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INTRODUCERE
Învelișul de sol constuie fundamentul agriculturii, fără de care viața pe pământ nu ar fi
posibilă. În ciuda importanței solurilor și a dependenței umanității față de ele, starea lor se
află într-o continuă stare de degradare. Degradarea solurilor are un impact negativ asupra
ecosistemelor la nivel mondial dar în special asupra agriculturii și a securității alimentare.
Evaluarea riscului de apariție a eroziunii solului diferă de la o regiune la alta în funcție
de condițiile specifice: tipul și acoperirea cu vegetație, condițiile climatice, solul, geometria
reliefului.
Din cercetările efectuate în bazinul hidrografic al Anieșului, ținându-se cont de
condițiile naturale specifice, procesele de degradare prin eroziune la suprafață, sunt prezente
pe forme de relief la altitudini, cu pante, expoziții și intensități diferite.
Spațiul geografic din cadrul bazinului hidrografic Anieș se suprapune peste zona de
contact geografic și morfologic al Munțiilor Rodnei, ca parte integrantă a Parcului Național
Munții Rodnei, așadar atenţia cercetătorilor şi a autorităţilor este îndreptată pe dezvoltarea
unui management de reducere și prevenire a proceselor erozionale în zonele de conservare
durabilă și zonele ecologice.
Lucrarea de faţă, cu titlul ,,STUDIUL ÎNVELIȘULUI DE SOLURI DIN BAZINUL
HIDROGRAFIC AL ANIEȘULUI ȘI INFLUENȚA SA ASUPRA EROZIUNII DE
SUPRAFAȚĂ” tratează probleme de actualitate la nivel național și mondial.
Importanţa acestei lucrări constă în analiza parametrilor privind apariția proceselor de
eroziune. Cercetarea presupune identificarea tipurilor și subtipurilor de sol din arealul studiat
și analiza sistematică a proceselor geomorfologice modelatoare de relief, care intervin
semnificativ în pedogeneză și în procesele erozionale.
Zonalitatea altitudinală a vegetației forestiere și a învelișului de soluri sub formă de
fâșii relativ paralele care se succed înlocuindu-se una pe alta, apare ca o expresie și un
indicator permanent al condițiilor locale și edafice.
Aplicarea softurilor GIS oferă avantaje şi aduce numeroase posibilităţi, comparative cu
metodele cartografice manuale, prin îmbunătățirea metodelor de evaluare a eroziunii solurilor
și a modelelor de prognoză și de reducere a proceselor erozionale.
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Necesitatea unui studiu privind învelișul de soluri și influența sa asupra eroziunii de
suprafață este de actualitate deoarece prin studiul tipurilor și subtipurilor se sol corelate cu
analiza proceselor geomorfologice modelatoare de relief se pot elabora măsuri și modalități
de prevenire și combatere a eroziunii de suprafață.
În prezenta lucrare, studiul morfogenetic al solului s-a realizat prin metode de teren și
de laborator care să cuprindă și să redea cât mai fidel caracteristicile învelișului pedogenetic
al bazinului Anieș.
Realizarea bazei de date pentru identificarea proceselor erozionale prin utilizarea
datelor geospaţiale, s-a materializat prin întocmirea de hărţi de risc la procese erozionale de
suprafață din cuprinsul bazinului hidrografic care pot fi interpretate și analizate pentru crearea
unui suport în stabilirea de măsuri de reducere a eroziunii de suprafață a zonelor afectate.
Cu ajutorul indicatorilor geomorfometrici (geodeclivitate, orientarea versanţilor,
hipsometrie, adâncimea și densitatea fragmentării), date geologice și hidrografice în format
digital, s-au întocmit hărți cu ajutorul cărora pot fi urmărite evoluția proceselor erozionale și
impactul lor asupra mediului și a populației.
Scopul cercetărilor îl constituie studiul învelișului de soluri a proprietăților fizicochimice a acestora și impactul asupra eroziunii de suprafață, datorită factorilor naturali și
antropici în vederea stabilirii unor strategii de prevenire și readucere a terenurilor la starea
inițială și în circuitul productiv, prin diferite lucrări de ameliorare.
Teza de doctorat este structurată în 8 capitole, cuprinzând 158 de pagini, 42 figuri, 6
tabele și 121 titluri bibliografice internaţionale și naţionale.
Cercetările întreprinse în vederea elaborării tezei de doctorat s-au desfăşurat sub
îndrumarea permanentă a d-lui Prof. univ. dr. ing. Ioan PĂCURAR, coordonator ştiinţific de
doctorat, căruia îi adresez sincere mulţumiri, stimă şi recunoştinţă pentru competenţa
profesională şi răbdarea cu care mi-a coordonat întreaga lucrare.
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CAPITOLUL I
STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND TERENURILE
DEGRADATE
Eroziunea solului necesită o atenție sporită fiind o amenințare majoră asupra vieții și
mediului înconjurător, o problemă vitală pentru progresul şi stabilitatea economică mondială
în prezent dar mai ales pe viitor.
La sfârşitul secolului XX, pe plan mondial se găseau în diferite stadii de degradare,
următoarele suprafeţe: 18% terenuri cu vegetație forestieră, 21% păşuni și 38% terenuri
destinate culturilor agricole.
,,Stabilitatea politică, starea mediului, foamea și sărăcia au radăcini commune” afirma
Rattan Lal, cercetator al solului, de la Universitatea de Stat din Ohi. Pe termen lung, soluția
pentru toate acestea este refacerea celei mai elementare resurse, solul.
Congresul de la Rio de Janeiro a promovat ideea că problemele de mediu și dezvoltare
economică sunt obiectul unui consens mondial, acestea traducându-se prin noțiunea concretă
de dezvoltare durabilă ,,satisfacerea nevoilor prezentului fără a le compromite pe cele ale
generațiilor viitoare” obiectiv fundamental, progres durabil al societății care presupune
conservarea și protecția mediului natural.
Cu opt miliarde de oameni, va trebui sa începem sa fim interesați de sol pur și simplu
nu putem continua să-l călcăm în picioare. Având în vedere evoluţia devalorizării şi
pierderilor irecuperabile de suprafeţe agricole, se impune pe plan mondial, stabilirea unor
strategii globale şi naţionale, pentru păstrarea terenurilor agricole (VAN OOST și colab.,
2000).
Anul 2015 este dedicat solului și degradării lui sub diferite forme de abordare: Astfel
în stabilirea principalelor obiective José Graziano da Silva, director general FAO afirmă că
avem nevoie de soluri sănătoase pentru a atinge obiectivele de securitate alimentară și de
nutriție, pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru a asigura o dezvoltare
durabilă globală.
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’’.
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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).
Eroziunea se poate defini ca un proces fizic ce se petrece la suprafața solului sau în
profunzimea lui, prin care mase importante de sol împreună cu fertilitatea lui sunt transportate
fie de apă, fie de vânt, la diferite distanțe – uneori la mii de kilometrii (BERCA, 2008).
Cu alte cuvinte este o măsură a ușurinței cu care un sol poate fi erodat sub acțiunea
apei de scurgere de suprafață exprimată prin cantitatea de material îndepărtat din sol în
condiții standard de climă, folosința terenului și pantă (FLOREA, 1998).
Eroziunea solului este determinată îndeosebi de: relief, climă (temperatura aerului,
vântul, precipitaţii atmosferice, presiunea atmosferică, umiditatea aerului, durata strălucirii
soarelui, nebulozitatea, fenomene meteorologice), sol, roca de solificare, vegetaţie şi
exploatarea terenurilor.
Procesele geomorfologice reprezintă totalitatea proceselor generate de agenţii interni
sau externi şi care conduc la modificarea (modelarea) reliefului terestru. Terminologia
folosită în mod curent cuprinde un evantai foarte larg de termeni care diferă de la un
cercetător la altul. Pentru procesele geomorfologice care contribuie la modelarea versanţilor
se folosesc o serie de termeni consacraţi precum: procese de pantă, degradări de teren sau
procese deluviale, relieful creat purtând numele de relief deluvial.
În literatura de specialitate clasificarea eroziunii solului se poate face după mai multe
criterii: în funcție de perioada de desfăşurare a eroziunii se disting: eroziune geologică
(normală) proces de lungă durată, produs sub acţiunea factorilor naturali şi o eroziune
antropică (accelerată), contemporană, aliată în plină desfăşurare, ca urmare a intervenţiei
omului. În funcţie de factorii care o produc, eroziunea solului se clasifică în: eroziune eoliană
și eroziune hidrică. În raport cu mecanismul de acţiune a apei asupra terenului se disting:
eroziune prin picături, eroziune la suprafaţă, eroziune în adâncime, eroziune de mal.
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CAPITOLUL II
STUDIUL CADRULUI NATURAL AL BAZINULUI HIDROGRAFIC ANIEȘ
Spațiul geografic din cadrul bazinului hidrografic Anieș se suprapune peste zona de
contact geografic și morfologic al Munțiilor Rodnei, ca parte integrantă a Grupei Nordice a
Carpațiilor Orientali. Bazinul Anieș are stabilite următoarele limite: una vestică și una estică
care se desprind din crestele principale a munților Rodnei, cea nordică urmarește falia Dragoș
Vodă marcând contactul dintre cristalinul Munților Rodnei și depozitele oligocene din
Depresiunea Maramuresului, aceasta desfășurându-se pe creasta interfluviului și una sudică la
vărsarea Anieșului în Someșul Mare.

