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INTRODUCERE 

 
Importanţa estimării valorice a eroziunii solului 
 

Conservarea solului necesită parcurgerea, de regulă, a trei etape mai 
importante:  

a) Precizarea diagnosticului prin: stabilirea valorilor eroziunii ad-
misibile, estimarea riscului de eroziune a solului şi analiza cau-
zelor eroziunii; 

b) Elaborarea planului de măsuri antierozionale; 
c) Punerea în practică a două tipuri de măsuri: preventive de ordin 

general şi specifice, de combatere a eroziunii solului. 
Se apreciază că etapa de diagnostic este foarte importantă pentru rea-

lizarea obiectivelor propuse întrucât analiza priorităţilor pentru stabilirea 
măsurilor antierozionale trebuie să se bazeze pe date cât mai reale. Estima-
rea riscului de eroziune a solului se poate realiza prin diferite metode, în 
funcţie de scopul urmărit.  Schematic, pot diferenţiate trei tipuri de metode 
şi anume: 

- metode simple; 
- metode exigente; 
- metode foarte exigente. 
Metodele simple se referă, fie la anchete expeditive de câmp, fie la 

unele modele matematice simple. De cele mai multe ori, ele sunt utilizate în 
elaborarea unor rapoarte de informare rapidă a factorilor de decizie, la nivel 
local sau regional. 

Metodele exigente cuprind modele matematice performante, relativ 
simple şi uşor de aplicat. Între acestea, cea mai cunoscută şi utilizată este 
Ecuaţia Universală a Eroziunii Solului (USLE). Tot aici se încadrează şi 
ecuaţiile derivate din USLE, cum sunt: MUSLE, RUSLE, etc. Aşa cum s-a 
arătat anterior, aceste ecuaţii s-au dovedit foarte utile la identificarea su-
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prafeţelor cu eroziune excesivă şi elaborarea de proiecte pe termen lung, în 
vederea organizării antierozionale a teritoriului. 

Metodele foarte exigente cuprind programe informatice de mare per-
formanţă de simulare a proceselor implicate în declanşarea eroziunii solului. 
De fapt, ele sunt tehnologii complexe care înglobează cunoştinţe din dome-
nii ştiinţifice diverse.  

Pe lângă cele prezentate mai sus, în ultimele decenii au început să se 
dezvolte în lume tot mai multe metode noi, capabile să ofere informaţii pri-
vind estimarea spaţială a proceselor de eroziune şi sedimentare, printre care 
se numără şi cele care se bazează pe tehnica izotopilor radioactivi. (Cesiu-
137, Beriliu-7 şi Plumb-210, etc.). Aceste metode neconvenţionale pot fi 
utilizate ca variante alternative la metodele clasice de estimare a pierderilor 
de sol prin eroziune. 

În lucrarea de faţă, se prezintă câteva dintre cele mai recente rezulta-
te obţinute la Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii 
Solului Perieni, judeţul Vaslui privind aprecierea cantitativă şi calitativă a 
efectelor produse de fenomenul de eroziune hidrică asupra solurilor de pe 
terenurile agricole din zona colinară de est a României. Astfel, pe lângă me-
todele utilizate frecvent înainte de anul 1989 la proiectarea şi realizarea lu-
crărilor de combatere a eroziunii solului din România, s-a încercat introdu-
cerea de noi tehnologii utilizate pe plan mondial care, nu numai că sunt foar-
te performante dar prin larga lor aplicare în lume, înlesnesc colaborarea pe 
plan internaţional cu diverse instituţii de cercetare şi permit punerea în co-
mun a unor valori ştiinţifice reale.  
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Capitolul 1 
 
CONSIDERAŢII PRIVIND CUANTIFICAREA PROCESELOR DE 
DEGRADARE A SOLULUI PRIN EROZIUNE 
 

1.1 Relaţii matematice privind eroziunea solului 

1.1.1. Date generale şi istoric 
 

Studiile privind eroziunea solului prezintă interes din cel puţin două 
puncte de vedere: 

- Scăderea productivităţii solurilor situate pe terenurile în pantă; 
- Degradarea mediului înconjurător, prin poluarea solului şi apei, da-

torită practicilor agricole (poluare cu pesticide, substanţe fertilizante, colma-
tare lacuri, etc.). 

În general, eroziunea conduce la scăderea productivităţii solului iar 
dovezi în acest sens există din cele mai vechi timpuri. Exemplul clasic este 
cel al dezvoltării agriculturii cu circa o mie de ani în urmă pe platoul de 
loess al Chinei. Loessul este un material friabil, puternic erodabil, motiv 
pentru care, în bazinul Fluviului Galben, întinse  suprafeţe cu destinaţie 
agricolă au fost distruse prin eroziune. 

Folosirea timpurie a plugului în agricultură a condus la extinderea 
masivă a zonelor cultivate. În Mexic cultivarea grâului a luat amploare cu 
precădere în timpul perioadei coloniale târzii când eroziunea de suprafaţă şi 
de adâncime au afectat întinse suprafeţe de teren productiv. În coloniile din 
Africa, Asia şi America, aplicarea metodelor agricole europene, fără o adap-
tare potrivită la condiţiile locale, au avut ca rezultat degradarea solului în 
special prin eroziune, fapt care a condus ulterior la abandonarea terenurilor 
cultivate. 

Indirect însă, toate aceste dovezi arată legătura dinamică între facto-
rii care influenţează eroziunea (ex. reducerea covorului vegetal) şi declinul 
productivităţii solului. 

În Statele Unite ale Americii, în perioada 1930-1950, când conserva-
rea solului a început să devină o problemă naţională, investigaţiile porneau 
de la prezumţia că eroziunea este dăunătoare prin faptul că terenurile îşi 
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pierd productivitatea. Unii cercetători au încercat să facă o legătură explicită 
între eroziune, fertilitate şi recoltele obţinute. 

Multe dintre studiile privind simularea eroziunii au fost efectuate 
prin decopertarea artificială a solului.  

H.H.Benett (1939) a arătat că producţiile la principalele culturi scad 
cu 77% când solul este îndepărtat până la roca mamă. Efectul variază în 
funcţie de tipul de sol şi de cultură. 

Cercetările efectuate în Arkansas de către R.P.Bartholomew şi 
colab., (1954-1955) arată că prin îndepărtarea a 15 cm de sol se creează 
condiţii pentru amplificarea scurgerilor lichide şi solide şi reducerea sub-
stanţială a producţiilor de porumb şi bumbac. Producţiile obţinute pe terenu-
rile decopertate artificial au crescut atunci când alegerea sistemelor de cultu-
ră s-a făcut cu atenţie şi s-au aplicat îngrăşăminte chimice sau naturale. 

În Ohio, R.E.Uhland (1949) şi J.H.Stallings (1950) au studiat pro-
ducţiile la câteva culturi pe:  

a) un sol nemodificat;  
b) un sol decopertat;  
c) un sol decopertat pe o adâncime de două ori mai mare decât cel 

din cazul "b".  
Producţiile la grâu, porumb şi ovăz în cazul "c" au fost mai mici de-

cât jumătate din cele obţinute pe terenurile nemodificate. 
În Canada, la Otawa, P.O.Ripley şi colab., (1961) arată că producţiile 

la orz şi bromus s-au diminuat progresiv când stratul de sol a fost îndepărtat 
pe adâncimi cuprinse între 7,5 şi 15,0 cm. 

