-3km (raportul 

înălţime/adâncime H/D<10'm). 

Considerăm important a preciza poziţia ravenelor în cadrul sistemului geomorfologic 

fluviatil în sensul clarificării relaţiei ravene - cursuri de apă permanente. 

Între aceste două categorii există atât asemănări cât şi deosebiri, revenele situându-se 

în zona debitelor celor mai scăzute, a cursurilor efemere. 

S. A. Munteanu et al. (1991) defineşte torentul ca fiind „un curs natural de apă, cu 

scurgere intermitentă (mai rar cu scurgere în tot timpul anului) şi cu bazin hidrografic 

relativ redus )de ordinul sutelor de hectare sau cel mult al câtorva mii de hectare), cu pante 

repezi şi neregulate şi a cărui caracteristică hidrologică principală constă în faptul că, în 

urma ploilor mari sau a topirii rapide a zăpezilor, prezintă creşteri bruşte, violente şi de 

scurtă durată ale debitului lichid şi solid, creşteri însoţite, în general de intense fenomene 

de eroziune, de transport de aluviuni şi de sedimentare”. 

Formele de relief apărute prin eroziune torenţială sunt denumite, generic, formaţiuni 

torenţiale şi în cadrul lor autorii diferenţiază după criterii dimensionale: rigole de şiroire (cu 

adâncimea <0,2 m); şanţuri de şiroire (cu adâncimea <0,5 m); ogaşe (cu adâncimea de 0,5 - 

2 m); ravene (cu adâncimea de peste 2 m). 

Despre ravene se spune că “pot fi izolate sau pot fi părţi componente ale celei mai 

complexe formaţiuni torenţiale, care este torentul propriu-zis”. 

Formaţiunile torenţiale cu o densitate extremă conferă reliefului aspectul de pământuri 

rele („badlands”). 
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4. BAZE DE DATE,TEHNICI ȘI METODE FOLOSITE 

4. DATABASES, TEHNICS AND USED METHODS 

O bază de date este un instrument utilizat pentru colectarea şi organizarea 

informaţiilor. Bazele de date utilizate în SIG pot stoca informaţii numerice, sub formă 

tabelară, imagini în format digital de tip raster (de exemplu planuri topografice scanate, 

ortofotoplanuri, modele numerice ale terenului, distribuţia cantităţilor de precipitaţii etc.) 

sau vectori care să reprezinte punctele, liniile sau poligoanele rezultate în urma 

măsurătorilor topografice ale coordonatelor unor puncte (puncte topografice, limite, 

parcelare), şi nu numai. 

Sursa de date necesară construirii bazei de date este formată atât din planuri 

topografice vechi, cât şi din măsurători topografice efectuate cu aparatul GPS, 

ortofotoplanuri digitale. Hărţile pe suport de hârtie au fost scanate şi au fost folosite mai ales 

ca sursă în obţinerea de date digitale necesare studiului pentru faze incipiente ale procesului 

de eroziune.  

Pentru a descrie şi defini un areal geografic este nevoie de o bază de date care să 

conţină elemente cu coordonate x, y şi z cunoscute. O bază de date cartografică poate fi 

utilizată pentru a reprezenta distribuţia unei variabile în cadrul regiunii geografice studiate. 

Astfel, pentru a urmări un proces geomorfologic, cum este cel de eroziune în 

adâncime, folosind date din mai multe perioade de timp, este necesar ca datele spaţiale care 

vor fi utilizate în studiu să fie într-o proiecţie cartografică unică. Acest aspect va permite 

astfel utilizarea straturilor tematice, obţinute din surse şi perioade diferite, şi efectuarea de 

diverse operaţii necesare evidenţierii şi argumentării procesului de eroziune. 

4.2. SISTEMUL DE PROIECŢIE STEREOGRAFICĂ  1970 (STEREO 70) 

4.2. STEREOGRAPHIC PROJECTION SYSTEM 1970 (STEREO 70) 

Proiecția Stereo 70 a fost adoptată de către țara noastră în anul 1973 fiind folosită și în 

prezent. Are la bază elementele elipsoidului Krasovski-1940 și planul de referință pentru 

cote Marea Neagră–1975. A fost folosită la întocmirea planurilor topografice de bază la 

scările 1:2.000, 1:5.000 și 1:10.000, precum și a hărților cadastrale la scara 1:50.000 

(http://earth.unibuc.ro). 
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Proiecţia Stereografică 1970 este conformă, utilizează legile perspective liniare,nu 

deformează unghiurile, permiţând astfel ca masurătorile geodezice sa fie prelucrate direct în 

planul de proiecţie, fară a se calcula coordonate geografice, cu condiţia aplicării prealabile a 

unor corecţii de reducere a masurătorilor la planul deproiecţie. Proiecţia deformează ariile, 

funcţie de depărtarea acestora faţă de polul proiecţiei (http://earth.unibuc.ro). 

4.2.2. CULEGEREA DATELOR CU AJUTORUL APARATULUI GPS 

4.2.2. COLLECTING DATA BY USING THE GPS DEVICE 

Sistemul GPS (Global Positioning System) este un sistem spațial de navigare prin 

satelit care oferă informații cu privire la locație (poziție) și timp în toate condițiile 

meteorologice, oriunde pe sau în apropierea suprafeței Pământului acolo unde câmpul vizual 

spre 4 sau mai mulți sateliți nu este obstrucționat 

GPS -ul poate fi utilizat pentru a obține preciziile cerute în toate aplicațiile pomenite 

mai sus, singurele diferențe constând numai în tipul receptorului și a metodei de lucru 

utilizate. 

4.2.3. UTILIZAREA GPS –ULUI ÎN STABILIREA GEOMORFOLOGIEI 

RAVENELOR 

4.2.3. USING GPS FOR ESTABLISHING GULLY GEOMORPHOLOGICAL 

CONFIGURATION 

În vederea îndeplinirii scopului temei de cercetare propuse, am procedat la efectuarea 

de măsurători a punctelor ce definesc configurația celor 5 ravene considerate. Astfel am 

reușit să obținem Modelul Numeric al Terenului, linia talvegului sau perimetrul ravenei 

pentru anii 2012-2013, perioadă considerată ca fiind sfârșitul perioadei analizate. 