Figura 2.1. Localizarea la nivel național a bazinului hidrografic Anieș (original)
Din punct de vedere litologic, evolutiv și altimetric Anieșul este o vale de tip
epigenetic care s-a derulat simultan, adâncindu-se continuu în șisturile cristaline și
sedimentare, odată cu formarea masivului Rodnei și instalarea rețelei hidrografice a
Someșului Mare.
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Forma bazinului hidrografic este aproape triunghiulară şi îndeplinește rolul de
recipient al materiei și energiei care intră în sistemul fluviatil al Somesului și creează un relief
cu pante accentuate şi cu o densitate de văi bine fragmentate.
Bazinul Anieș se remarcă printr-o diversitatea mare a formelor de relief: vârfuri şi
creste modelate prin procese criogene, versanţi de gelifracţie, pâlnii şi nişe de nivaţie.
Vegetația forestieră și pășuni proprietate publică a comunelor Feldru, Maieru,
Sângeorz Băi, Năsăud și Romuli în conformitate cu Reţeaua ecologică europeană Natura
2000, suprafețe teren de vegetație forestieră, alpină și subalpină au fost incluse în aria
naturală protejată a Parcului Naţional Munţii Rodnei.
Zonalitatea altitudinală a vegetației forestiere și a învelișului de sol are în vedere o
distribuție a solurilor sub formă de fâșii relativ paralele care se succed înlocuindu-se una pe
alta. În afara vegetației forestieră arborescentă ca indicator edafic zonal, flora din patura
ierbacee apare ca o expresie și un indicator permanent al condițiilor locale și edafice
Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii
biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit
cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de
regenerare a acestor resurse, în cuprinsul bazinului Anieș se pot delimita zone cu regim
diferenţiat de protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a resurselor, după cum
urmează: rezervaţii ştiinţifice, zone de protecţie integrală, zone de conservare durabilă –
tampon, zone de dezvoltare durabilă și zone ecologice.
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CAPITOLUL III
MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
Scopul cercetării îl constituie studiul învelișului de soluri și influența sa asupra
eroziunii de suprafată, identificarea și monitorizarea terenurilor degradate, cu prioritate a
acelora afectate de eroziune datorate factorilor naturali și antropici în vederea stabilirii
strategiilor pentru eliminarea consecinţelor de ordin ecologic și economic şi aducerii
terenurilor în starea inițială prin lucrări de ameliorare.
Obiectivele stabilite în vederea obținerii unor rezultate concludente privind studiul
pedologic și identificarea terenurilor degradate datorită eroziunii de suprafață folosind tehnici
GIS, sunt:
- consultarea literaturii de specialitate pentru a descrie cadrul științific de efectuare al
cercetărilor;
- cercetări privind învelișul de soluri;
- studiul vegetației și identificarea principalelor tipuri de habitate conform sistemelor
de clasificare NATURA 2000, CORINE;
- realizarea bazei de date GIS pentru identificarea eroziunii de suprafață de pe teritoriul
bazinului hidrografic;
- introducerea a cinci indicatori geomorfometrici privind geodeclivitatea, orientarea
versanţilor, hipsometria, densitatea fragmentării, adâncimea fragmentării;
- întocmirea, analiza şi interpretarea rezultatelor obținute pentru stabilirea măsurilor
de combatere a proceselor erozionale de suprafață;
Studiul morfogenetic al solului s-a realizat prin metode de teren și de laborator care să
cuprindă și să redea cât mai fidel caracteristicile învelișului pedogenetic, acestea fiind redate
prin: deschidere de profile și descrierea morfologică a solurilor, descrierea şi identificarea
vegetaţiei specifice, determinări expeditive în teren, analize de laborator fizico-chimice,
prelucrarea informaţiei şi interpretarea acesteia.
Cercetarea condițiilor ecopedologice și descrierea morfologică a solului cercetat s-a
făcut după "Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor" (2003), completat de către
9
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"Metodologia elaborării studiilor pedologice" (vol. I, II, III) elaborată de către I.C.P.A.
Bucureşti (1987).
Observaţiile privind vegetaţia s-au axat pe studiul asociaţiei vegetale, privită sub
raportul speciilor constitutive. Structura este definită prin caracterul geografic, ecologic, al
fitocenozei şi descrierea acesteia pe straturi.
Crearea modelului GIS de analiză spaţială a necesitat parcurgerea următoarele etape:
crearea bazei de date, modelarea spaţială adecvată și validarea modelului pentru cuantificarea
eroziunii solului.
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 (MDE, hidrografie, limita unității de relief, geologie și altitudine), baza
de date modelată (adâncimea fragmentării) şi baza de date derivată (aspect pantă și adâncimea
fragmentării).
În vederea obţinerii unei precizii ridicate ale rezultatelor şi pentru identificarea
proceselor erozionale s-au utilizat 4 parametri morfometrici, consideraţi esenţiali în analiza
spaţială şi în amenajarea teritoriului.
Pornind de la ideea că morfometria (altitudinea, energia reliefului, orientarea
versanților și panta terenurilor) oricărui teritoriu este elementul semnificativ care participă la
apariţia declanşarea şi evoluţia proceselor erozionale, s-a considerat că dacă se calculează
cantitativ fiecare parametru morfometric şi se face analiza integrată a tuturor parametrilor,
bazată pe modele complexe de analiză spaţială, se poate ajunge la o apreciere reală a apariţiei
proceselor erozionale.
Identificarea și monitorizarea terenurilor degradate, datorită factorilor naturali și
antropici are rolul de a stabili strategii privind eliminarea efectelor asupra habitatelor și de
aducere a terenurilor în starea de conservare sau în circuitul agricol prin diferite lucrări de
ameliorare în funcție de natura și intensitatea fenomenului de eroziune.
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CAPITOLUL IV
CERCETĂRI PRIVIND ÎNVELIŞUL DE SOLURI DIN
BAZINUL HIDROGRAFIC ANIEȘ
Substratul litologic determină natura şi componenţa materialului parental, iar acestea la
rândul lor influenţează succesiunea de orizonturi pe profil, profunzimea solului şi volumul
edafic util, conţinutul de substanţe minerale, textura, structura, regimul de umiditate, aeraţie şi
căldură, capacitatea de adsorbţie, reacţia solului, activitatea biologică şi în final fertilitatea
solurilor.
Bazinul hidrografic Anieș se caracterizează printr-un înveliş pedologic relativ
diversificat, determinând o zonalitate altitudinală. La nivel taxonomic, se remarcă o
diversitate de tipuri si subtipuri de sol, datorate în principal proprietăţilor fizico-chimice și
mineralogice a depozitelor de soluri.
Astfel trăsăturile zonale ale învelişului de sol sunt consecinţa factorilor morfometrici
–pantă, expoziție, energie de relief la care se adaugă altitudinea ca factor principal care
imprimă zonalitatea verticală a tipurilor de sol. Caracterul regional este dat de factorii
geologico-geomorfologici pe fondul primei categorii iar caracterul topologic apare ca rezultat
al îmbinării acţiunii celor două categorii de factori care ia forme diferenţiate local în funcţie
de elementele diferite de relief și categoriile variate de material parental.
Factorii edafici sunt puternic influenţaţi şi de factorii climatici. Lumina şi căldura
condiţionează descompunerea materiei organice, natura şi conţinutul de humus şi regimul de
căldură din sol. Umiditatea sub formă de precipitaţii şi umiditatea atmosferică determină
regimul de umiditate al solului, precum şi desfăşurarea proceselor pedogenetice,
bioacumulare, alterare, levigare, acidificare, debazificare, eluviere, iluviere, podzolire,
peseudogleizare şi gleizare, salinizare şi degradare alcalină .
Așadar datorită variaţii mari a factorilor pedogenetici, climă, vegetaţie, substrat
litologic, relief, în bazinul hidrografic Anieș, diferitele tipuri de sol identificate, răspândite pe
suprafeţe diferite ca mărime aparțin următoarelor clase de soluri: cambisoluri, spodisoluri,
protisoluri, histisoluri și cernisoluri.
11
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Pe cele 14368 hectare au fost identificate 32 unități de sol, după cum urmează:

Figura 4.1. Distribuția tipurilor și subtipurilor de sol în funcție de suprafață
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Figura 4.2. Repartiția tipurilor de sol (hartă originală)

Figura 4.3. Ponderea tipurilor și subtipurilor de sol
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DISTRICAMBOSOL tipic (DCti) Profilul nr 3
Suprafaţa (ha ): 2153 ha

16%:

Folosința actuala: teren arabil
Teritoriul administrative: O.S. Maieru R.A
Aspectul terenului: normal
Răspândirea: versanţi neuniformi lungi,
Condiţii naturale în care apare: partea inferioară a versanţilor, cu înclinări ușoare la repezi

Figura 4.4. Districambosol tipic identificat în arealul studiat (foto original )
Proprietăți morfologice:
Orizont

Dim

At

0-4cm

Ao

4-21cm

- brun, 10YR 4/2, jilav umed,brun cenușiu închis 10 YR 4/2
uscat,structura poliedric subangular mică, lutos, cervotocine, slab adeziv,
slab plastic, rădăcini frecvente, trecere treptată;
- brun, 10YR 4/2 jilav, poliedric subangular mijlociu, bine dezvoltat,
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luto-argilos, cervotocine, moderat adeziv, moderat plastic,

rădăcini

frecvente, trecere treptată;
- brun cenuşiu, 10YR 5/2, reavăn, prismatic mijlociu, bine dezvoltat,
Bv

32-51 cm

luto- argilos, moderat adeziv și moderat plastic, schelet -10%, rădăcini
rare, trecere treptată;
- gălbui-bruniu, 10YR 5/6, reavăn, luto-argilos, poliedric subangular

R

56-73 cm

mare, slab dezvoltat, slab adeziv, slab plastic, schelet -35%;

Proprietăți fizice: porozitate mijlocie (48%) în orizontul Ao, foarte mică în orizontul

Bv (43%), netasat (-3), textură nediferențiată pe profil, cu Idt <0,97, permeabilitatea
moderată, volum edafic util mjlociu.
Proprietăți chimice: reacţia slab-moderat acidă, conţinut moderat de azot total, slab în

fosfor mobil, foarte mare în potasiu mobil, rezerva de humus este mijlocie (156 t/ha).
Tabelul 4.1.