În toate cazurile, fertilizarea a condus la sporirea producţiilor, însă 
trebuie remarcat faptul că producţiile obţinute pe solurile modificate şi ferti-
lizate au fost mai mici decât cele obţinute pe solurile nemodificate. 

Unele studii privind efectele eroziunii asupra productivităţii au fost 
făcute  pe terenurile unor ferme cu grade diferite de eroziune. Grosimea 
stratului de sol erodat a variat între 0 şi 30 cm (R.E.Uhland, 1949). J.H 
Stallings, (1950) apreciază că la porumb producţia a scăzut cu cca. 100 
kg/ha pentru fiecare centimetru de sol pierdut prin eroziune în Corn Belt, 
Pennsylvania, Washington şi New Jersey. 

Cercetări ulterioare s-au executat pe terenurile unor ferme  din: Ten-
nessee (F.F.Bell, 1977; H.P.Denton, 1978; G.J.Buntley şi F.F Bell, 1976), 
Maryland (C.E.Robinette, 1975), Kentucky (W.W.Frye şi colab., 1982) şi 
Georgia (G.W.Langdale şi colab, 1979). Rezultatele experimentale arată, în 
general, o reducere apreciabilă a producţiei pe măsură ce eroziunea solului 
avansează. Ele au fost permanent reactualizate luându-se în consideraţie noi 
condiţii de sol, climă,  tehnologii agricole, etc. 
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În ultimele decenii, în ţările dezvoltate şi în unele ţări în curs de dez-
voltare, producţiile agricole au crescut simţitor mulţumită noilor tehnologii 
agricole, geneticii plantelor precum şi investiţiilor din ce în ce mai mari fă-
cute în agricultură. După unii observatori, se pare însă că toate aceste pro-
grese maschează un declin al productivităţii datorat poluării, creşterii rezis-
tenţei plantelor la boli şi dăunători, compactării  solului, diminuării  conţinu-
tului de substanţe organice şi, fără îndoială,  eroziunii.  

Relaţiile dintre eroziune şi productivitate pot fi desluşite mai bine 
studiind fertilitatea, definită ca un complex de însuşiri fizice, chimice şi bio-
logice ale solului care se influenţează reciproc. 

Scăderea productivităţii unor terenuri are efecte diferite mergând de 
la modificarea unor însuşiri la nivelul solului până la deteriorarea unor rela-
ţii socio-economice internaţionale. Declinul productivităţii produs de erozi-
une are ca efect imediat modificarea unor caracteristici ale solului în sensul 
scăderii fertilităţii acestuia. Pe măsură ce fertilitatea scade, gradul de acope-
rire cu vegetaţie se reduce favorizând eroziunea. Cercul se închide prin fap-
tul că eroziunea ulterioară produce un declin mai accentuat al productivită-
ţii. În felul acesta procesul se autosusţine. 

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul ca rata scăderii producti-
vităţii solului trebuie analizată prin prisma bilanţului între eroziune şi dez-
voltarea naturală a profilului de sol. 

W.C.Moldenhauer (1971) consideră că relaţia eroziune-
productivitate are două efecte majore asupra solului: 

- ireversibil: recolta potenţială este ireversibil micşorată de eroziune; 
- reversibil:  pierderea azotului, fosforului şi a celorlalte elemente 

poate fi refăcută din exterior. 
Aceasta este o prezentare simplistă a efectelor pentru că, în vreme ce 

scăderea fertilităţii imediate poate fi refăcută cu ajutorul elementelor nutriti-
ve suplimentare, pe termen lung se observă continuarea deteriorării unor în-
suşiri ale solului. 

Referitor la relaţiile matematice privind calculul pierderilor de sol, se 
menţionează că primele ecuaţii din Statele Unite ale Americii au fost dez-
voltate în jurul anului 1940, în zona Cordonul Porumbului (Corn Belt). Pro-
cedura de estimare a pierderilor de sol în această regiune între anii 1940 şi 
1956 se baza în general pe modul în care erau practicate lucrările agricole pe 
pante.  

A.W.Zingg a elaborat în anul 1940 o ecuaţie care punea în relaţie rata 
pierderilor de sol cu lungimea şi înclinarea versantului. În anul următor 
R.E.Smith a adăugat factorii privind cultura şi metodele de conservare a so-
lului şi conceptul pierderilor limită de sol. 
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În 1946 un comitet din Ohio a extins ecuaţia pierderilor de sol din 
Centura Porumbului la alte regiuni ale SUA. Au fost recalculate valorile 
unor parametri şi a fost adăugat factorul legat de precipitaţii. Ecuaţia care a 
rezultat, cunoscută sub numele de ecuaţia Musgrave a fost utilizată pe scară 
largă pentru estimarea eroziunii din unele bazine hidrografice, conform pro-
gramului de ameliorare a acţiunii torenţilor. În 1952 a fost publicată o solu-
ţie grafică a acestei ecuaţii. 

După 1960 simulatoarele de ploaie utilizate în Georgia, Minessota şi 
Nebraska au fost extinse în alte 16 state americane pentru a completa setul 
de date necesar. 

Analiza acestui volum mare de date a permis realizarea unor îmbu-
nătăţiri majore ale ecuaţiei pierderilor de sol: 

- evaluarea indicatorului ploaie al eroziunii, în concordanţă cu carac-
teristicile locale ale precipitaţiilor; 

- evaluarea factorului de erodabilitate a solului; 
- evaluarea efectelor culturilor şi amenajărilor antierozionale asupra 

eroziunii. 
- evaluarea efectelor interacţiunii dintre sistemul de cultură, nivelul 

productivităţii, lucrările mecanice ale solului şi nivelul resturilor vegetale. 
Până în 1965, dezvoltările ecuaţiei eroziunii solului au vizat extinde-

rea acesteia prin utilizarea unor metode rapide de estimare locală a valorilor 
unor factori, sub forma de nomograme, tabele şi hărţi. 

 
1.1.2. Ecuaţia universală a eroziunii solului (Universal Soil Loss 

Equation –USLE) 
 
Ecuaţia universală a eroziunii solului (W.H.Wischmeier şi R.E.Smith, 

1978) este ecuaţia cu cea mai largă utilizare în prognozarea eroziunii, identi-
ficarea suprafeţelor cu eroziune excesivă şi elaborarea de proiecte pe termen 
lung de organizare antierozională a teritoriului. 

Ecuaţia cu notaţiile originale are forma următoare: 
 
A = R K L S C P   
unde: 
A = Pierderile de sol calculate pe unitatea de suprafaţă 

(t/acru/an).  
R = Factorul ce exprimă influenţa ploii şi a scurgerii lichide. R 

este numărul de unităţi ale indicelui de erozivitate pluvială. Denumit indexul 
ploaie sau agresivitate pluvială el reprezintă produsul energie · intensitate 
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(EI30), adică energia totală a ploii de calcul multiplicată cu intensitatea nu-
cleului torenţial a cărui durată măsoară 30 de minute. 

K = Factorul de erodabilitate a solului este rata pierderii de sol 
la unitatea de agresivitate pluvială pentru un sol specific, cum a fost deter-
minat pe o parcelă martor, la ogor negru permanent, lungă de 22,1m şi cu 
panta de 9%. 