Măsurătorile GPS s-au efectuat utilizând un receptor marca Hi-Target, modelul V30 

GNSS RTK, metoda de măsurare utilizată fiind metoda cinematică. Acest tip de GPS poate 

fi utilizat și în metoda statică. În cazul metodei cinematice receptoarele sunt în mișcare 

(cunoscut în acest caz sub numele de rover), iar rezultatele sunt obținute dintr-o singură 

epocă sau câteva epoci de măsurare în fiecare punct. 
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4.2.4. SPECIFICAȚII TEHNICE ALE APARATULUI GPS 

4.2.4. GPS SPECIFICATIONS 

Sistemul GNSS RTK L1L2 HI-TARGET V30 în configurație Rover -ul 

GPS/Glonass/Galileo are următoarele specificații tehnice (Hi-Target, 2010): 

Receiver: V30 GNSS 

Număr de canale: 220 

Recepționează semnalele următorilor sateliți : 

− GPS simultan L1C/A, L2E,L2C,L5 

− Glonass simultan L1C/A, L1P, L2C/A (restricționat pe GLONASS M) și L2P 

− SBAS simultan L1 C/A,L5 

− Giove-A : simultan L1 BOC,E5A,E5B,E5AltBOC1 

− Giove-B : simultan L1 CBOC,E5A,E5B,E5AltBOC1 

− Galileo : Upgrade 

Timp de inițializare : 60 sec 

Inițializare RTK : <10 sec 

Rata de refresh = 10 Hz 

Placa de bază Trimble BD 970 

Memorie internă de 64 Mb 

Interfața de comunicare:conectori I/O cu 9 și 5 pini, USB, Bluetooth clasa II 2,4 GHz 

cu raza de până la 50 m 

Radio intern cu frecvență de 433 MHz – Frecvența liberăîn Romania 

Modem GSM/GPRS intern fix 

Port serial : CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 input și output 

Software Hi-RTK Road pentru modul de lucru rover: permite modificarea ratei de 

înregistrare, unghiul de elevație și denumirea fișierului RINEX 

Acuratețe: 

− Orizontal static : +/-2.5 mm + 1ppm 

− Vertical static : +/-5 mm + 1 ppm 

− Orizontal RTK : +/-1 cm + 1 ppm 

− Vertical RTK : +/- 2 cm + 1 ppm 
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Radio modem 2W pentru o distanță de peste 5 Km 

Rezistent la vibrații și praf 

Rezistent la scufundarea în apă la o adâncime de 1m sau umiditate 100% 

Construit să reziste la șocuri provocate de căderea liberă pe beton de la o înălțime de 2m. 

4.2.5. TRANSFORMĂRI DE COORDONATE 

4.2.5. COORDINATES TRANSFORMATIONS 

Coordonatele carteziene (rectangulare) X, Y, Z ale unui punct în spațiu și considerând 

un elispoid de revoluție cu aceeași origine ca a sistemului de coordonate carteziene, punctul 

poate fi definit și prin coordonate elipsoidale B, L, h. 

Pentru aplicațiile GPS este mai importantă transformarea inversă deoarece se dau 

coordonatele carteziene, iar cele elipsoidale se deduc. Astfel, problema este de a 

transcalcula coordonatele elipsoidale B, L, h în coordonate carteziene X, Y, Z.  

4.2.6. TRANSFORMĂRI ALTIMETRICE 

4.2.6. ALTIMETRIC TRANSFORMATIONS 

Prin poziționare cu GPS rezultă coordonate X, Y, Z. După aplicarea transformărilor 

altitudinile elipsoidale devin utilizabile.  

Coordonatele GPS sunt notate cu indicele „GPS“, iar coordonatele terestre referite la 

un sistem local sunt notate cu indicele „LS“. Astfel, observatiile GPS dau coordonatele 

(X,Y,Z)GPS. Coordonatele plane locale (x,y)LS pot fi transformate cu ajutorul formulelor cu 

coeficienți constanți, cunoscute de la „Cartografia matematică“, în coordonate elipsoidale 

(B,L)LS. Dacă sunt cunoscute altitudinile ortometrice și ondulațiile geoidului, atunci pot fi 

calculate altitudinile elipsoidale, obținând tripleta de coordonate (B,L,h). Aceste coordonate 

pot fi transformate în coordonate carteziene (X,Y,Z)LS . 

4.2.7. BAZA DE DATE CARTOGRAFIC Ă 

4.2.7. CARTOGRAPHIC DATABASE 

În ceea ce privește baza de date cartografică clasică, pe suport de hârtie, necesară 

evaluării procesului de eroziune, s-a dispus de o bază de date formată din: 

- Planuri topografice scara 1:5000  

- Hărți pedologice, la scara 1:200000 
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- Hărțile topografice la scara 1:25000  

- Hărți geologice și hidrogeologice la scara 1:200000  

4.2.8. SURSE DE DATE AUXILIARE 

4.2.8. ANCILLARYDATASOURCES 

Date precum cele alfanumerice și alte tipuri de date secundare constituie sursa de date 

auxiliară a prezentului proiect.  

4.3. BAZA DE DATE SIG DERIVAT Ă 

4.3. THE DERIVED GIS DATABASE 

Integrarea reprezentărilor geografice cu ajutorul bazelor de date poate fi f ăcută cu 

ajutorul Sistemul Informatic Geografic (SIG). Acest sistem ajută în acest sens prin faptul că 

înmagazinează, preia, manipulează, analizează și oferă noi rezultate utilizând un mediu 

vizual-interactiv. 

4.3.2. DATE VECTORIALE ȘI RASTER 

4.3.2. VECTOR AND RASTER DATA TYPE 

Hărţile digitale implicate în prelucrarea datelor sub SIG constituie ceea ce se numeşte 

baza de date spațială.  

Baza de date SIG utilizată conține atât date vectoriale, cât și date de tip raster.  Dintre 

primitivele vectoriale amintim: punctul (de ex: punctele măsurate cu aparatul GPS), linia 

(de ex: linia talvegului, râuri, limite administrative etc.) și poligonul (de ex: intravilanul 

unui sat, suprafața unei ravene etc.). 