Date analitice pentru Districambosol tipic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Orizontul
Adâncimi (cm)
Nisip grosier/Coarse sand (2-0,2 mm)
Nisip fin/Fine sand (0,2-0,02 mm)
Praf fin/ Fine dust (0,02-0,002 mm)
Praf grosier/Coarse dust
Argilă/Clay ( 0,002 mm)
Textura/Texture
Materie organică (%)/Organic matter
pH în apă/pH in water
Carbonaţi/Carbonate (%)
Azot total/Total nitrogen (%)
Fosfor mobil/Mobile phosphorus (ppm)
Potasiu mobil/Mobile potassium (ppm)
Gradul de saturație în baze/Degree of base saturation (V-%)
Aciditatea hidrolitică/Hydrolitic acidity (Ah- me)
Capacitatea de schimb cationic/Cation-exchange capacity (Tme)
Gradul de saturaţie în baze/Degree of base saturation (SB
me)
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Ao
4-21
1,58
18,97
12,37
23,36
43,72
LN
2,87
6,27
0,0
0,210
4
132
57
7,82

Bv
22-56
2,37
21,55
11,74
24,27
40,07
LA
2,08
5,81
0,0
0,138
1
101
52
8,32

R
56-73
4,12
25,61
12,74
17,37
40,16
LA
0,0
5,33
0,0
0,0
0,0
0,0
53
7,89

18,03

17,44

16,76

10,21

9,12

8,87
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Districambosolul reprezentat prin subtipurile umbrice, tipice andice, gleice, litice,
scheletice și umbrice apartinând clasei cambisoluri este cel mai răspândit tip de sol
reprezentând peste 37% din bazin răspandite pe 5311 hectare.
Situat în partea centrală a bazinului pe ambii versanți de-a lungul râului Anieș la o
altitudine variabială între 460-1600 m, cu versanți cu înclinare și expoziții diferite, reprezintă
un sol tipic pentru arealul montan al munților Rodnei.
Datorită caracterului umed și răcoros al climei, vegetația este predominant forestieră
constituită din păduri de foioase sau amestec de fag cu rășinoase cu covor erbaceu acidofil
Oxalis acetosella, Soldanella montana, Luzula luzuloides iar în pajiști predomină Agrostis
tenuis, Festuca rubra sau Nardus stricta.
Materialele parentale provin din dezagregarea și alterarea rocilor acide cu un conținut
ridicat de minerale – cuarț: granite, granodiorite, șisturi cristaline, micașisturi, cuarțite, gresii
silicioase la care se adaugă roci eruptive care induc un caracter andic în peste 140 de hectare.
Bioacumularea este acidă, din humificarea resturilor organice lemnoase sau ierboase
rezultă un humus de tip ,,mul-moder” ,,moder sau” ,,mull” acumulat în orizontul mineral Ao.
Alterarea este moderată rezultand minerale argiloase de tip bistratificat. Prezența ionilor de Al
²+ liber în cantitate ridicată împiedică migrarea argilei pe profil, care se acumulează pe locul
de formare rezultând orizontul Bv.
Deasemenea o pondere semnificativă o reprezintă prepodzolurile cu subtipurile tipice,
litice și scheletice având o pondere de 25 % răspandite pe 3431 hectare și aparțin clasei
spodisoluri.
Prepodzolurile se formează în zona montană, la altitudini cuprinse între 1400-1800,
relieful este puternic accidentat, energia de relief depăşind 500 m, cu un mozaic de expoziții.
Vegetaţia naturală este reprezentată mai ales prin molidişuri, dar şi jnepenişuri şi
iuniperete, sau amestecuri de molid, fag şi brad. Alături de Vaccinium myrtillus şi Vaccinium
vitis idaea, apare şi o bogată floră acidofilă, Deschampia flexuosa, Epilobium montanum,
Luzula albida, Homogyna alpina şi Soldanella montana fiind cele mai reprezentative.
Substratul litologic este variat, şi cuprinde mai ales roci metamorfice sau magmatice,
dar şi roci sedimentare provenite prin dezagregarea acestora (conglomerate, gresii).
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Transformarea resturilor organice provenite din vegetaţia lemnoasă (răşinoase), în
condiţiile de climă rece şi umedă, decurge foarte încet şi în general sub acţiunea ciupercilor.
Ca urmare, procesul pedogenetic este caracterizat prin acumularea unor cantităţi mari de
materie organică parţial descompusă, la suprafaţa solului şi a unei cantităţi reduse de humus
acid nesaturat, în partea superioară a profilului de sol. În aceste condiţii se formează un
orizont de acumulare a materiei organice humificate cu proprietăţi distincte (Au sau Aou).
Condiţiile de mediu umed şi rece, alături de cantitatea ridicată de acizi fulvici,
contribuie la alterarea intensă a mineralelor primare rezultând cantităţi mari de silice, oxizi şi
hidroxizi de fier, aluminiu şi mangan. Ca urmare, în cazul acestui tip de sol alterarea intensă a
silicaţilor primari din rocile parentale, nu duce practic la formarea de argilă, ci la
descompunerea lor în componentele de bază.
În ceea ce privește textura solului la suprafață remarcăm următoarele texturi:
- luto-nisipoasă la următoarele soluri: litosol distric, litosol histic, rendzină cambică,
districambosol litic, districambosol scheletic, districambosol gleic, prepodzol tipic, podzol
tipic, podzol litic , criptopodzol tipic, histosol tipic,
-lutoasă la următoarele soluri: eutricambosol tipic, eutricambosol scheletic,
eutricambosol andic,
- nisipo-lutoasă la următoarele soluri: litosol scheletic, podzol litic, criptopodzol litic,
criptopodzol scheletic;
- luto-argiloasă la următoarele soluri: prepodzol tipic, prepodzol litic
Unitățile de sol au câteva categorii de rocă mamă:
- Materiale de dezagregare – alterare de pantă (Sp): litosol distric, litosol scheletic,
rendzină cambic, districambosol tipic, districambosol litic, districambosol scheletic, podzol
tipic, podzol litic,
- Materiale de dezagregare-alterare de pantă (Ss): prepodzol tipic, podzol tipic, podzol
litic, criptopodzol tipic, criptopodzol litic, criptopodzol scheletic;
- Depozite fluviatile (Tf): districambosol tipic, districambosol umbric, histosol tipic,
Adâncimea apei freatice variază între 0,4-1 m la histosolul distric și >10 m la litosolul
distric, humosiosolul tipic, podzolul scheletic și erodosolul litic.
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CAPITOLUL V
STUDIUL VEGETAȚIEI DIN BAZINUL HIDROGRAFIC ANIEȘ
Începând cu Programul CORINE, s-a încetăţenit în Europa termenul de habitat care,
înseamnă loc de viață adică mediul abiotic în care trăieşte un organism sau o biocenoză
distinctă. Acest mediu este un geotop căruia îi corespunde un ecotop. Iar acest ecotop
transformat de biocenoză este un biotop.
În accepţiunea care i s-a dat în programul CORINE şi apoi în celelalte sisteme de
clasificare ce au urmat, prin habitat s-a înţeles, de fapt, un ecosistem, adică un habitat şi
biocenoza corespunzătoare care îl ocupă.
O astfel de abordare facilitează elaborarea unei strategii de conservare integrată a
bazinului hidrografic Anieș și furnizează date pentru protecția habitatelor erodate sau
predispuse la eroziune.
Studiul habitatelor covorului vegetal a identificat urmatoarele categorii de habitate:
Întâlnim un număr de 9 habitate tufărișuri, 2 habitate de turbării, 1 habitat de tăieturi de
pădure cu zmeur, 20 de habitate de comunități de plante SE carpatice, 3 habitate de rariști SE
carpatice de molid, 9 habitate de pajiști și 22 habitate de păduri și 38 de tipuri de pădure.