L  = Factorul referitor la lungimea versantului reprezintă rapor-
tul dintre pierderile de sol de pe terenul analizat, faţă de cele măsurate la 
parcela martor de 22,1 m, în condiţii identice. 

S = Factorul privind panta terenului, exprimat prin raportul din-
tre pierderile de sol de pe terenul studiat şi cele măsurate  pe o parcelă cu 
panta de 9%, în condiţii identice. 

În aplicaţiile de teren este mai convenabilă utilizarea produsului LS, 
denumit şi factor topografic. 

 
LS = (λ/72,6)m (65,41 sin2θ + 4,56 sinθ + 0,065) [a.2] 
 
unde λ este panta terenului exprimată iar m=0,5 pentru pante mai 

mari de 5%, m=0,4 la pante de 3,2 - 4,5%, m=0,3 la pante de 1-3% şi m=0,2 
la pante mai mici de 1%; θ este înclinarea versantului exprimată în grade. 

C = Factor privind influenţa folosinţelor, culturilor agricole şi 
lucrărilor solului; reprezintă raportul dintre pierderile de sol corespunzătoare 
condiţiilor specificate şi cele pentru ogorul negru permanent. 

P   = Factor care exprima influenţa măsurilor şi lucrărilor 
antierozionale. P este raportul dintre pierderile de sol corespunzătoare con-
diţiilor specificate şi cele pentru lucrări executate pe direcţia deal-vale. 

USLE a fost dezvoltată de către Serviciul de Cercetări Agricole 
(ARS) din SUA.  

Ecuaţia este rezultatul unei ample analize statistice. Anual au fost 
colectate date de pe 10.000 parcele pentru controlul scurgerilor situate în 
câmpuri experimentale cu diverse condiţii naturale de relief, climă, sol, etc., 
la care se adaugă datele colectate de pe 1000-2000 parcele echipate cu simu-
latoare de ploaie. 

Deşi cea mai mare parte din datele experimentate provin de pe te-
renuri agricole, seturi limitate de date au fost utilizate pentru adaptarea 
USLE şi pentru alte terenuri (construcţii, terenuri miniere, păduri, etc.). În 
astfel de situaţii USLE trebuie utilizată cu oarecare discernământ. 

Aplicativitatea largă a ecuaţiei se datorează faptului că are o formă 
simplă,  uşor de utilizat. Cei şase factori care compun ecuaţia pot fi determi-
naţi rapid cu ajutorul a câtorva tabele, nomogarame şi hărţi.  
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Cu toate acestea, ecuaţia prezintă şi câteva deficienţe. De exemplu, 
USLE nu descrie eroziunea pe solurile îngheţate, precum şi eroziunea pro-
dusă  de scurgerile  provenite din topirea zăpezii sau din irigaţii.  Măsurăto-
rile efectuate asupra eroziunii produse prin topirea zăpezii au arătat însă, că 
aceasta reprezintă doar 7% din eroziunea anuală (L.D.Meyer, 1980). Altă 
lipsă se referă la faptul că nu poate furniza informaţii asupra depunerilor de 
sedimente pe versant sau la baza acestuia. De asemenea, eroziunea este cal-
culată ca medie pe lungimea de versant considerată. În realitate, eroziunea 
în partea superioară a versantului are valori relativ scăzute în timp ce în par-
tea inferioară ea poate depăşi de câteva ori eroziunea admisibilă.  

Se poate afirma că USLE include eroziunea în rigole mici. Când ri-
gola devine atât de mare încât USLE să nu mai poată fi aplicată? 

Răspunsul la aceasta întrebare reclamă multă atenţie.  
În orice caz, nu se recomandă aplicarea acestei ecuaţii pentru condi-

ţiile naturale ce se depărtează prea mult de cele în care a fost creată. 
 
În anul 1975 J.R.Williams a modificat factorul R din USLE astfel în-

cât eroziunea solului să poată fi calculată pentru fiecare ploaie în parte.  
 
R = 27,06 A0,12 Q0,56 qp

0,56 [a.3] 
unde:  
A - aria bazinului hidrografic (ha); 
Q - volumul scurgerii lichide (mm); 
Q - intensitatea maximă a scurgerii (mm/h). 
Utilizată cu această modificare ecuaţia poartă numele de MUSLE 

(Modified Universal Soil Loss Equation). 
O ecuaţie asemănătoare cu MUSLE este ecuaţia Onstad Foster unde  

factorul Ro are următoarea expresie: 
 
Ro = 0,5R + 3,42 Q qp

1/3  [a.4] 
R are valoarea uzuală din USLE. 
 
Începând cu anul 1997 un colectiv de cercetători americani coordo-

nat de K.G Renard, G.R. Foster, G.A Weesies, D.K. McCool şi D.C Zoder, 
au pus la punct o versiune revizuită a ecuaţiei universale a eroziunii solului 
(RUSLE - Revised Universal Soil Loss Equation) care are în componenţă 
şase factori, la fel ca şi ecuaţia precedentă. Tehnologia de evaluare a acesto-
ra a fost însă modificată iar baza de date a fost lărgită, computerizată şi divi-
zată în trei componente majore:  
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- CITY - prezintă informaţii despre precipitaţiile şi temperaturile luna-
re, erozivitatea pluvială anuală (R) şi distribuţia lunară a erozivităţii 
ploilor torenţiale (E); 

- CROP - include date despre biomasa din sol şi de la suprafaţa solu-
lui, înălţimea covorului vegetal la intervale de 15 zile precum şi alte 
caracteristici ale culturilor;   

- OPERATION - reflectă modificările proprietăţilor fizico-chimice ale 
solului corespunzătoare executării diferitelor lucrări agricole. 
Principalele modificări faţă de USLE sunt următoarele: 
 

• Datele referitoare la indexul agresivităţii pluviale au fost extinse şi 
pentru vestul Statelor Unite. Totodată, s-au efectuat unele corecţii 
pentru precipitaţiile căzute în zonele îndiguite. 

• Factorul de erodabilitate K a devenit variabil în funcţie de condiţiile 
de îngheţ-dezgheţ sau de consolidare a terenului datorată consumului 
de apă al plantelor. S-a efectuat o corecţie privind conţinutul de 
fragmente de roci din profilul de sol şi s-a extins setul de date pentru 
unele soluri vulcanice tropicale. 

• S-a revizuit factorul topografic (LS) astfel încât acesta să pună în 
evidenţă raportul eroziunea în rigole /eroziunea între rigole. 

• Factorul C este produsul a cinci subfactori:  
- cultura premergătoare (PLU); 
- gradul de acoperire cu vegetaţie (CC), ce influenţează inter-

cepţia picăturilor de ploaie; 
- gradul de acoperire cu resturi vegetale, roci, etc. (SC), ce in-

fluenţează capacitatea de transport a scurgerii lichide; 
- rugozitatea suprafeţei solului (SR);  
- umiditatea solului (SM). 
Datorită faptului că poate fi rulat pe un calculator PC obişnuit, mo-

delul RUSLE devine un instrument foarte eficient pentru proiectarea lucrări-
lor de îmbunătăţiri funciare sau pentru cercetarea ştiinţifică de profil. 