Rasterele sunt reprezentate în general de rezultatele prelucrărilor vectoriale, și-anume 

Modelul Numeric al Terenului rezultat în urma măsurătorilor topografice și a digitizării 

curbelor de nivel; straturi cu tipul de acoperire al terenului rezultat în urma vectorizării 

hărților, planurilor topografice, respectiv a ortofotoplanurilor, precum și alte derivate 

obținute cu datele primare mai sus amintite și care la rândul lor au fost utilizate pentru a 

obține alți parametrii caracteristici procesului de eroziune. 
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4.3.3. ORTOFOTOPLANURI 

4.3.3. ORTOPHOTOS 

Pentru prezentul studiu s-au utilizat ortofotoplanuri din mai multe perioade: 2005, 

2010, 2012. Cu ajutorul acestora s-au putut reconstitui diverse caracteristici morfometrice 

ale ravenelor sau structura acoperirii terenului la sfârșitul perioadei analizate. 

 

5. EVALUAREA CADRULUI NATURAL DIN ZONA DE STUDIU 

5. NATURAL ENVIRONMENT ASSESSMENT IN THE STUDY AREA 

5.2. CARACTERIZAREA GEOMORFOLOGIC Ă 

5.2. GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION 

Rezultatul analizei morfologice şi morfogenetică realizată în teren, a favorizat 

stabilirea în cadrul subunităţilor din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei, respectiv: Dealurile 

Unguraşului, Dealurile Cojocan-Sic şi Câmpia Fizeşului, a următoarelor tipuri genetice de 

relief: relieful fluvio-denudaţional şi relieful structural.  

5.2.2. RELIEFUL STRUCTURAL 

5.2.2. STRUCTURAL RELIEF 

În cadrul structurilor orizontale şi monoclinale se întâlnesc în anumite sectoare ale 

acestor regiuni, în special în cazul Câmpiei Fizeşului şi Delaurilor Cojocna-Sic, porţiuni 

uşor bombate denumite domuri. Elementul fundamental în definirea reliefului structural îl 

reprezintă versanţii şi formele pe care aceştia le pot avea.  

5.2.3. RELIEFUL FLUVIO-DENUDA ŢIONAL 

5.2.3. FLUVIO-DENUDATIONAL RELIEF 

Dintre formele de relief fluvio-denudaţional specifice, care au afectat relieful acestei 

regiuni, se includ: versanţii, glacisurile şi conurile de dejecţie. 
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5.3. PROCESE GEOMORFOLOGICE ACTUALE 

5.3. CURRENT GEOMORPHOLOGICAL PROCESSES 

Deplasările gravitaţionale de tipul alunecărilor de teren constituie cel mai important 

proces de modelare în cea mai mare parte a Depresiunii Transilvaniei, iar producerea lor a 

fost impusă de acţiunea factorilor geomorfologici, litologici şi climatici, la care s-a mai 

adăugat apariţia şi a altor factori ocazionali.  

5.4. ROLUL LITOLOGIEI ÎN EVOLU ŢIA RELIEFULUI 

5.4. LITHOLOGY ROLE IN THE RELIEF DEVELOPMENT 

În ceea influenţa rocilor are un rol important în configuraţia văilor şi dealurilor din 

zonele cercetate în nord-vestul Câmpiei Transilvaniei. 

5.5. GEOLOGIA, LITOLOGIA DEPOZITELOR DE SUPRAFA ŢĂ 

5.5. THE GEOLOGY AND THE LITHOLOGY OF THE SURFACE DEPOSI TS 

Din punct de vedere al litologiei depozitelor de suprafaţă, teritoriile subunităţilor din 

nord-vestul Câmpiei Transilvaniei, se caracterizează prin existenţa atât a formaţiunilor 

miocene, respectiv etajele tortonianului şi sarmaţianului (bessarabian, volhinian şi 

buglovian) cât şi cele ale cuaternarului (holocenul superior). 

5.6. CLIMA ŞI TOPOCLIMATELE 

5.6. CLIMATE AND TOPOCLIMATES 

Factorii climatici au avut, de-a lungul timpului, un rol foarte important în formarea şi 

evoluţia solurilor din această regiune, deoarece s-a considerat că trăsăturile climatice sunt o 

consecinţă a interacţiunii dintre suprafaţa activă, a radiaţiei solare şi a circulaţiei generale a 

maselor de aer. Clima acestui spaţiu colinar este influenţată de poziţie (fiind situată pe 

traiectoria circulaţiei vestice şi nordice-boreale), altitudine şi fragmentarea reliefului. În 

caracterizarea climatului specific, pentru subunităţile din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei 

s-au utilizat datele obţinute de la staţiile meteorologice Dej şi Cluj-Napoca. 
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5.6.2. TIPURI DE CLIMAT ÎN NORD-VESTUL CÂMPIEI TRANSILVANI EI 

5.6.2. CLIMATE TYPES IN THE NORTHWESTERN SIDE OF TRANSYLVA NIA 

PLAIN 

Tipul climatului dealurilor şi podişurilor înalte și tipul climatului dealurilor, 

podişurilor joase şi al depresiunilor  

 

5.7. TEMPERATURA AERULUI 

5.7. AIR TEMPERATURE 

Temperatura aerului este strâns legată de poziţia geografică a subunităţilor din nord-

vestul Câmpiei Transilvaniei faţă de marile unităţi morfologice învecinate şi mai ales faţă de 

circulaţia vestică a maselor de aer.  

Comparând mediile multianuale şi lunare ale temperaturii aerului dintre cele două 

staţii meteorologice analizate, acestea s-au remarcat în intervalul de timp considerat, prin 

valori extrem de diferenţiate. 

5.8. PRECIPITA ŢIILE ATMOSFERICE 

5.8. ATMOSPHERICAL PRECIPITATIONS 

În general, precipitaţiile atmosferice, din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei, respectiv 

a Dealurilor Unguraşului, se deosebesc prin cantitatea cea mai mare de precipitaţii faţă de 

regiuni cu altitudini similare din restul Câmpiei Transilvaniei, situaţie datorată expunerii 

faţă de circulaţia vestică a maselor de aer, prin aşa-numita ”Poartă a Sălajului”. Împreună cu 

temperatura aerului, precipitaţiile atmosferice reprezintă un factor important în geneza şi 

evoluţia solurilor din această regiune.  

5.8.2. RISCURILE CLIMATICE 

5.8.2. CLIMATE RISKS 

Fenomenele meteorologice de tipul ploilor torenţiale și prima zi de îngheţ, respectiv 

ultima zi de îngheţ (îngheţurile timpurii şi târzii) constituie fenomene de risc cu efecte 

păgubitoare pentru aşezări sau infrastructura de comunicaţie şi culturile agricole.  
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5.9. GEOLOGIA ŞI DEPOZITELE DE SUPRAFA ŢĂ 

5.9. GEOLOGY AND SURFACE DEPOSITS 

Formaţiunile sedimentare, la nivelul Câmpiei Transilvaniei, este alcătuită din depozite 

paleogene, miocene şi  parţial pliocene.  