Figura 5.1. Distribuția pădurilor în bazin
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Pe raza bazinului se întâlnesc toate tipurile de ecosisteme specifice zonei montane
înalte, predominant cele forestiere (60%), pajiști alpine cu jnepenișuri (30%), etajul alpin
fiind un nucleu, conservând o serie de habitate specifice. Molidișurile și pajistile naturale de
înaltă altitudine și de limită altitudinală sunt majoritare în cadrul ecosistemelor forestiere și a
pășunilor.

Figura 5.2. Distribuția pășunilor în bazin
În bazinul Anieș se constată o diferenţiere a învelişului vegetal pe altitudine, în strânsă
legătură cu factorii climatici şi edafici. Aceste formaţiuni vegetale, bine individualizate
caracterizează o anumită zonă montană şi sunt răspândite pe altitudine sub formă de „benzi"
late de 300 - 500 m, alcătuind etajele şi subetajele de vegetaţie.
Etajul montan este foarte bine reprezentat în masiv şi se extinde pe altitudine între 500
şi 1.650 m, cuprinzând aproape întreaga zonă forestieră. În cadrul acestui etaj se pot diferenţia
sub aspect fizionomic şi pedoclimatic, pe baza formaţiunilor vegetale dominante, 3 subetaje.
Subetajul montan inferior (500 - 650 m) cu o vegetaţie caracteristică, constituită din
fageto-cărpinete, se află în zona sud-vestică a masivului. În locul fitocenozelor lemnoase se
întâlnesc frecvent pajişti mezofile de Agrostis şi Festuca.
Subetajul montan mijlociu (650 - 1.100m) se caracterizează atât prin prezenţa
pădurilor pure de fag, grupate în asociaţiile Symphyto - Fagetum, Phyllitidi - Fagetum şi
Hieracio rotundati -Luzulo - Fagetum, cât şi a pădurilor de amestec de fag cu brad
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(Pulmonario rubrae - Abieti - Fagetum) şi de fag cu molid (Leucanthemo waldsteinii - Piceio
- Fagetum). Pe versanţii despăduriţi din acest subetaj s-au instalat fitocenozele mezofile ale
asociaţiei Festuco rubrae - Agrostetum capillaris, tip predominat de pajişte din etajul montan.
Subetajul montan superior (1.100 - 1. 650 m) este individualizat prin prezenţa
exclusivă a pădurilor boreale de molid, grupate sub aspect geobotanic în asociaţiile Hieracio
rotundati –Piceetum şi Leucanthemo waldsteinii - Piceetum, răspândite pe toată întinderea
masivului. În zonele despădurite din acest subetaj se întâlnesc, în funcţie de factorii pedoecologici, fie fitocenozele mezotrofe ale asociaţiei Festuco rubrae - Agrostetum capilaris fie
fitocenozele mezo-oligotrofe ale asociaţiei Scorzonero rosae - Festucetum nigricantis.
Etajul sub alpin începe să se contureze în masiv odată cu apariţia molidişurilor de
limită (1.500 - 1.650 m) şi se definitivează fizionomic de către tufărişurile de jneapăn, care
urcă spre vârfurile înalte ale masivului, sub formă de pâlcuri la peste 2.000 m altitudine.
Molidişurile de limită din cadrul asociaţiei Rhododendro myrtifolii - Piceetum, urcă pe
versanţii sudici şi vestici ai masivului până la 1.650 - 1.670 m ( Vf. Corongiş - 1.630 m), iar
pe versanţii nordici şi estici până la 1600 - 1.620 m. Limita superioară a molidişurilor este
prefigurată în bazinele superioare ale văilor de Alnus viridis (Pulmonario filarszkyanae Alnetum viridis), iar pe versanţii şi şeile masivului de cenozele asociaţiilor Campanulo
abietinae - Juniperetum nanae şi Melampyro saxosi - Vaccinietum myrtilii.
La altitudini mai mari de 1.650 m devin atotstăpânitoare tufărişurile de jneapăn,
grupate în asociaţia Rhododendro myrtifolii -Pinetum mugi, caracteristice pentru etajul
subalpin al Carpaţilor. Defrişarea masivă a jnepenişurilor în ultimele decenii, în scopul
extinderii suprafeţelor cu păşuni, a redus mult aria lor actuală, zona Corongiş și Galați.
Etajul alpin al Munţilor Rodnei (1900 - 2.100 m), caracterizat prin prezenţa pajiştilor
primare din alianţa (Caricetum curvulae, Oreochloo - Juncetum trifidi) şi a unor tufărişuri
scunde oligoterme din alianţa Cetrario - Loiselerion, este restrâns la o zonă îngustă, care
apare în evidenţă doar pe vârfurile cele mai înalte din masiv (Galaţ, Corongiș). În afară de
fitocenozele alpine menţionate, pot fi atribuite acestui etaj unele fitocenoze saxicole din
alianţa Androsacion alpinae şi asociaţiile chionofile din alianţa Salicion herbaceae.
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CAPITOLUL VI
ANALIZA PARAMETRILOR PRIVIND APARIŢIA PROCESELOR
EROZIONALE
Trăsăturile zonale ale învelişului de sol sunt consecinţa factorilor morfometrici –
pantă, expoziție, energie de relief la care se adaugă altitudinea ca factor principal care
imprimpă zonalitatea verticală a tipurilor de sol. Caracterul regional este dat de factorii
geologico-geomorfologici pe fondul primei categorii iar caracterul topologic apare ca rezultat
al îmbinării acţiunii celor două categorii de factori care ia forme diferenţiate local în funcţie
de elementele diferite de relief și categoriile variate de material parental.
Baize 1986 și Soil Survey Manual 1993 arată că panta, expoziţia, energia de relief și
altitudinea, trebuie să fie considerate caractere esenţiale ale învelişului de sol şi anume
caractere de poziţionare sau ecologic staţionale, la fel de importante ca şi caracterele de
constituţie şi organizare a solurilor, deoarece ele influenţează atât pedogeneza şi
geomorfogeneza, cât şi drenajul şi funcţionalitatea solului şi determină condiţiile și restricţiile
de utilizare a învelişului de sol.