 
1.1.3. Relaţii de proces privind eroziunea de suprafaţă 
 
Spre deosebire de Ecuaţia Universală a Eroziunii Solului care a fost 

stabilită în urma unor analize statistico-matematice, relaţiile de proces pro-
pun o descriere mai detaliată a  fenomenului erozional. Aceste relaţii mate-
matice stau la baza noilor modele de simulare a eroziunii solului, printre ca-
re şi modelul WEPP (Water Erosion Prediction Project). 
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Principalele procese prin intermediul cărora se manifestă eroziunea 
solului pe versanţii cu folosinţe agricole sunt: desprinderea, transportul şi 
depunerea particulelor de sol sub influenţa acţiunii picăturilor de ploaie şi a 
scurgerii lichide la suprafaţa terenului. 

Sursele de sedimente se definesc conform cu modul în care apa se 
scurge la suprafaţa versantului. De cele mai multe, ori scurgerea la suprafaţă 
este considerată uniformă ca grosime în lungul versantului, tinzând să se 
concentreze în numeroase canale mici. Aceste canale, rezultate fie prin 
scurgerea concentrată sub formă de microcurenţi, fie prin lucrările solului, 
sunt cunoscute sub numele de rigole. Orice formă de eroziune care are loc în 
aceste canale se numeşte eroziune în rigole 

Scurgerea care are loc pe suprafeţele dintre rigole are tendinţa de a 
se îndrepta lateral, spre rigole şi are grosime mai mică decât scurgerea în ri-
gole. Eroziunea corespunzătoare acestei forme de scurgere se numeşte 

(rill erosion). În general, rigolele 
au lăţimi de 100 - 300 mm şi adâncimi de 50 -150 mm şi sunt uniform dis-
tribuite în lungul pantei.  

eroziune între rigole 
Scurgerile de suprafaţă provenite de pe mai multe terenuri converg 

spre canale mai mari, dând naştere aşa numitei scurgeri concentrate. În lun-
gul canalelor au loc procese de eroziune care vor da naştere la ogaşe şi rave-
ne. Acestea se numesc procese de eroziune în adâncime şi nu fac obiectul 
lucrării de faţă. 

(interrill erosion) 

 
Eroziunea între rigole 
 
Impactul picăturilor de ploaie cu solul constituie agentul eroziv cel 

mai important pe suprafeţele dintre rigole. Picăturile de ploaie au dimensi-
uni de 2 - 6mm şi viteză de cădere de cca. 8-10 m/s. La impactul cu solul, 
ele produc o dislocare însemnată de material solid. O parte a componentelor 
curgerii provocate de impact au direcţii radiale în jurul punctului în care a 
căzut picătura şi vor produce desprinderea şi transportul particulelor de sol 
după aceste direcţii. O altă componentă a acestei curgeri se datorează filmu-
lui de apă care, în punctul de impact, se ridică vertical şi se sparge în mai 
multe picături mici. Aceste picături pot antrena particule de sedimente până 
la înălţimea de 1 m faţă de sol şi până la 0.8 m depărtare de punctul impac-
tului. Sedimentele pot ajunge direct în curgerea prin rigole sau pot fi trans-
portate lateral de către curenţii formaţi pe zonele dintre rigole. 

Ecuaţia eroziunii între rigole (G.R.Foster, 1982) are forma următoa-
re: 
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Di = ri Ki [2.96(sin θ)0.79 + 0.56]Ci [a.5] 
unde: 
Di - rata eroziunii între rigole; (masa/suprafaţă şi timp); 
ri - factorul de erozivitate între rigole, 
Ki - factorul de erodabilitate a solului între rigole; 
θ - unghiul suprafeţei dintre rigole cu orizontala; 
Ci - factor privind efectul covorului vegetal şi al lucrărilor solu-

lui asupra eroziunii între rigole. 
 
Eroziunea în rigole 
 
Eroziunea în rigole constă în desprinderea particulelor de la suprafa-

ţa de contact dintre sol şi curentul de apă, după care sunt transportate în aval 
(G.R.Foster, 1982). Desprinderea se face neuniform în lungul rigolei. Rădă-
cinile plantei sau resturile vegetale pot reduce în bună măsura eroziunea în 
rigole. Astfel, 1 kg/m2 de paie încorporate, reduce eroziunea solului cu cca. 
80% pe un teren proaspăt arat, comparativ cu un teren arat fără încorporare 
de paie (M.W.Van Liew şi K.E.Saxton, 1983). 

Ecuaţia pentru determinarea capacităţii de desprindere într-o singură 
rigolă (G.R.Foster, 1982) are forma: 

 
Dc = Krs(τ - τc)  [a.6] 
unde: 
Dc  = capacitatea de desprindere (masa/suprafaţa udată); 
Krs = erodabilitatea solului pentru eroziunea în rigole; 
τ    = efortul tangenţial minim; 
τc   = efortul tangenţial critic. 
Exceptând cazul rigolelor uniforme, bine conturate (ex. la irigaţiile 

prin brazde), rata de descărcare poate varia de la o rigolă la alta. Totuşi, pen-
tru simplificare, curgerea este considerată uniformă în lungul pantei. 
G.R.Foster, (1982) recomandă următoarea relaţie de estimare a capacităţii 
de desprindere în rigole. 

 
Dc  = Kru q Sr Cr [a.7] 
unde: 
Dc  = capacitatea de desprindere pe unitatea de suprafaţă; 
Kru = erodabilitatea pentru eroziunea în rigole; 
q    = rata de descărcare pe unitatea de lăţime; 
Sr   = panta hidraulică; 
Cr  = factorul influenţei culturii şi lucrărilor agrotehnice. 
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În ecuaţia [a.7] factorul Kru (erodabilitatea solului în rigole) are va-
lori diferite de cele ale erodabilităţii solului determinată pentru întreaga su-
prafaţă întrucât, în rigole, curgerea este concentrată şi are viteze mai mari. 

 
Transportul sedimentelor 
 
Transportul sedimentelor prin scurgerea la suprafaţa terenului, poate 

fi exprimat cu ajutorul ecuaţiilor elaborate de G.R.Foster şi L.D.Meyer 
(1975); G.R.Foster şi colab.(1981). 

 
Dd = a(Tc - g) [a.8] 
 
De = (Dc/ Tc)( Tc - g) [a.9] 
unde: 
Dd - rata depunerilor de sedimente (masa / suprafaţă şi timp); 
De - rata de desprindere (masa / suprafaţă şi timp); 
Dc - capacitatea de desprindere (masa / suprafaţă şi timp); 
a  - parametru privind probabilitatea unei clase de sedimente de 

a fi depozitată (lungime-1); 
Tc - capacitatea de transport (masa / lăţime şi timp); 
g - încărcarea cu sedimente (masa / lăţime şi timp); 
 Ecuaţiile [a.8] şi [a.9] sunt identice, cu excepţia parametrului 

care este definit în funcţie de natura procesului: de depunere sau de desprin-
dere. Din punct de vedere matematic, depunerea şi desprinderea sunt tratate 
asemănător, singura deosebire fiind semnele: - negativ pentru desprindere şi 
pozitiv pentru depunere. 