În zona colinară a subunităţilor din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei substratul 

litologic imprimă formele de pantă şi controlează în mare parte etajarea pe verticală a 

solurilor. În partea inferioară a versanţilor fiind prezente marnele, argilele marnoase, 

coluviile etc. iar în partea superioară gresii, nisipuri, conglomerate, tufuri etc. În lunci 

factorul litologic este reprezentat de coluvii, aluvii, proluvii etc.  

5.10. HIDROGRAFIA ŞI HIDROGEOLOGIA 

5.10. HYDROGRAPHY AND HYDROLOGY 

Sectorul nordic al Câmpiei Transilvaniei se încadrează în bazinele hidrografice ale 

Someşului Mare şi a Someşului Mic. Reţeaua hidrografică formată din văi alohtone, are ca 

și colectori principali cele două râuri menţionate, apoi Fizeşul şi valea Unguraşului. Există 

multe iazuri, lacuri, dezvoltate în masive de sare prin prăbuşire (Cojocna şi Sic) şi lacuri 

între treptele de alunecare (în mare măsură înmlăştinite). 

5.10.1. TIPURILE DE SCURGERE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

5.10.1. TYPES OF SURFACE WATERS 

După Ujavari (1972), scurgerea medie este diferită ca regim de manifestare în cadrul 

Câmpiei Transilvaniei, ceea ce a determinat separarea sistemului morfohidrologic în două 

tipuri.  

5.10.1.2. TIPUL CARPATO-TRANSILVAN 

Acest tip de scurgere cuprinde principalele râuri, Someşul Mare şi Someşul Mic, ce îşi 

au izvoarele în Munţii Carpaţi, fiind specific zonelor marginaşe ale Câmpiei Transilvaniei şi 

care au o alimentare pluvio-nivală, bogată, ce le permite o scurgere ridicată cu predominarea 

valorilor mari în timpul primăverii (43-44 % din totalul scurgerii).  
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5.10.1.3. TIPUL TRANSILVAN 

Acest tip de scurgere este specific râurilor autohtone din interiorul Câmpiei 

Transilvaniei; au alimentare pluvio-nivală moderată datorită evapotranspiraţiei ridicate(mai 

ales în jumătatea de vest); multe din ele au caracter semipermanent. 

5.10.1.4. LACURILE 

Cele mai multe lacuri s-au format prin tasări şi barări naturale, dar au fost menţinute 

prin diguri suplimentare. Aceste formaţiuni lacustre sunt reprezentate de iazuri, care au o 

frecvenţă deosebită în Câmpia Transilvaniei, şi mai ales în Câmpia Fizeşului, concentarte 

de-a lungul văii Fizeşului: lacurile Cătina, Popii 1, Popii 2, Geaca, Sucutard, Ţaga Mare, 

Ţaga Mică, Ştiucii, Sântejude, Legii etc.).   

 

5.10.1.5. APELE FREATICE 

Nivelul pânzei de apă freatică se găseşte la adâncimi diferite în funcţie de relief şi  

stratificare.  

5.11. VEGETAŢIA NATURAL Ă ŞI CULTIVAT Ă 

5.11. NATURAL AND CULTIVATED VEGETATION 

Întreaga regiune din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei este inclusă în provincia 

dacică, în cadrul a trei etaje de vegetaţie: unul superior, al gorunului, unul inferior, al 

stejarului şi altul al vegetaţiei intrazonale.  

Alături de principalele culturi agricole, specifice acestor subunităţi din nord-vestul 

Câmpiei Transilvaniei, cum sunt grâu, porumb, orz, pomi fructiferi, apar şi buruienile.  

Din totalul suprafeţei agricole din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei, de aproximativ 

25.000 ha, terenurile arabile deţin ponderea cea mai mare (49%), păşunile deţin o suprafaţă 

relativ apropiată, (25%), la fel şi fâneţele (18%), iar mai reduse ca suprafaţă sunt livezile    

(8 %), ce sunt cantonate, cu precădere în Dealurile Unguraşului, sau în jurul localităţilor ce 

aparţin acestui teritoriu.  

La nivelul ravenelor luate în studiu vegetația este reprezentată destul de slab. Se 

remarcă totuși zona vegetației arbustive în zona ravenei 4. Minitu Gherlii. În rest la 
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suprafața ravenelor se regăsesc fie pajiști, fie teren descoperit, lucru ce favorizează 

eroziunea suprafețelor. 

5.12. ÎNVELI ŞUL DE SOLURI 

5.12. SOIL COVER 

Format în condiţiile pedogenetice care au avut ca fundament factorii de solificare 

menţionaţi în această lucrare, învelişul pedologic din nord-vestul Câmpiei Transilvaniei se 

remarcă printr-o anumită specificitate. Aceasta a fost impusă şi de prezenţa anumitor 

condiţii care au influenţat de-a lungul timpului evoluţia solurilor. 

În distribuţia solurilor din  această regiune un rol deosebit l-au avut: variaţiile în  timp 

a condiţiilor climatice, activitatea umană şi gradul de umiditate. 

Clasificarea solurilor adoptată în această lucrare are la bază ”Sistemul Român de 

Taxonomie a Solurilor- SRTS (2012)” şi în care solurile sunt sistematizate după 

caracteristicile lor intrinseci care reflectă, de altfel, condiţiile de pedogeneză şi evoluţie a 

acestora.  

Tipuri de sol 

Cernoziomul cambic (teritoriul Buza) 

Faeoziom cambic (teritoriul Nicula) 

Faeoziom cambic (teritoriul Fizeşu Gherlii) 

Faeoziom cambic (teritoriul Tăuşeni) 

Antrosol erodic (teritoriul Unguraş) 

 

6. EVALUAREA PROCESULUI DE EROZIUNE ÎN ADÂNCIME 

6. DEPTH EROSION PROCESS ASSESSMENT 

Eroziunea, în sensul restrâns al cuvântului, este un proces dinamic, fizico-geologic, de 

frământare – dislocare, transport și sedimentare a particulelor de sol și rocă de către : apa în 

mișcare, curenții de aer și sau de către om.  

