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Unitatea 4
RELIEFUL FLUVIATIL
Apa constituie un agent extern cu o energie inepuizabilă, datorită circuitului continuu ce îl
execută la suprafaţa Globului.
Apa curgătoare (organism fluviatil) – orice organism hidrologic, indiferent de mărimea lui,
care se realizează printr-o scurgere unitară, concentrată pe o fâşie îngustă de teren, denumită
talveg, albie, vale.
Apele curgătoare pot fi:
•
permanente (pâraie, râuri, fluvii);
•
semi-permanente (pâraie, ueduri);
•
temporare (şiroaie, torenţi, ueduri).
Eroziune fluviatilă – acţiunea generalizată a organismelor fluviatile (indiferent că este vorba
de eroziune propriu-zisă sau de transport şi acumulare).
Acţiunea apei curgătoare are caractere specifice în funcţie de regimul hidrologic care, la
rândul său, este legat strâns de regimul climatic, astfel încât modelarea reliefului diferă de la
o zonă la alta.
Forma de relief specifică rezultată în urma eroziunii fluviatile este valea.
Agentul de modelare – apa curgătoare provenită din ploi şi topirea zăpezilor;
Forţele care acţionează – hidrodinamice;
Formele de eroziune şi transport sunt diferenţiate în funcţie de modul de scurgere a apei pe
versanţi:
•
areolară (peliculară, în pânză);
•
şuvoaie (concentrată).
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Pluviodenudarea
Pluviodenudarea şi eroziunea în suprafaţă – procesul de desprindere şi transport a
particulelor de sol sau rocă de către apa scursă pe suprafaţa şi în lungul versantului.
Pluviodenudarea se compune din două feluri de mişcări: izbirea şi împroşcarea picăturilor
de ploaie şi spălarea (eroziunea în suprafaţă).
Energia cinetică a picăturii de ploaie, în momentul impactului este consumată în:




îndesarea solului;
desprinderea şi transportul particulelor (împroşcarea)

Ec = mv2/2
m – masa este în funcţie de diametrul picăturii de ploaie
Energia cinetică a picăturilor de ploaie:
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 Majoritatea picăturilor de ploaie au diametre cuprinse între 0,2 şi 0,7 mm, dar
pot ajunge până la 5 – 6 mm.
 Forţa de izbire a picăturii de ploaie poate fi amplificată cu până la 30% de către
vânt.
Efectul picăturilor de ploaie depinde de umiditatea solului:
 Pe sol uscat – redus;
 Când solul se umezeşte şi se acoperă cu o peliculă de apă de
circa 1/5 din diametrul picăturii – maxim;
 Când grosimea peliculei ajunge de 3 ori mai mare decât
diametrul picăturii – aproape nul.
Diametrul particulelor de sol antrenate în mişcarea prin împroşcare este de 2-3 mm;
înălţimea = câţiva zeci de cm; distanţa = 1-1,5 m.
Pe terenurile înclinate particulele de sol vor fi împrăştiate în cantităţi mai mari şi pe distanţe
mai mari în josul pantei = ex: la o pantă de 10% circa ¾ din cantitatea de sol este
deplasată spre aval.

Efectul pluviodenudării este redus de vegetaţie; când solul este acoperit în proporţie de cel
puţin 50%, transportul prin împroşcare este practic neglijabil.
Efect mare – reg. aride şi semiaride, stepă; - arături
Izbirea – împroşcarea determină pregătirea materialului pentru eroziunea areolară (dislocarea
particulelor)

Eroziunea în suprafaţă (spălare, eroziune laminară, eroziune areolară, ablaţie)
Agent – apa scursă pelicular în lungul versanţilor
Forţa – hidrodinamică

Factori de condiţionare:
 Precipitaţiile;
 Lungimea şi înclinarea versantului;
 Rezistenţa solului;
 Vegetaţia
Formarea scurgerii – scurgerea apei pe versanţi începe atunci când P > QR
P = precipitaţii
QR = apa reţinută
QR – reţinută de către vegetaţie (qv)
– în microdepresiunile formate de rugozitatea solului ( qr)
– infiltraţii (qf)
QR = qv +qr + qf
qv – apa reţinută de către vegetaţie.
Se remarcă reţinerea unui volum mare de apă de către aparatul foliaceu:
 Pajişti naturale – reţin 12-14% din cantitatea de precipitaţii la ploi mari şi 7595% la ploi mici;
 Molid – 0,0027 g*
 Stejar – 0,22 g*
 Paltin – 0,55 g*
 1 m2 de muşchi de pădure are masa de 1 kg în stare uscată, ajungând la cca 6
kg după o ploaie abundentă;
 Pe o suprafaţă de 1 ha muşchii reţin circa 5 vagoane de apă;
 Litiera reţine cam 30-40% din cantitatea de precipitaţii căzută asupra pădurii
*apa reţinută de o singură frunză