6.1. PANTA TERENURILOR
În ceea ce priveste ponderea suprafețelor la nivelul bazinului a diferitelor nivele de
pantă exprimate în grade sexagesimale sau centesimale se remarcă suprafețe cu înclinare
foarte mare 20° – 65,5° de 10067,84 ha care dețin aproximativ 75 % din suprafața totală și
prezintă susceptibilitate mare şi foarte mare pentru procesele erozionale fiind distribuite pe
toată suprafața bazinului datorită intensității mari a rețelei hidrografice.
Versanții cu înclinare mare reprezintă 2 616,6 ha în proporție de 19,43% fiind situați
neuniform pe suprafața baziunului în funcție de condițiile geomorfologice. Terenurile relativ
plane sunt reprezentate de 128,04 ha în proporție nesemnificativă de aproximativ 1% situate
în general în lunca Anieșului și nu sunt afectate deprocese de degradare.
Datorită ponderii majoritare a terenurilor puternic înclinate sunt influenţate intens toate
procesele pedogenetice, respectiv proprietăţile, dinamica şi particularităţile solurilor de pe
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intreaga suprafață și deopotrivă procesele geomorfologice care aparţin într-o anumită măsură
învelişului de sol, interferând cu acesta.
Astfel panta influentează în mod direct circulaţia apei şi substanţelor în sol, care are
loc dominant dinspre părţile înalte Vf. Galaț, Vf. Omu, Vf. Gărgălau și culmile Puzdrele și
Între Izvoare, spre zona joasă a văilor Anieșului Mare, Anieșului Mic, Blidereasa, Tomnatec,
atât pe vertical, cât şi prin scurgere laterală.

Figura 6.1. Susceptibilitatea pantei (hartă SIG) (foto original)

6.2. ENERGIA DE RELIEF
Energia de relief 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. Valorile scăzute ale fragmentării verticale ale reliefului, sunt de cele mai multe ori,
tipice zonelor joase şi în lungul Anieșului. În acest caz, întâlnim zone cu probabilitate mică de
apariţie a proceselor erozionale.
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Adâncimea fragmetării reliefului de pe suprafața Anieșului s-a calculat prin
metodologia clasică, calculând diferența dintre punctele extreme de altitudine, valoare
exprimată în metri.
Suprafețele cu adâncime foarte mare 3575.48 ha – 26,54% se întâlnesc preponderent în
zona montană înaltă, și pe culoarele văilor în amonte. Arealele cu adâncime mare însumează
65,10% reprezentând 8768.56 ha, distribuite pe toate treptele de relief fapt ce scoate în
evidență distribuția neuniformă a solurilor în funcție de substratul litologic. Un procent de
7,44% din suprafața totală o reprezintă arealele cu adâncime medie – 1002,84 ha iar 1%
însumând 121,48 ha o reprezintă suprefețe cu adâncime slabă.

Figura 6.2. Susceptibilitatea energiei de relief (hartă SIG) (foto original)
Circulaţia apei şi substanţelor are loc mult mai energic, mai ales prin scurgerea la
suprafaţă. Adesea se asociază cu alunecări de teren şi solifluxiuni pe terenurile despădurite,
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producându-se o importantă deplasare de material din părţile superioare spre cele inferioare,
solul fiind transportat în mare măsură, prin reţeaua hidrografică.

6.3. ORIENTAREA VERSANȚILOR
Orientarea versanţilor semnifică un parametru care contribuie la identificarea
terenurilor degradate existente în zona de studiu. Suprafeţele plane, specifice culoarelor de
vale, teraselor plane, în general, nu sunt afectate de procese erozionale. Versanţii cu expunere
N, NE, E şi NV sunt umbriţi şi semiumbriţi şi sunt versanţi cu susceptibilitate scăzută la
procese erozionale. Pe suprafata bazinului întâlnim un mozaic de orientări a versanților
apropiate ca valori de răspândire. Orientarea generală a bazinului morfohidrografic este pe
direcția V–E care imprimă teritoriului o tipologie variată și omogenă a versanților.
Orientarea versanților influențează dezvoltarea proceselor pedogenetice de versant care
induc modificări în tipurile de sol a proprietăților acestora, a vegetației prin radiația solară și
temperatura care sunt distribuite inegal pe suprafața bazinului în funcție de expoziția acestora.

Figura 6.6. Susceptibilitatea orientării versanților (hartă SIG) (foto original)
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6.4. ALTITUDINEA
Din analiza treptelor hipsometrice (fig.6.7) se identifică 5 trepte distincte de relief în
proporții variabile (NEGRUȘIER, 2015).
Prima treapta cuprinsă între 487m – 1000 m în suprafață de 4083,32 ha caracterizată
prin altitudini mici include culoarele de vale depresiunile și dealurile submontane. A doua
treaptă cuprinsă 1001m -1300 m în suprafată de 3852.56 ha specifică etajului de Fagus
sylvatica constituită pe roci sedimentare gresii, nispuri pietrișuri de cele mai multe ori în
alternanță. Cea de-a treia treapta cuprinsă între 1301 m -1500 m în suprafață de 2214.84 ha
este specifică etajului pădurilor de amestec de foioase cu Picea abies și Abies alba format
predominant pe roci sedimentare în alternare de gresii și marne. Treapta 1501m - 2000 m în
suprafață de 3184 ha, etaj specific molidişurilor cu covor de ericacee, formate pe şisturi
sericito-cloritoase. Treapta 2001 m – 2200 m în suprafață de 130.8 ha, fitocenozele de
jneapăn dezvoltate pe roci cristaline, de regulă bolovănişuri şi pietrişuri consolidate, pe
crestele şi pe versanţii unor vârfuri calcaroase (Negoiasa), bogate în grohotişuri mărunte.