Un ciclu de eroziune cuprinde trei faze: 

• deplasarea spațială inițială; 

• transport; 

• depunere (Cîmpeanu, 2008). 



 

25 
 

Pe terenurile agricole de eroziune se pot întâlni forme ale eroziunii de adâncime: 

rigole, ogașe și ravene. În zona forestieră se poate întâlni cea mai avansată formă de 

eroziune de adâncime – torentul. 

Formele de eroziune caracteristice componentelor ravenei sunt: 

• Eroziunea regresivă: are loc la vârful ravenei; 

• Eroziunea laterală: are loc pe malurile ravenei; 

• Eroziunea în adâncime: are loc pe linia talvegului. 

6.1. MONITORIZAREA RAVENELOR 

6.1. GULLY MONITORING 

În general, monitorizarea și observarea pot fi separate din punct de vedere al scării de 

timp la care se efectuează analiza în trei scăritemporale: 

• scară temporală scurtă: 1-10 ani; 

• scară temporală medie: 10-70 ani; 

• scară temporală lungă: mai mult de 70 ani (Poesen et al., 2003). 

În studiul nostru vom încerca să estimăm anumiți parametrii ai eroziunii în adâncime 

de la nivelul ravenelor. Astfel că vom utiliza algoritmi SIG pentru a pune în evidență 

evoluția ravenelor utilizând date obținute de pe planurile topografice, date obținute din 

măsurători GPS precum și din aerofotointerpretare. 

6.2. REALIZAREA DATELOR SPA ȚIALE PENTRU EVALUAREA EROZIUNII 

6.2. SPATIAL DATA DEVELOPMENT FOR EROSION ASSESSMENT 

Așa cum am enunțat anterior am utilizat pentru a crea date spațiale măsurători 

topografice efectuate cu aparatul GPS în anul 2013, planuri topografice din perioada 1969, 

respectiv imagini aeriene (ortofotoplanuri). Dacă este să ținem cont de modul de 

monitorizare putem  spune că studiul se încadrează în studiile efectuate pe perioade medii 

de timp între 10 și 70 de ani. 
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6.2.1. REALIZAREA MODELULUI NUMERIC AL TERENULUI 

CORESPUNZĂTOR RAVENELOR 

6.2.1. BUILDING GULLY’S DIGITAL TERRAIN MODEL  

Având datele anterior obținute în faza de teren s-a trecut la faza de birou. În această 

etapă coordonatele și cotele obținute au fost introduse în baza de date spațială creată. Astfel 

au fost create pentru fiecare ravenă considerată entități de tip punct. Poziția punctelor a fost 

determinată utilizând coordonatele x, y obținute în urma măsurătorilor, iar cota, h, a fost 

introdusă ca atribut de tip „Double”.  

Aplicația folosită pentru realizarea Modelului Numeric al Terenului, și nu-numai, este 

reprezentată de softul ArcGIS. Această aplicație permite integrarea diverselor tipuri de date 

provenite din diverse surse. Această aplicație are mai multe unelte care permit obținerea de 

noi informații din informații existente, cum sunt de exemplu punctele măsurate cu GPS –ul. 

Unealta utilizată epntru obținerea Modelului Numeric al Terenului este unealta „Topo to 

Raster”. Această unealtă permite integrarea măsurătorilor efectuate cu aparatul GPS, sau 

datele provenite din digitizarea curbelor de nivel, a talvegurilor etc. și aplică un algoritm de 

interpolare în urma căruia se obține MNT –ul. 

6.3. CUANTIFICAREA ÎN PLAN ORIZONTAL A MODIFIC ĂRILOR APĂRUTE 

6.3. HORIZONTAL CHANGES QUANTIFICATION 

Am calculat diferențele de altitudine dintre două MNT –uri ale ravenelor. Cele două 

rastere corespund momentelor 1969, respectiv 2013.  

Ca rezultate s-au obținut alte rastere ca cele de mai  jos. Rasterele arată în ce mod a 

variat elevația de la nivelul ravenelor. Se poate spune, ca observație generală, că valorile 

negative se înregistrează în principal pe linia talvegului, iar valorile pozitive apar la vârfuri, 

mai evidente în 3 cazuri din cele 5 situații analizate: 2. Buza,3. Unguraș, 4. Mintiu Gherlii.
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Modelul Numeric al Terenului aferent ravenelor în 2013 
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Cuantificare diferențlor de altitudine în perioada 1969-2013 
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6.4. ESTIMAREA VOLUMULUI ERODAT 

6.4. EROSION VOLUME ASSESSMENT 

Pentru a realiza această estimare este nevoie de Modelul Numeric al Terenului atât 

înainte de schimbări, cât și de Modelul Numeric al Terenului după schimbări. În cazul 

nostru datele necesare sunt reprezentate de cele două MNT –uri reprezentate de rasterul 

obținut pentru perioada 1969, respectiv rasterul obținut pentru perioada 2013. Pe lângă 

aceste date a fost nevoie a utiliza unealta Cut Fill din softul ArcGIS. 

6.4.2. OPERAȚIA CUT&FILL 

6.4.2. CUT&FILL OPERATION 

Rularea modulului Cut Fill (în rom. Taie și Umple) din ArcGIS presupune o procedură 

în care elevația unei forme de relief este modificată prin acumularea sau elimanarea, în 

cazul nostru eroziunea, materialului de la suprafață (www.esri.com). 

Unealta Cut Fill însumează arealele și volumele rezultate în urma operației de „tăiere 

și umplere”. Luând în considerare suprafeța unei locații date, din două perioade de timp 

diferite, unealta identifică regiunile în care materialul de la suprafață este erodat (eliminat), 

suprafețele pe care se acumulează material la suprafață, respectiv suprafețe unde nu are loc 

nici o schimbare (www.esri.com). 

În urma executării acestei operații este aplicată o randare specială care pune în eviență 

locațiile în care se pierde, respectiv în care se acumulează material. Determinantul acesteui 

fapt este consituit de tabelul atribut al unui astfel de raster rezultat în urma rulării operației.  