 Deplasarea sedimentelor pe pante este definită cu ajutorul 
ecuaţiei de continuitate pentru transportul masei, elaborată de G.R.Foster 
(1982): 

 
dg/dx = Df + Di [a.10] 
unde: 
x -  d i s t a n ţ a  î n  l u n g u l  p a n t e i ;  
Df - rata de desprindere sau de depunere; 
Di - aportul lateral de sedimente produs fie de impactul picături-

lor de ploaie cu solul, fie de scurgerea laterală la suprafaţa solului. 
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1.2. Contribuţii româneşti privind estimarea eroziunii solului 
 
1.2.1. Aspecte generale 
 
Activitatea cercetătorilor  români în domeniul eroziunii solului nu 

trebuie privită separat de cea desfăşurată în lume ci ca o contribuţie la efor-
tul general de soluţionare a problemelor. Selectarea elementelor de noutate 
şi adaptarea lor la condiţiile particulare ale fiecărei zone sunt dificil de re-
zolvat întrucât oferta de material ştiinţific este din ce în ce mai generoasă. 

De-a lungul timpului, şi în România au existat preocupări numeroase 
privind studiul eroziunii şi al proceselor asociate acesteia. Nu vom insista 
asupra lor deoarece ele pot constitui obiectul unui studiu separat. Menţio-
năm doar numele a câtorva specialişti de marcă ce au adus contribuţii im-
portante în acest domeniu: M. Moţoc, P. Stănescu, V. Ionescu, V. Băloi, etc. 
De asemenea, amintim câteva aspecte legate de activitatea Cebtrului de Cer-
cetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, judeţul Vas-
lui, care a avut un rol însemnat în abordarea unei strategii noi privind activi-
tatea de combatere a eroziunii solului. Astfel, experimentele desfăşurate în 
Podişul Moldovei cât şi în alte perimetre din zona colinară a ţării, coordona-
te de Staţiunea Perieni, au condus la obţinerea unor rezultate originale, cu 
rezonanţă teoretică şi practică. 

Studiile efectuate pe parcelele pentru controlul scurgerilor, ocupate 
cu diferite culturi, au permis acumularea unor date importante ce reflectă le-
gătura dintre fenomenul erozional şi factorii ce îl influenţează (Moţoc M. şi 
Ioniţă I. -1983, I.Ioniţă -1985). S-au monitorizat pierderile de apă şi sol în 
funcţie de principalii parametri climatici (precipitaţii şi temperatură), para-
metrii de sol, relief, vegetaţie, lucrări agricole, etc. Totodată, s-a studiat ero-
ziunea sub formă de rigole, utilizându-se în acest scop un dispozitiv experi-
mental alcătuit dintr-o instalaţie de alimentare cu apă şi mai multe parcele 
agricole (M. Moţoc şi O. Ouatu 1977). Evidenţiem stabilirea influenţei debi-
tului de alimentare, a stării solului şi acoperirii cu vegetaţie asupra înaintării 
frontului de scurgere şi formării rigolelor. 

Din punct de vedere al amenajării şi utilizării raţionale a terenului, s-
a urmărit întreaga gamă a proceselor de versant şi de albie ce contribuie la 
modificarea suprafeţei versanţilor sau la alimentarea cu material solid a reţe-
lei hidrografice. 

În figura 1.1. este prezentată o schemă flux, adaptată de M. Moţoc după 
Fleming şi Zorzi, referitoare la producerea sedimentelor şi transportul acestora, 
până la depunerea în mări sau acumulări. Modelul cuprinde o secţiune a proce-
selor de versant (land) şi alta a reţelei hidrografice. Cea de-a doua secţiune are 



2 0  
 

două părţi: una priveşte transportul sedimentelor în acumulările executate pe re-
ţeaua hidrografică neamenajată (channel) iar cealaltă se referă la transportul şi 
depunerea sedimentelor în acumulările executate pe reţeaua hidrografică 
(reservoir). 

De asemenea, în cele ce urmează, se redau pe scurt principalele me-
tode de estimare a producţiei de sedimente utilizate în România. 

 
1.2.2. Metode de estimare a producţiei de sedimente 
 
Metoda R.Gaşpar şi A. Apostol 
 
Volumul de aluviuni dintr-un bazin hidrografic mic Wa, considerat 

ca o medie anuală într-o perioadă de timp îndelungată (min. 10 ani) se eva-
luează cu formula: 

 
Wa = Wav + Waa [a.11] 
 
Wav = abΣsq1 1i  [a.12] 
 

Waa = bΣLq2
i
i2  [a.13] 

în care: 
Wav = volumul de aluviuni rezultat din erodarea versanţilor (m3);  
Waa = volumul de aluviuni rezultat din erodarea albiilor (m3); 
a     = coeficient în funcţie de lungimea medie a versanţilor; 
b     = coeficient de reducere a volumului de aluviuni transportate; 
Σs   = suprafaţa bazinului fără suprafaţa albiilor neconsolidate (ha); 
ΣL   = lungimea totală a sectorului din reţeaua hidrografică (km); 
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 Figura 1.1. Diagrama fluxului fazei solide şi lichide într-un bazin 
hidrografic torenţial mic (adaptată de M.Moţoc după Fleming şi Zorzi) 
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i1     = panta medie a versanţilor; 
i2     = panta medie a fundului albiilor din fiecare grupă de lăţime; 
i      = panta albiilor de o anumită lăţime avută în vedere la stabilirea 

indicilor q2 ; 
q1    = indice de eroziune în suprafaţă (m3/an ha); 
q2    = indice de eroziune a albiilor (m3/km); 
Componenta modelului referitoare la eroziunea pe versanţi, având o 

formă simplificată, este recomandată pentru bazine hidrografice mici. 
 
Metoda V.Băloi şi I.Giurma 
 
Metoda estimează contribuţia suprafeţelor de scurgere la colmatarea 

lacurilor de acumulare. În urma măsurătorilor efectuate asupra volumului de 
aluviuni depuse în unele acumulări, V, Băloi şi I. Giurma (1978) au deter-
minat pentru trei bazine hidrografice de mărime mijlocie (40-122 km2), va-
lori ale eroziunii specifice cuprinse între 4,16 şi 11,7 m3/ha/an. Suprafeţele 
de colectare au fost apoi clasificate după gradul de participaţie, având drept 
criterii: condiţiile fizico-geografice, starea de eroziune şi poziţia lor faţă de 
lacul de acumulare. 

Eroziunea efluentă poate fi calculată în funcţie de mărimea eroziunii 
specifice de colmatare şi de valoarea coeficientului de retenţie pentru acu-
mulările respective.  

Metoda prezentată este utilă la stabilirea priorităţilor de amenajare 
antierozională pe suprafeţe de scurgere şi se recomandă spre a fi utilizată în 
bazinele hidrografice din Podişul Moldovenesc ce prezintă condiţii asemă-
nătoare cu cele studiate. 

 
Metoda eroziunii totale şi efluente după M. Moţoc, P. Stănescu şi Iu-

liana Taloescu 
 
Modelul matematic de estimare a eroziunii totale şi efluente (M. Mo-

ţoc, P. Stănescu şi Iuliana Taloescu 1979) are forma următoare: 
 
Et = Es+Ead+Eal+Edl+Eh [a.14] 
 
Ef = Et x Cf [a.15] 
unde: 
 Et = eroziunea totală, valori anuale pentru diferite asigurări sau me-

dia multianuală (t/ha an); 
Es  = eroziunea în suprafaţă (t/ha an); 
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Ead = eroziunea în adâncime (t/ha an); 
Eal  = sedimente provenite din alunecări (t/ha an); 
 Edl  = sedimente provenite de pe drumurile neconsolidate sau loca-

lităţi rurale (t/ha an); 
 Eh  = sedimente provenite din eroziunea malurilor sau adâncirea al-

biilor reţelei hidrografice (t/ha an); 
 Ef  = eroziunea efluentă, cantitatea de sedimente ce trece prin secţi-

unea de control (t/ha an); 
Cf  = coeficientul de efluenţă. 
 