Figura 6.7. Susceptibilitatea altitudinii (hartă SIG) (foto original)
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CAPTITOLUL VII
IDENTIFICAREA TERENURILOR ERODATE UTILIZÂND TEHNICI DE
ANALIZĂ SPAȚIALĂ GIS
Erodabilitatea solului este determinată de o serie de proprietăţi fizice, chimice şi
mineralogice ale solului, dintre care rolul cel mai important revine texturii, conţinutului de
materie organică şi umidităţii. În mod cert însă factorii care influenţează erodabilitatea solului
sunt mai numeroşi, acţionează interactiv cu intensităţi diferite, făcând dificilă decelarea
rolului pe care fiecare îl joacă în dimensionarea proceselor erozionale.
Aprecierea erodabilităţii solurilor se poate face prin metode directe, pe baza
măsurătorilor directe realizate în cadrul parcelelor de scurgere, fie prin metode indirecte, pe
baza calculelor matematice. Metodele directe de estimare a erodabilităţii sunt costisitoare şi
mari consumatoare de timp, pe când metodele indirecte de calcul pot fi mai uşor aplicate,
necesitând însă date analitice de precizie referitoare la proprietăţile fizico-chimice şi
microbiologice ale solurilor.
Prezenta lucrare de cercetare propune un model GIS pentru identificarea suprafețelor
afectate de eroziune atât din interiorul Parcului Național Munții Rodnei cât și din zona de
dezvoltare durabilă din cuprinsul bazinului Anieș şi reprezentarea zonelor care sunt expuse la
eroziune.
Modelul utilizat în lucrarea de faţă a fost elaborat şi publicat prima dată în anul 1965,
sub denumirea U.S.L.E. ( Universal Soil Loss Equation).
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.
Ecuaţia folosită în prezenta lucrare, pentru determinarea cantităţii de sol pierdut, este
următoarea: E = K ⋅ Ls ⋅ S ⋅ C ⋅ Cs unde E-eroziunea în suprafaţă, în t/ha/an, K-factorul
climatic, Ls-factorul topografic, S-erodabilitatea solului, C-influenţa covorului vegetal, Cs influenţa sistemului de lucrare a solului
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Pentru a putea determina în zona de studiu cantităţile de sol pierdut, am creat cu
ajutorul programului Arc GIS o bază de date complexă, configurată pe straturi vector şi
raster. Am pornit de la baza de date primară (hidrografie, limita unității de relief, vegetație,
sol) în vederea obţinerii datelor derivate (gridul pentru sol, gridul covorului digital, factorul
de agresivitate climatică) şi am finalizat cu baza de date modelată, pe structuri raster (modelul
digital de elevaţie, lungimi pantă şi cantităţile de sol erodat).
Tabelul 7.1.
Structura bazei de date utilizată pentru SIG
Structure/Structure

Atribut/Atribute

Vector
vector
vector
vector
Raster

Fel bază de date/
Data base mode
primară
primară
primară
primară
Derivat

Linie
Linie
Poligon
Poligon
Grid

Raster
numeric

Derivat
Derivate

Grid
-

Altitudine
Retea hidrografică
Tip, textură
Tip vegetație
Factor de erodabilitate a
solului
Factor covor vegetal
-

Raster
Raster
Raster

Modelată
Modelată
Modelată

Grid
Grid
Grid

Altitudine
Lungime pantă
Pierdere sol t/ ha/an

Nr.

Nume/ Name

Tip/Type

1
2
3
4
5

Contur
Hidrografia
Sol
Vegetație
Sol

6
7

Covor vegetal
Factor de
Agresivitate clim.
D.E.M.
Lungime pantă
Valoare eroziune

8
9
10

Prin interogarea atributelor care definesc coeficienţii solului şi covorului vegetal, am
convertit vectorii în grid, baza de date de analiză spaţială fiind de tip grid. Pentru acurateţea
rezultatelor finale rezoluţia gridului rezultat a fost identică cu cea a modelului digital de
elevaţie.
Coeficientul de agresivitate climatică (K) pentru bazinul hidrografic Anieș, a fost
introdus în ecuaţia pentru determinarea cantităţii de sol pierdut, cu valoarea 0,150 fiind aceași
pe toată suprafața bazinului, conform hărţii elaborate de STĂNESCU şi colab. (1969).
Valorile coeficientului cuprinse între 0 – 20 m reprezintă ponderea cea mai mare de 52
% din suprafaţa arealului cercetat. Valorile coeficientului cuprins între 20,1 – 50 m,
reprezintă 34% din suprafaţă. Valorile coeficientului cuprinse între 50,1– 100 m ocupă 9%
din suprafaţă, iar cele cuprinse între 100,1– 200 m și 200,1-1800 ocupă 5 % din zona studiată.
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Figura 7.1. Factorul topografic în funcție de lungimea versantului (hartă SIG) (foto original)

Figura 7.2. Coeficientul Sol din bazinul Anieș (hartă SIG) (foto original)
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Coeficientul de erodabilitate a solului (S) s-a stabilit în funcţie de caracteristicile
solului, cum ar fi: structură, textură, permeabilitate, conţinutul de materie organică.
În figura 7.2. este redat coeficientul de erodabilitatea a solului (S) la nivelul arealului
cercetat. Valorile coeficientului cuprinse între 0 – 0,71 reprezintă 5.64 km2 (4 %) din
suprafaţă. Valorile cuprinse între 0,71 – 0,81 ocupă o suprafaţă de 57.73 km2 (43%) din
arealul cercetat, iar cele cuprinse între 0,81 – 1,1 o suprafaţă de 71,03 km2 (53 %).
Coeficientul (C) este coeficientul care semnifică influenţa covorului vegetal asupra
eroziunii şi este evaluat în raport cu tipul vegetaţiei şi modul de folosinţă a terenurilor. Acesta
s-a stabilit în funcţie de tipul culturii şi tipul de management. Totodată, coeficientul C este un
indicator al protecţiei dat de culturi.
Valorile coeficientului cuprinse între 0 – 0,0051 se înregistrează pe o suprafaţă de
91,76 km2 şi reprezintă 68% din suprafaţa arealului cercetat. În acest interval predomină
pădurile de foioase, pădurile de conifere, pădurile mixte şi zonele de tranziţie.