6.4.3. UTILIZAREA ALGORITMULUI CUT FILL ÎN EVALUAREA 

MORFOLOGIEI RAVENELOR 

6.4.3. USING CUT FILL FOR GULLY GEOMORFOLOGY 

În cazul utilizării în vederea evaluării morfologiei ravenelor este necesar a se face o 

serie de secțiuni transversale. Acest lucru este necesar pentru a identifica zonele cu 

acumulări, respectiv zonele în care este prezentă eroziunea.  

Pentru  fiecare regiune cu acumulări sau pierderi de material, algoritmul calculează 

aria regiunii respective. Acest calcul este unul simplu. Algoritmul numără celulele în cazul 

ambelor situații și le înmulțește cu aria unei celule. 
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6.4.4. REZULTATELE APLIC ĂRII ALGORITMULUI CUT FILL 

6.4.4. RESULTS OBTAINED AFTER APPLYING CUT FILL TOOL 

Transformarea ravenelor luate în studiu pentru perioada ultimilor 44 de ani este 

surprinsă foarte bine în datele prezentate fie sub formă de tabel, fie sub formă grafică. În 

aceste figuri se poate observa distribuția spațială a procesului de eroziune în perioada 

analizată. Procesul de eroziune este prezent în toate cele 5 ravene analizate, însă în ravenele 

2. Buza și 4. Mintiu Gherlii acesta are un caracter mai pronunțat drept pentru care pentru ele 

s-a încercat și realizarea câtorva profile de detalie pentru a vedea mai bine ce parte a 

secțiunii ravenei este afectată de eroziune. 

Ravena 1. Tăușeni este una din cele mai puțin afectate de eroziune. Mai evident în 

cazul acestei ravene este procesul de acumulare la suprafață (culoarea roșie pe hartă). 

 
Evoluția proceselor de eroziune și acumulare în ravena 1. Tăușeni, în perioada 1969-2013 
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Evoluția proceselor de eroziune și acumulare în ravena 2. Buza, în perioada 1969-2013 

 
Evoluția proceselor de eroziune și acumulare în ravena 3. Unguraș, în perioada 1969-2013 
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Evoluția proceselor de eroziune și acumulare în ravena 4. Mintiu Gherlii, în perioada 1969-2013 
 

 
 

Evoluția proceselor de eroziune și acumulare în ravena 5. Fizeșu Gherlii, în perioada 1969-2013 
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6.4.5. ANALIZA SEC ȚIUNILOR TEST 

6.4.5. GULLYTEST SECTIONS ASSESSMENT 

Ținând cont de rezultatele obținute anterior, atât cele tabelare, cât și cele grafice (hărți) 

am decis că este important să prezentăm cazurile extreme, și anume ravena în care procesul 

de eroziune este cel mai prezent, respectiv ravena în care predomină procesul de acumulare 

de substrat. Aceste ravene sunt ravena 2. Buza și ravena 4. Mintiu Gherlii. 

Pentru a reuși acest lucru am realizat cu ajutorul softului de SIG, ArcGIS Desktop, 

linii de secțiune transversală, cât și longitudinală când s-a utilizat linia talvegului. 

S-a utilizat extensia 3D Analyst a softului ArcGIS. Această extensie permite exportul 

datelor atât sub formă grafică, dar și sub formă numerică fapt ce ne permite să evaluăm 

cantitativ evoluția acestui proces de eroziune. 

7. LUCRĂRI PENTRU COMBATEREA EROZIUNII ÎN ADÂNCIME 

7. DEPTH EROSION CONTROL ACTIONS 

Complexul de lucrări utilizat în combaterea eroziunii solului în adâncime urmăreşte fie 

reintegrarea în circuitul agricol sau silvic a terenurilor ocupate de către formaţiunile 

eroziunii în adâncime, fie amenajarea acestora în scopul stingerii fenomenului de eroziune. 

Se va pune problema combaterii eroziunii în cazul în care ravenele sau torenţii pun în 

pericol centre populate, căi de comunicaţii, lucrări de gospodărirea apelor şi când afectează 

terenuri agricole, cu fertilitate ridicată ocupate de culturi valoroase, când formaţiunile se 

găsesc în plină activitate, existând pericolul cuprinderii de suprafeţe tot mai mari şi astfel 

când acestea se întâlnesc pe terenuri slab productive sau neproductive, care nu pot fi luate în 

cultură sau sunt pe cale de a se stinge. 

În primul caz se vor aplica lucrări în complex, chiar dacă acestea necesită investiţii 

mai mari, pentru a stăvili într-un timp cât mai scurt fenomenele de eroziune, pentru a apăra 

diferite obiective şi a reda agriculturii terenurile respective. 

În cel de-al doilea caz se vor prevedea lucrări mai simple, mai puţin costisitoare, 

folosindu-se în special metodele biologice de combatere (împăduriri, înierbări), prin care se 

asigură stânjenirea dezvoltării eroziunii în adâncime şi îmbunătăţirea regimului hidrologic. 
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În funcţie de cauzele care au provocat dezvoltarea formaţiunilor eroziunii în adâncime, 

de stadiul de evoluţie şi mărimea formaţiunilor, precum şi în raport cu părţile componente 

ale acestora, lucrările de combatere se pot grupa în: 

- lucrări de desfiinţare a rigolelor, ogaşelor şi ravenelor mici şi de introducere în cultură a 

suprafeţelor ocupate de acestea; 

- lucrări pentru regularizarea scurgerii în bazinul de recepţie; 

- lucrări de amenajare a reţelei de scurgere; 

- lucrări pentru evacuarea apelor în zona de depunere. 

7.2. LUCRĂRI DE DESFIINŢARE A RIGOLELOR, OGA ŞELOR ŞI RAVENELOR 

MICI ŞI DE INTRODUCERE ÎN CULTUR Ă A SUPRAFEŢELOR OCUPATE 

DE ACESTEA 

7.2. GUTTERS, FURROWSAND SMALL GULLIES DISESTABLISHMENT 

METHODS AND THE INTRODUCTION TO AREAS OCCUPIED BY C ROPS 

Rigolele pot fi desfiinţate fie prin lucrări agrotehnice tipice pe terenurile în pantă, fie 

prin nivelare, lucrare ce se execută cu unele maşini terasiere, după care se finisează cu 

ajutorul nivelatoarelor. 

În cazul ogaşelor şi ravenelor mici, cu adâncimea mai mică de 4-5 m, acestea se vor 

acoperi cu pământ din zona limitrofă, în acest fel, pe de o parte se redă circuitului agricol 

suprafaţa ocupată de aceste formaţiuni, iar pe de altă parte se asigură condiţii optime pentru 

executarea mecanizată a lucrărilor agricole. 