Estimarea eroziunii în suprafaţă (Es). Metoda propusă  de către M. 

Moţoc şi col.,(1975, 1979) respectă structura stabilită de W.H.Wischmeier 
(A=RKLSCP) însă notarea semnificaţia şi metoda de stabilire a termenilor 
este diferită: 

 
Es = K S Lm in Cs C [a.16] 
unde: 
Es  = eroziunea în suprafaţă (t/ha an); 
K  = erozivitatea zonală, pierderi de sol pe zone de agresivitate plu-

vială stabilite de Stănescu P. (1968, 1970, 1979) în funcţie de indexul de 
agresivitate pluviala HI15 (t/ha/an); 

Lm = lungimea parcelei în sensul scurgerii (metri), m=0.3; 
in   = panta medie a parcelei (%), n=1.4; 
Cs = factor de influenţă a măsurilor şi lucrărilor solului Cs = 1 pentru 

terenurile fără măsuri şi lucrări CES; 
C = factor de influenţă a folosinţelor, culturilor şi lucrărilor solului. 

C=1 pentru porumb în monocultură. 
Comparativ cu formula Wischmeier au intervenit următoarele modi-

ficări: 
- Termenul dimensional nu mai este erodabilitatea ci erozivitatea  

(acesta reprezintă pierderea de sol măsurată în parcelele de control a eroziu-
nii, raportate la valorile L0.3 şi i1.4 ale parcelei, pentru parcela cu folosinţă 
porumb în monocultură, fără măsuri şi lucrări CES; 

- Pentru factorul de relief (L · i) nu se mai utilizează raportul faţă de 
parcela standard ci direct L0.3 · i1.4 

- Pentru factorul C se utilizează valorile stabilite prin experienţele 
efectuate în ţara noastră. 

Deşi, după cum afirmă autorul, prezintă unele neajunsuri, totuşi me-
toda este cea mai potrivită pentru estimarea eroziunii în suprafaţă pe te-
renurile cu folosinţe predominant agricole. 
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Această relaţie de calcul a fost foarte  intens utilizată în perioada anilor 
70’-80’ când lucrările antierozionale au luat o amploare deosebită astfel în-
cât la sfârşitul anului 1989 o suprafaţă de circa 2,2 milioane de hectare de 
teren agricol era amenajată antierozional. Principalul dezavantaj al acestei 
relaţii este însă faptul că nu a fost extinsă şi la nivelul altor ţări din Europa, 
ci a fost folosită doar în România. Din acest motiv, apar dificultăţi atunci 
când valorile eroziunii din România trebuiesc comparate cu cele din alte 
ţări, sau trebuiesc integrate în studii unitare, la nivel european sau mondial.   

Estimarea ratei eroziunii hidrice în ţările Europene se face cu ajutorul mai 
multor modele dintre care cea mai utilizată rămâne, în continuare, USLE. 
Pentru România, principala problemă constă în calculul parametrilor ce 
compun ecuaţia, iar care cel mai dificil de calculat este indicele de agresivi-
tate pluvială R datorită faptului că operaţiunea se bazează pe înregistrările 
detaliate ale averselor torenţiale, acumulate în intervale de timp cât mai 
lungi. 

Estimarea eroziunii în adâncime (Ead). Dintre metodele cunoscute în 
literatura de specialitate metoda suprafeţei active desfăşurate prezintă cel 
mai mare interes. Pentru utilizarea acesteia sunt necesare ridicări 
fotogrametrice la intervale de timp de  cel puţin 10 ani. Ea a fost utilizată în 
România de M. Moţoc, Neguţ şi Mihai Gh. Măsurători staţionare de lungă 
durată, i-au permis lui I. Ioniţă (1997 să stabilească ritmul mediu de 
ravenare În Podişul Moldovei. 

Estimarea contribuţiei alunecărilor la eroziunea totală (Eal). Prin 
asimilare, se poate considera suprafaţa ocupată cu alunecările active ca fiind 
fără vegetaţie iar pentru aceasta se estimează eroziunea în suprafaţă după 
metoda prezentată anterior. Pentru alunecările parţial stabilizate, după gra-
dul de acoperire cu vegetaţie, se estimează suprafaţa neprotejată care se con-
sideră activă, pentru care se calculează eroziunea prin metoda cunoscută. 
Contribuţii recente, asupra acestei probleme au fost aduse de Pujină D. 
(1997). şi Pujină Liliana (1998) 

Estimarea contribuţiei drumurilor şi localităţilor (Edl).  Se au în ve-
dere numai drumurile de pământ. Drumurile orientate paralel cu direcţia 
curbelor de nivel se asimilează cu terenul neprotejat la care se aplică un coe-
ficient de corecţie de 0.5 iar cele în serpentină sau orientate pe linia de cea 
mai mare pantă, cu teren neprotejat, fără coeficient de corecţie. În privinţa 
localităţilor se estimează suprafaţa curţilor, iar aceasta se încadrează la o fo-
losinţă echivalentă, pentru care se calculează eroziunea în suprafaţă. 

Estimarea contribuţiei reţelei hidrografice la eroziunea totală (Eh). 
O posibilitate de estimare este, ca şi în cazul ravenelor, compararea foto-



2 5  
 

gramelor realizate la un interval mare de timp (10-20 ani) şi apoi confrunta-
rea la teren şi estimarea volumului de material surpat în albie. 

Coeficientul de efluenţă (Cf). Cantitatea de sedimente erodate nu tre-
ce în totalitate printr-o secţiune de control de pe reţeaua hidrografică. O par-
te se depune pe versanţi, altă parte în albie. Raportul între eroziunea efluentă 
şi eroziunea totală reprezintă coeficientul de efluenţă. Valoarea acestuia de-
pinde de: sursa de sedimente, distanţa sursei faţă de secţiunea de control, 
sistemul de transport, textura materialului transportat, prezenţa în reţea a 
unor depozite de sedimente şi caracteristicile bazinului hidrografic. 

 
Extrapolarea rezultatelor la bazine hidrografice aflate în condiţii 

asemănătoare de relief, litologie, sol şi folosinţe, se face (după M. Moţoc, 
1975) cu ajutorul relaţiei: 

E E
S

Sef efm
m

=










0 8.

 [a.17] 

unde: 
Eef   = producţia de sedimente în bazinul, hidrografic interesat; 
Eefm = producţia de sedimente măsurate în bazinul hidrografic eta-

lon; 
S     = suprafaţa în km2 a bazinului hidrografic interesat; 
Sm   = suprafaţa în km2 a bazinului hidrografic etalon. 
Se poate face extrapolarea doar pentru bazine hidrografice care sunt 

mai mari sau mai mici, de cel mult două ori, decât bazinul hidrografic eta-
lon. 
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Capitolul 2 
 
MODELE DE SIMULARE A EROZIUNII 
 

 
2.1. Modele. Definiţii şi clasificări 
 

 Modelele au o multitudine de definiţii dar toate prezintă ca notă co-
mună ideea de imagine, de reprezentare a unei părţi a realităţii.  Aborda-
rea tipologică a modelelor face posibilă înţelegerea transferului acestora din 
domeniile fundamentale ale cunoaşterii spre alte domenii. 
 Clasificarea modelelor se poate face după multiple criterii iar unul şi 
acelaşi model poate fi încadrat în grupe tipologice diferite în raport cu natu-
ra criteriilor considerate. Tabelul 2.1. şi Figura 2.1. redau două asemenea 
clasificări. 