Figura 7.6. Coeficientul utilizare a terenurilor C (hartă SIG) (foto original)
29

Cornel NEGRUȘIER

Rezumat teză doctorat

Valorile cuprinse între 0,0051 – 0,21 specifice zonei înalte de pășuni alpine și
subalpine ocupă o suprafaţă de 34,76 km2 (26 %) din suprafaţă. Valorile între 0,21 – 0,81 au
o pondere de 6% (8,15km2) și sunt specifice zonelor cu rocă la zi.
Coeficientul CS influenţează solul şi metodologia de control a eroziunii și reprezintă
un parametru de conservare practică. Valorile estimate pentru coeficientul CS sunt obţinute
pe baza rezultatelor și experienţelor din teren.
Rata medie anuală a eroziunii solului a fost determinată folosind soft-ul ArcGIS,
utilizându-se ArcToolbox – Spatial Analyst Tools – Map Algebra – Raster Calculator.
Valorile de eroziune pe care le-am obţinut pe 14368 ha sunt coprinse între 0 şi peste
8,01t / ha / an.
Prin harta realizată (Figura 7.7) am putut stabilii câteva însuşiri ale procesului de
eroziune a solului.
În arealul cercetat, suprafeţele cu eroziune neapreciabilă (sub 2 tone/ha/an) reprezintă
un procent de 95 %, din care 89% este specifică suprafeţelor cu eroziune mai mică de 1
tone/ha/an.
Suprafeţele cu eroziune slabă (2-4 tone/ha/an) ocupă 2 % din zona cercetată.
O eroziune moderaă a solurilor cuprinsă între (4-8> tone/ha/an) ocupă 3% din zona
cercetată aceasta fiind prezentă în lungul râului Anieș, a terenurilor agricole pe versanți
moderat înclinați.
Analizând harta eroziunii rezultă că cea mai mare parte din teritoriul cercetat (95%)
exprimă valori acceptabile ale eroziunii (mai mici de 2tone/ha/an), scoţând în evidenţă că
predomină suprafețe mari de vegetație forestieră.
Deasemenea prezența redusă a eroziunii este semnalată de mari suprafețe de vegetație
forestieră și pașuni alpine și subalpine în interiorul Parcului Național Munții Rodnei încadrate
în diferite zone de protecție integral sau zone tampon.
Analizând proprietăţile chimice ale solurilor şi valorile calculate ale eroziunii, s-au
obţinut o serie de rezultate care pun în evidenţă rolul unor proprietăţi chimice în
dimensionarea eroziunii în bazinul hidrografic Anieș.
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Figura 7.7. Eroziunea solurilor (hartă SIG) (foto original)
Pentru solurile cu ponderea cea mai mare: districambosoluri, prepodzoluri și
podzoluri, conținutul de humus reprezintă un element determinant al fertilității solului fiind o
rezervă și sursă de elemente nutritive și având un rol important în reținerea apei din sol.
Pe baza conținutului de humus s-a calculat rezerva de humus a unui sol pentru
aprecierea valorii agroproductive pe pajiștile alpine. Humusul are o valoare mică între 45-90
to/ha pe 57,82 % din suprafață, moderată între 90-140 to/ha pe 35,67%, mare și foarte mare
între 180-250to/ha pe 6,51 %.
Din studiul solurilor putem observa ca predomină pH-ul acid. Astfel 34,67% din soluri
au un pH de 3,6-4,3% iar 53,62% din suprafețe au un pH cuprins între 4,4- 5,0. Suprafețele cu
pH slab acid spre neutru sunt foarte restrânse de circa 8,05%.
Conținutul de nitrați în adâncime are valori mari la stânele vechi. Excesul de nitrați a
determinat pe aceste suprafețe dezvoltarea unei vegetații nitrofile.
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CAPITOLUL VIII
CONCLUZII ȘI RECOMADĂRI
Rezultatele obținute în cadrul „Studiul învelișului de soluri din bazinul hidrografic
Anieș și influența sa asupra eroziunii de suprafață”, ca urmare a cercetărilor derulate în
perioada 2012-2015, în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj Napoca permit formularea următoarelor concluzii:
- Învelişul de sol din cadrul bazinului hidrografic Anieș se caracterizează printr-o
varietate de condiţii de geneză, evoluţie, tipuri, trăsături morfologice, proprietăţi şi distribuţie
spaţială a solurilor în interdependenţă sau în corelaţie cu particularităţile unității teritoriale.
Acest specific local este dat de combinaţia de soluri caracteristică formelor de relief sau de
pedopeisajul elementar ce corespunde Muntilor Rodnei ca evoluţie şi funcţionalitate unitară.
- Pe cele 14368 hectare au fost identificate 32 tiputri de sol în proporții diferite
aparținând următoarelor clase:
Cambisoluri – Districambosol și Eutricambosol;
Spodisoluri - Podzol, Prepodzol și Criptopodzol;
Protisoluri – Aluviosol și Litosol;
Histisoluri – Histosol;
Cernisoluri – Rendzină;
- Cel mai răspândit tip de sol este districambosolul cu subtipurile umbrice, tipice,
andice, gleice, litice, scheletice și umbrice pe 37 % din suprafață și prepodzolurile cu
subtipurile tipice, litice și scheletice având o pondere de 25 %.
- În ceea ce privește textura solurilor la suprafață remarcăm următoarele texturi: lutonisipoasă, lutoasă, nisipo-lutoasă și luto-argiloasă.
Din analiza treptelor hipsometrice se identifică 5 trepte distincte de relief în proporții
variabile sub formă de fâșii relativ paralele care se succed înlocuindu-se una pe alta, primele
4 trepte etajate cu vegetație specifică etajului având suprafețe apropiate iar ultimul etaj
specific golului alpin fiind slab reprezentat.
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Valorile de eroziune pe care le-am obţinut în arealul cercetat sunt cuprinse între 0 şi
peste 8 to/ha/an. Suprafeţele cu eroziune neapreciabilă (sub 2 tone/ha/an) reprezintă un
procent de 95, %, din care 89 % este specifică suprafeţelor cu eroziune mai mică de 1
tonă/ha/an. Suprafeţele cu eroziune slabă (2 – 4 tone/ha an) ocupă 2% din zona cercetată,
eroziunea moderată (4-8 tone/ha/an) ocupă 3 % din zona cercetată.
Din combinarea bazelor de date privind susceptibilitatea la procesele erozionale şi
eroziune se poate observa că nu există terenuri puternic erodate si cu vulnerabilitate foarte
mare.
RECOMANDĂRI
Cunoscându-se consecinţele extinderii proceselor erozionale pentru protecția solurilor
este foarte importantă activitatea umană, în ceea ce priveşte sistematizarea culturilor pe
terenurile arabile, alegerea categoriei de folosinţă a terenului, utilizarea sistemului tehnologic
de cultivare a plantelor, de exploatare a resurselor forestiere, a păsunatului rațional și un
management de dezvoltare durabilă în bazinul hidrografic Anieș.
Se recomandă identificarea cât mai exactă a zonelor cu risc la eroziune, pentru a se
interveni prin măsuri de consolidare, stabilizare, nivelare, modelare a terenului și alte lucrări
hidroameliorative.
Se recomandă alegerea optimă a categoriei de folosinţă, bonitarea terenurilor,
utilizarea sistemului agrotehnic potrivit, în vederea prevenirii efectelor negative erozionale.
Monitorizarea prin tehnologii GIS a proceselor de eroziune din bazinul hidrografic
Anieș trebuie să fie completată de determinări in situ privind determinări ale sistemului sol și
vegetație, exprimat prin calitatea de biomasă acumulată.
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.
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