7.3. LUCRARI PENTRU REGULARIZAREA SCURGERII IN BAZINUL D E 

RECEPȚIE 

7.3. METHODS FOR CATCHMENT RUNOFF REGULARIZATION 

În vederea eliminării cauzelor care au condus la dezvoltarea formaţiunilor eroziunii în 

adâncime este necesar ca în primul rând să se aplice lucrări de regularizare a scurgerilor, 

respectiv de combatere a eroziunii, în bazinul de recepţie al acestor formaţiuni. Aceste 

lucrări sunt specifice diferitelor categorii de folosinţă, deosebindu-se lucrări agrofitotehnice 

antierozionale, lucrări hidrotehnice, precum şi lucrări silvice. 
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7.3.2. LUCRARI DE AMENAJARE A VARFULUI RAVENELOR 

7.3.2. METHODS FOR GULLY PEAK IMPROVEMENTS 

Lucrările din zona de vârf a ravenelor au rolul de a consolida vârful ravenei şi de a 

opri astfel dezvoltarea în lungime a acesteia. 

Pentru zonele în care această parte terminală este stabilizată natural se aplică măsuri 

corespunzătoare menţinerii stabilităţii şi valorificării suprafeţei zonei. În cazul în care capul 

este evident printr-o cascadă, el trebuie totdeauna consolidat, iniţial mecanic şi apoi cu 

vegetaţie. Consolidarea mecanică se poate face prin amenajarea în planuri înclinate, 

amenajarea în trepte, amenajarea căderii de la vârful ravenei prin intermediul unui baraj sau 

amenajarea în tuburi forţate. 

7.3.3. LUCRARI DE AMENAJARE A RETELEI DE SCURGERE 

7.3.3. METHODS FOR FLOW NETWORK DEVELOPMENT 

Aceste lucrări se execută pentru stabilizarea şi consolidarea malurilor şi fundului 

ravenei sau văii torenţiale, precum şi pentru atenuarea debitului solid. Lucrările pot fi de 

terasamente, biologice şi mecanice. Aplicarea lor trebuie făcută diferenţiat de la un sector de 

reţea torenţială la altul. Prima operaţie care trebuie efectuată după prelucrarea şi 

interpretarea datelor de studii este împărţirea reţelei torenţiale pe sectoare diferenţiate, după 

caracteristici şi cerinţe de amenajare. 

7.3.4. LUCRĂRI DE AMENAJARE A MALURILOR RAVENELOR 

7.3.4. METHODS FOR GULLY BANKS DEVELOPMENT 

Amenajarea malurilor ravenelor se realizează concomitent cu lucrările de consolidare a 

fundului albiei, constând din înierbări, brazde de ţelină, gărduleţe, împăduriri, îmbrăcăminţi, 

contrabanchete, ziduri de sprijin, gabioane, căsoaie etc. 

7.3.5. LUCRARI DE CONSOLIDARE A FUNDULUI RAVENELOR 

7.3.5. METHODS FOR GULLY BOTTOM CONSOLIDATION 

Aceste lucrări au ca scop stoparea adâncirii albiei, lucrare care poartă denumirea 

tehnică de stingerea ravenei sau a torentului. Mai rar se urmăreşte lichidarea formaţiunii, 

când se are în vedere umplerea ei până la nivelul terenului limitrof acesteia. În general se 
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urmăreşte ca formaţiunile torenţiale să fie stinse, adică consolidate în starea în care se 

găsesc în prezent. 

Consolidarea fundului ogaşelor şi ravenelor se realizează prin plantaţii silvice şi lucrări 

transversale de construcţii, cum sunt garnisajele, fascinajele și cleionajele. 

8. CONCLUZII 

8. CONCLUSIONS 

Agricultura, ca una dintre cele mai vechi practici economice ale civilizației umane, 

este în curs de dezvoltare. Acest lucru este de bun augur pentru rolul său în economia 

globală modernă. 

Informațiile geospațiale se pretează la multe oportunități care pot duce la decizii mai 

bune, la productivitate mai mare și eficiențe sporite în agricultură. În agricultură subiectul 

eroziune este unul foarte cunoscut. Existența unui astfel de proces implică cunoașterea 

detaliată a manifestării lui Acest aspect se va reflecta în final în deciziile luate pentru 

sporirea productivității și eficienței. 

Lucrarea de față prezintă aplicarea unei metodologii de cartare și analiză a evoluției 

proceseului de eroziune în adâncime, acolo unde el există. Procesul de eroziune prin 

definiție presupune pierderea de material care se află în stratul de la suprafața terenului. 

Acest lucru se datorează fie anumitor fenomene, fie datorită unor caracteristici parametrii 

cum sunt tipul solului, tipul de acoperire a terenului, geomorfologia terenului, climă etc. 

Realizarea unui astfel de studiu este posibilă datorită evoluției tehnologiei. Cartografia 

și științele agricole nu au făcut rabatt de la această evoluție. Utilizarea programelor de 

cartografie digitală, combinate cu diverse softuri de analiză, ne poate ajuta să obținem date 

numerice și spațiale care să evidențieze evoluția unor procese din natură. Eroziunea în 

adâncime este unul din aceste procese. În această lucrare am utilizat metodologii multiple 

pentru a evidenția existența procesului de eroziune la nivelul celor cinci ravene luate în 

studiu. Se poate observa din complexitate metodelor folosite că anumite metode metode au 

caracter simplist, generalist și nu conturează sau nu duc direct la scopul urmărit. Metoda 

prin care am determinat suprafețele și volumele peirdute sau acumulate este o metodă 

curajoasă care oferă rezultate punctuale, care depind doar de precizia datelor introduse. 
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Și restul parametrilor reprezentați au anumite avantaje deoarece stabilesc legătura din 

volumele și suprafețele detectate ca fiind afectate de eroziunea în adâncime și explicația 

procesului în ansamblu. 

Rezultatele obținute prin abordarea unei teme interdisciplinare toografie-cartografie-

SIG, cum este și cea de față, reliefează aspectele care trebuie considerate pentru prevenirea 

proceselor de degradare a ecosistemelor precum și completează studiile cu caracter 

geotehnic la nivel regional. 