Tabelul 2.1. 
Tipologia modelelor (după G. Olteanu - 1989) 

Criterii Tipuri Observaţii 
Finalitatea 
urmărită 

Cognitive 
Informaţionale dia-
grame de flux, ge-
netice culturale 

Îmbogăţirea cunoştinţelor; 
Modalităţi specifice de transmitere a datelor 
comenzilor. 

 Predictive Asigură alternative anticipate ale evoluţiei 
(scenarii evolutive garantate cu probabilităţi 
specifice). 

 Prospective Semnalează modalităţile de intervenţie în pre-
zent, în raport cu diferitele alternative ale vii-
torului posibil. 

 După specificul do-
meniilor de activitate 
(fizice, chimice, bio-
logice, economice, 
matematice, etc.) 

Modelele se diferenţiază de la domeniu la do-
meniu dependent de specificul fiecărei activi-
tăţi. 

Modalitatea 
de exprimare 

Auditive 
Verbale 
Vizuale 
 

Tam-tam-ul; 
Dependente de specificul matricii culturale; 
Vizează ochiul şi prezintă o multitudine de 
modalităţi specifice; 

 iconice 
grafice; 
tabele; 

Mimează realitatea (machete la scară). 
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Criterii Tipuri Observaţii 
analogice; 
 
 
 
simbolice: 
matematice; 
econom.-matematice; 
logice. 

Bazate pe asemănarea dintre procese, fenome-
ne, etc. Se studiază un anume proces folosind 
un model cunoscut propriu unui fenomen 
asemănător. 

Modul evalu-
ării schimbă-
rilor 

Determinist 
cantitativ 
calitativ 
Probabilist 
 
Vag (fuzzy) 

Evoluţia, schimbarea este provocată de reacţii 
de tip cauza - efect; 
 
Relativitatea schimbărilor alternative, scenarii 
posibile. 

Tipul contro-
lului 

Deschise 
Închise 
 
feed-back pozitiv; 
 
feed-back negativ; 
 
Anticipare (feed-
before) 

Modificările nu sunt menţinute sub control 
Se realizează autocorecţia evoluţiei, deci con-
trolul este instituit; 
Corecţiile tind să ajusteze ieşirile modelului 
pentru a corespunde unei norme prestabilite; 
Autocorecţia nu conduce la ajustarea ieşirilor 
în raport cu un nivel normat prestabilit; 
Asigurarea în avans a mijloacelor de interven-
ţie, a constituirii unor rezerve pentru a menţi-
ne ritmul înalt al evoluţiei. 

Modul de 
surprindere a 
tendinţelor 

Statice 
Dinamice 
 
Optimale 

Se ignoră factorul timp; 
Se formalizează aportul trecerii timpului sub 
aspectul modificărilor posibile, etc. 
Asigură ajustarea modificărilor pentru a reali-
za un nivel extrem (maxim/minim) dezirabil, 
în anumite ipoteze ale stării naturii, condiţii-
lor, etc. 

Modul de de-
scriere a reali-
tăţii 

Continue 
 
Discrete 
Mixte 

Variabilele considerate prezintă variaţii de ni-
vel de infinită diversitate 
Numai anumite nivele 
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Figura 2.1.  Variantă de clasificare a modelelor 
 
a) Modelul fizic  este reprezentarea la scară naturală (pe teren) sau la scară 

redusă (în laborator) a fenomenului considerat. 
b) Modelul analogic analizează fenomenul considerat prin analogia lui cu 

alt fenomen, de exemplu cu cel electric. 
c) Modelul matematic poate fi definit ca: 
- un analog “mai simplu” al realităţii; 
- explică realitatea folosind concepte de matematică; 
- o mică imitaţie a realităţii, care ajută la înţelegerea ei şi la formularea 

unor prognoze; 
- o interacţiune dintre formă şi conţinut; forma este expresia matematică 

folosită, iar conţinutul îl reprezintă, de regulă, problema tehnică de re-
zolvat, aşa cum se prezintă ea în realitate; 

- o reprezentare a unei realităţi în vederea efectuării unor calcule expe-
ditive, înlocuind astfel o serie de experienţe care pe alta cale ar fi fost 
imposibil de realizat în practică sau ar fi necesitat un cost prea ridicat 
pentru experimentare, servind eventual pentru comparaţii. 

 
Elemente care compun un model matematic: 
a) Variabile şi parametri 

- de intrare (cunoscute); 
- de ieşire; 

b) Relaţii funcţionale 
- ecuaţii; 
- identităţi. 
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Etape parcurse în elaborarea unui model matematic: 
- formularea problemei. 
- culegerea de date şi clasificarea primară. 
- estimarea parametrilor modelului.  
- construirea modelului matematic. 
- calibrarea modelului cu ajutorul datelor experimentale. 
- testarea modelului cu date reale. 
- interpretarea rezultatelor obţinute. 

 
Avantajele modelării matematice: 
de ordin ştiinţific: 

- sinteza cunoştinţelor; 
- orientarea cercetărilor viitoare; 
- estimarea importanţei relative a proceselor. 

de ordin economic: 
- simplificarea experimentării; 
- scurtarea timpului de cercetare;  
- optimizarea intervenţiilor în sistem.  

 
2.2. Modele de simulare a eroziunii realizate pe plan mondial 
 
În tabelul 2.2. sunt prezentate câteva modele realizate în lume care 

simulează diverse procese ce influenţează eroziunea solului. 
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Tabelul 2.2. 
Câteva modele matematice de simulare a proceselor hidrologice şi/sau erozionale  

Nr. 
crt 

Autori Denumire, loc elaboraremodel Comentarii 

1. Beasley D.B., 
Monke E. J., 
Huggins L.F 

ANSWERS - Areal non-point 
source watershed environment re-
sponse simulation Univ. 
Arkansas, AK ,USA. 

Model aplicabil zonei centrale a SUA, în bazine hidrografice ocupate cu păduri, terenuri 
agricole, localităţi. Simulează procese hidrologice de intercepţie, infiltraţie, scurgere de su-
prafaţă şi subsuprafaţă, desprinderea şi transportul sedimentelor dintr-un bazin hidrografic. 
Permite utilizarea unei game variate de opţiuni privind introducerea şi listarea datelor. 

2. Betson R. P., 
Pratt H. E. 

SSAM - Streamflow simulation and 
analysis model Tennessee Valley 
Authority, Knoxville, TN, USA. 

Model cu date zilnice de simulare a scurgerii concentrate şi model de simulare a hidrogra-
fului unei averse. Aceste doua modele pot fi combinate şi pot genera stocastic evenimente 
pluviale, pot simula evapotranspiraţia, scurgerea la suprafaţă şi subsuprafaţă, calitatea apei 
şi caracteristicile sedimentelor desprinse şi transportate. Modelul poate fi aplicat în silvicul-
tură, agricultură şi terenuri urbane. 