Tipuri de curgere
Scurgerea în pânză (sheet wasch) – scurgerea peliculară care îmbracă aproape toată suprafaţa
versantului.
Şiroirea (rillwasch) – scurgerea sub formă de firicele elementare de apă, împrăştiate printre
bulgări, brazde şi neuniformităţile versantului; ele se unesc şi se desfac în lungul versantului
formând un adevărat păienjeniş; în punctele de contact se produc interacţiuni dinamice,
mărind turbulenţa curentului. Şiroirea – şanţuri de şiroire de 1 – 5 cm adâncime

Scurgerea în şuvoaie (gullyng) – rezultă din contopirea treptată a şiroaielor; forma
elementară a scurgerii concentrate. Şuvoaie – rigole mici de 5 – 20 cm adâncime
 Grosimea apei creşte în josul pantei;
 curgerea turbulentă măreşte capacitatea de transport a curentului;
 la creşterea concentraţiei peste capacitatea maximă de transport, micşorarea pantei şi
micşorarea debitului lichid se produce descărcarea curentului.
Variaţia procesului de eroziune şi transport în lungul versanţilor – antrenarea şi
depunerea materialului în lungul versanţilor sunt condiţionate de concentraţia amestecului şi
capacitatea de transport; în funcţie de aceşti doi factori în lungul versantului se pot deosebi
trei tronsoane caracteristice.
Variaţia grosimii scurgerii de suprafaţă pe versanţi

Formele eroziunii în suprafaţă
Dispersia şi transportul particulelor de sol
 Şiroirea – şanţuri de şiroire de 1 – 5 cm adâncime
 Şuvoaie – rigole mici de 5 – 20 cm adâncime
Sub raport geomorfologic:
 Evoluţia versanţilor prin eroziune (1), colmatare (acumulare) (2)

Sub raport ecologic:
 Eroziunea solurilor – evacuarea substanţelor nutritive din sol
 În cazul ploilor torenţiale frecvente, grosimea de sol erodat în cursul unei ploi
a variat între 1,6 şi 5 mm
 Pe terenuri arabile – 2,5-5 mm
 Pe păşuni – 1,6-2,5 mm
 Un strat de 1 mm erodat corespunde unei cantităţi de 13,9 t/ha.an de sol, din
care:
 278 kg humus
 23 kg azot
 28 kg P2O5
 45 kg K2O
Combaterea eroziunii în suprafaţă
Obiective:
 Micşorarea efectului de izbire-împroşcare (pluviodenudării) prin:
 Folosirea unor culturi protectoare (ierburi, cereale păioase,
vegetaţie arbustivă).
 Reducerea vitezei de scurgere a apei pe versanţi şi evitarea concentrării
scurgerii în şuvoaie prin:
 Folosirea unor culturi protectoare (ierburi, cereale păioase,
vegetaţie arbustivă)
 Lucrări pentru dispersia scurgerii (canale de coastă, perdele de
protecţie).
 Mărirea capacităţii de infiltraţie şi reţinerea apei de către sol, prin:
 Ameliorarea structurii solului:
 Rotirea culturilor
 Afânarea solului prin arături adânci
 Îngrăşăminte şi amendamente
 Lucrări de reţinere a apei:
 Aratul în lungul curbelor de nivel
 Brăzduirea
 Valuri de pământ
 Agroterase
Modalităţi de protejare a versanţilor în funcţie de categoria de folosinţă şi gradul de înclinare
Mod de protejare

Categoria de folosinţă

Limita pantei (%) până unde nu sunt
necesare lucrări

Foarte bine protejat

Vegetaţie permanentă – pădure încheiată şi fâneaţă încheiată

30%

Bine protejat

Fâneaţă din leguminoase şi graminee (lucernă, trifoi, livadă
înţelenită)

20%

Mediu protejat

Cereale păioase – grâu, secară, ovăz

15%

Slab protejat

Leguminoase semănate rar – mazăre, soia, fasole

10%

Foarte slab protejat

Prăşitoare – porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, floarea soarelui

5%

Teren neprotejat

Ogor fără culturi

3%