Cercetările efectuate în cadrul temei abordate se limitează pe de o parte la formularea 

unor recomandări ce pot fi analizate și aprofundate în faze de proiecoare viitoare, putând 

consotitui totodată un punct de pornire a unor studii mai complexe. 

Metodologia utilizată nu este una foarte simplă, ea presupune înțelegerea anumitor 

aspecte legate de utilizare SIG precum și înțelegerea rezultatelor obținute, mai ales forma în 

care acestea sunt oferite. 

Editarea datelor, este o operație interactivă, deobicei manuală, fiind o mare 

consumatoare de timp. Fișierele de date, afectate deobicei de erori, trebuie corectate prin 

mijloace care se doresc a fi cât mai eficiente și conviviale. În oractică sunt întâlnite mai des 

o serie de operațiuni foarte importante pentru economia unui Sistem Informațional 

Geografic: 

• Adăugarea unor entități; 

• Ștergerea unor entități; 

• Deplasarea unor entități; 

• Schimbarea scării; 

• Închiderea poligoanelor; 

• Schimbarea formei unui arc; 

• Interpolarea arcelor prin funcții speciale de tipul Spline sau Topo to Raster; 

• Generarea ansamblului unui arc prin suprimarea punctelor intermediare cu 

scopul vizualizăriii la scări mult mai mici; 

• Ajustarea unei entități având ca referință altă entitate; 

• Modificarea, actualizarea din punct de vedere structural a unui atribut. 

În funcție de frecvența cu care datele spațiale suferă schimbări, ținând cont și de 

importanța modificărilor, actualizarea poate fi efectuată ca o simplă editare sau poate fi 
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totală, incluzând realuarea completă a lucrărilor de teren, urmată totaal sau parțial, după 

necesități, de tot procesul de prelucrare SIG care a fost expus mai sus. 

Eficacitatea operațiunilor care se execută într-un SIG depinde în cea mai mare măsură 

de volumul bazei de date, de metoda utilizată pentru codarea datelor spațiale și de concepția 

structurii de fișieire. În cazul entităților spațiale este necesară folosirea la nivelul 

utilizatorului a unor proceduri complexe (un index spațial poate fi elaborat divizând 

succesiv regiunea în pătrate, similar cu procedura quad-tree). 

Principala caracteristică a unui Sistem Informațional Geografic este aria vastă de 

posibilități de manipulare și analiză a datelor spațiale. 

Câteva exemple de măsurători spațiale care pot fi realizate cu ajutorul procedurilor 

SIG demonstrează marea capacitate de prelucrare pe care o oferă această tehnologie de vârf: 

• Distanța între două puncte; 

• Distanța în lungul unui arc; 

• Perimetrul unui poligon; 

• Suprafața unui poligon; 

• Direcția sau orientarea unei drepte; 

• Unghiu între două drepte; 

• Calculul volumelor de terasament; 

• Număr de puncte sau de alte entități spațiale conținute într-un poligon sau la o 

anumitădistanță de alte entități ș.a. 

Reclasificarea este afectarea unei valori, unui atribut descriptiv al unui poligon în 

funcție de valorile pe care le iau alte atribute. Această operațiune poate fi urmată de de 

agregare (fuziunea pixelilor sau poligoanelor vecine care au o proprietate comună). 

Studiul evoluției procesului de eroziune în adâcime pentru cele cinci ravene 

considerate, în perioada 1969-2013, este un studiu unic în ceea ce privește evoluția 

procesului de eroziune în această parte a Transilvaniei. 

Studiul procesului de eroziune în adâncime se caracterizează prin: 

• Lungimea perioadei considerate: 1969-2013. din acest punc de vedere studiul 

efectuat încadrându-se în studiile care se întind pe perioade medii de timp; 

• Calitatea și cantitatea datelor utilizate: Trebuie să se aibă în vedere că pentru 

situația inițială a ravenelor s-au utilizat planuri topogrfice, iar pentru perioada 
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de la sfțrșitul intervalului de timp analizat s-a utilizat aparatul GPS. Deoarece 

precizia curbelor de nivel de pe planul topografic este mai redusă decât 

măsurătorile efectuate prin GPS am stabilit că rezoluția de lucru va fi de 2,5m; 

• Precizia metodologiei utilizate: este de reținut în acest caz rezultatele au depins 

foarte mult de acuitatea datelor de intrare. 

• Hărțile tematice obținute, precum și acuratețea acestora. 

Măsurătorile topografice realizate cua jutorul aparaqtului GPS ne ajută mai ales atunci 

când nu avem ouncte geodezice cunscute în zonă, mărind totodată productivitatea lucrărilor 

topografice clasice. 

Avantajele aplicării tehnologiei SIG pentru studiul eroziunii sunt: 

• Îmbunătățirea luări deciziilor pe baza interogării rapide a SIG; 

• Integrarea de informații privind configurația ravenelor; 

• Identificarea rapidă a ravenelor; 

• Producerea interactivă de hărți; 

• Posibilitatea de aducere la zi a datelor etc. 

Evaluarea procesului de eroziune în adâncime la nivelul celor cinci ravene considerate 

s-a realizat utilizând softul ArcGIS, dar și programe de calcul cum este de ex: Microsoft 

Excel. Cu ajutorul softului ArcGIS s-au putut rula algoritmi compleți de detectare a 

schimbărilor ce au loc la nivelul geomorfologiei terenului. Astfel s-au putut obține 

informații care să redea schimbarea, sau evoluția procesului de eroziune pe cel puțin 

6,25m2(suprafața a 1 pixel din MNT). 

Utilitatea studiului se poate regăsi în acivitatea administratorilor arealelor respective 

care au ca scop un management durabil în concordanță cu aspecte legate de mediul 

înconjurător. Se mai poate regăsi în activitatea factorilor decizionali care răspund de 

rezolvarea situațiilor de urgență, precum și a celor care evaluează producerea fenomenelor 

de risc care pot produce pagube, astfel putând fi identificate cu ușurință zonele sensibile și 

predispuse la eroziune. 

Aprofundare studiului s-ar putea realiza pe următoarele direcții: obținerea de 

măsurători topografice complete, eventual din mai multe perioade de timp, utilizare unor 

planuri topografice cu scară mai mare 1:25000, creșterea numărului de puncte colectate cu 
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aparatul GPS; implimentarea hărților tematice obținute în algorimi de calcul mai complecși 

care pot prevedea producerea fenomenului de eroziune. 
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