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Descriere generală:
Rigolele reprezintă una dintre formele de eroziune hidrică de suprafaţă întâlnită pe
terenurile agricole în pantă. Conform clasificărilor din literatura de specialitate din
străinătate, rigolele care uneori sunt numite “ephemeral gullies” – ravene efemere, sunt
acele forme de eroziune a căror secţiune transversală nu depăşeşte un picior pătrat (1 sq.
ft) adică aproximativ 900 cm2, iar în ţara noastră acestea nu trebuie să aibă o adâncime
mai mare de 30 cm. Corespunzător ambelor clasificări, se consideră că rigolele pot fi
modelate (eliminate) prin lucrări agricole obişnuite de pregătire a terenului (cu ajutorul
plugului sau grapei cu discuri).
Cantităţile de sol erodate, deci pierdute de pe terenurile agricole prin rogole pot fi
considerabile, putând ajunge sau depăşi 100 tone/ha, mai ales cu ocazia unor evenimente
pluviale cu intensitate mai mare de 2 litri/minut (2 mm/m2).
Metoda propusă permite măsurarea parametrilor morfometrici (lungime, lăţime,
adâncime) ai rigolelor de pe terenurile agricole, precum şi localizarea lor geografică cu
precizie cu ajutorul unui echipament GPS profesional (Magellan Thales Z-Max.Net).

Principalele caracteristici:
• Caracter de modernitate absolut conferit de utilizarea în premieră a

echipamentului GPS (Global Positionning System) profesional în scopul măsurării şi
localizării rigolelor de pe terenurile agricole
• Productivitate mai mare cu cel puţin 50% faţă de utilizarea altor mijloace
(inclusiv teodolite sau staţii totale)
• Precizie 10 mm pe orizontală şi 20 mm pe verticală
• Permite localizarea geografică a rigolelor fără a mai fi necesară amplasarea
unor reperi (borne metalice, ţăruşi, etc.) atunci când se intenţionează revenirea cu
măsurători în cazul unor evenimente pluviale ulterioare
• Permite stabilirea de soluţii moderne de organizare/amenajare şi exploatare
durabilă a terenurilor agricole degradate prin eroziune de suprafaţă

Eficienţa economică:
• Productivitate mai mare cu cel puţin 50% faţă de utilizarea altor mijloace
(inclusiv teodolite sau staţii totale)
• Precizie 10 mm pe orizontală şi 20 mm pe verticală
• Creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor de proiectare şi exploatare a
lucrărilor îmbunătăţiri funciare din bazine hidrografice cu folosinţă predominant agricolă
•
Permite introducerea sistemului de exploatare durabilă a terenurilor în pantă
cu potenţial de ravenare prin cunoaşterea şi managementul modern al tuturor factorilor de
influenţă
•
Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu

Rigole măsurate cu echipamentul GPS în Valea Ţărnii (Colinele Tutovei)
în urma unui eveniment pluvial istoric din septembrie 2007
Domenii de aplicabilitate:
•

Exploatarea terenurilor agricole situate pe pante cu potenţial de degradare prin
eroziune de suprafaţă
•
Proiectarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi de construcţii pe terenurile în
pantă
Beneficiari potenţiali:
•
•
•
•
•

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor
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Inspectoratele judeţene de Protecţie a Mediului
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