3. Boyce R.C. SEDEL - Sediment Delivery, Feder-
al Center Building, 
Hyattsville, MD, USA. 

Model care estimează producţia de sedimente la nivelul unui bazin  hidrografic al unui râu 
precum şi la nivel de subbazin. Modelul estimează eroziunea în suprafaţă cu ajutorul 
USLE. Oferă informaţii legate de proiectarea şi exploatarea polderelor şi calculează necesa-
rul de sedimente pentru construcţia digurilor. 

4. Donigian A.S., 
Crawford N.H. 

NSP- Nonpoint Source Polluant 
Loading Model, HYDROCOMP 

Model care simulează procesele hidrologice (inclusiv  acumularea şi topirea zăpezii), pro-
cesele de eroziune şi sursele de poluare nepunctuale de suprafaţă. 

5. Donigian A.S., 
Crawford N.H. 

ARM- Agricultural Runoff 
Mangement Model, HYDROCOMP 
INC. Page Mill Road, Palo Alto, 
CA, USA. 

Model care simulează procesele hidrologice (inclusiv  acumularea şi topirea zăpezii), pro-
cesele de eroziune, interacţiunea pesticide - sol, şi transformările care le suferă îngrăşămin-
tele din sol. Sunt simulate scurgerea, eroziunea şi conţinutul de pesticide şi nutrienţi din 
scurgerile de pe bazine hidrografice mici. 

6. Leaf C. F. 
Brink G. E.   

LUMOD - Land Use Model , Fort 
Collins, CO, USA. 

Model care simulează impactul hidrologic pe termen scurt şi lung al defrişării pădurii şi 
modificarea climei, în vederea elaborării unei strategii de exploatare a pădurilor. Modelul 
are în componenţă serii de timp care pot calcula modificările evapotranspiraţiei, apa din sol, 
gradul de acoperire a solului cu pădure, reflexia energiei solare, intercepţia ploii, distribuţia 
zăpezii şi producţia de sedimente. 

7. Simons D.B. 
Li R.M. 
Stevens M.A. 

WASED – Colorado State 
University, Fort Collins, CO, USA. 

Model ce permite împărţirea bazinul hidrografic în zone omogene. Lucrează cu evenimente 
pluviale individuale şi calculează bilanţul apei, eroziunea prin impactul  solului cu picături-
le de ploaie şi pierderile de sol prin deplasarea apei la suprafaţa solului sau în canale. 

8. Smith R.E. 
Woolhiser D.A 

KINEROS, CSU Foothillis, Fort 
Collins, CO, USA. 

Model care utilizează aproximarea cinematică şi bilanţul masei pentru scurgerea provenita 
din infiltraţii . Topografia bazinelor hidrografice este aproximată cu o succesiune de planuri 
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Nr. 
crt 

Autori Denumire, loc elaboraremodel Comentarii 

şi racordări de canale. Modelul calculează cantităţile totale de sedimente erodate precum şi 
adâncimea de sedimentare. 

9. Knisel W.G. CREAMS - Chemicals, Runoff and 
Erosion from Agricultural Manage-
ment Systems. - Soil Conserv. Serv., 
Eng. Div. Washington, D.C. , USA. 

Model care prognozează distribuţia scurgerilor lichide şi solide, a pesticidelor şi substanţe-
lor fertilizante de pe un teren cu folosinţe agricole. Modelul simulează procesele la nivelul 
unui bazin hidrografic şi este alcătuit din trei componente principale care pot lucra în mod 
independent: hidrologie, eroziune şi chimie. Pasul de timp utilizat poate fi ziua sau ora. 

10. Wight J. Ross ERHYM - Ekalaka Rangeland Hy-
drology an Yield Model , USDA, 
ARS, Northwest Watershed Re-
search Center, South 
Orchard, Boise, ID, USA.. 

Model de prognoză a bilanţului apei în sol care poate simula următoarele procese: evapora-
ţia, transpiraţia plantelor, scurgerea la suprafaţă, infiltraţia, consumul de apă al plantelor şi 
producţia vegetală. Modelul poate utiliza date climatice în timp real sau poate utiliza înre-
gistrări de lunga durată pentru generarea de date climatice. 

11. Williams J.R. 
Benson V. 
Jones A. 
Dyke P. 

EPIC - Erosion Productivity Impact 
Calculator - USDA, ARS, Grass-
land, Soil and Water Research La-
boratory, Blackland Road Temple, 
Texas, USA. 

EPIC a fost proiectat pentru simularea unor procese biofizice care au loc în sol şi la supra-
faţa solului, pentru perioade mari de timp, de zeci şi chiar sute de ani; Modelul este com-
plex şi are aplicabilitate pentru o gamă largă de condiţii naturale: soluri , climă, vegetaţie, 
relief,  etc. Modelul prezintă eficienţă şi capacitate pentru simularea efectelor particulare ale 
aplicării unor măsuri specifice de combatere a eroziunii solului. Principalele componente 
ale modelului sunt: clima, hidrologia, eroziunea, fertilizarea, pesticidele, temperatura solu-
lui, lucrările solului, dezvoltarea plantelor, organizarea teritoriului, calcule economice.  

12. Flanagan D. 
Laflen J. M. 
Nearing M. A. 

WEPP - Water Erosion Prediction 
Project - USDA, ARS, NSERL, Soil 
Building West Lafayette, IN, USA. 

WEPP efectuează prognoza eroziunii solului pe versanţii cu folosinţe agricole sau în bazine 
hidrografice mici. Programul este complex şi poate fi aplicat pentru o gamă variată de con-
diţii privind: solul, clima, vegetaţia, măsurile antierozionale, etc. Principalele componente 
ale modelului sunt: clima, eroziunea, lucrările solului, irigaţiile, drenajul, etc. 

13. Valentina 
Krysanova, 
Muler D. I.,  J.G. 
Arnold 

SWIM - Soil and water integrated 
model - Potsdam Institute for Cli-
mate Impact Research, Germania 

Modelul simulează ciclul hidrologic, eroziunea, dezvoltarea plantelor şi deplasarea prin apă 
şi sol a substanţelor fertilizante la nivelul unor bazine hidrografice cu suprafaţa cuprinsă 
între 100 şi 20.000 km2. Modelul este rezultatul combinării şi îmbunătăţirii a două modele 
mai vechi (SWAT - Arnold şi col., 1993 şi MATSALU -Krysanova şi col.,1989) 

14. Morgan R. 
Poesen J. 
Torri D. 
Et. al. 

EUROSEM - The European Soil 
Erosion Model - European 
Commission 

EUROSEM este realizat prin colaborarea unor specialişti de marcă din Europa şi Statele 
Unite. Modelul simulează procesele erozionale din bazine hidrografice mici şi a fost adap-
tat pentru a putea conlucra cu Sistemul Informaţional Geografic. A fost testat pentru diverse 
condiţii de relief, sol, climă şi vegetaţie. 
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2.3. Contribuţii româneşti la realizarea unor modele de simulare 
  
Printre primele modele matematice transpuse în limbaj informatic, 

destinate rezolvării unor probleme din domeniul combaterii eroziunii solu-
lui, se numără cele realizate de I. Giurma, U. Berar şi colab.(1983). Desigur 
că tehnica de calcul din perioada 1980-1983 era destul de rudimentară, 
comparativ cu cea disponibilă în momentul de faţă. Cu toate acestea, prezin-
tă interes şi astăzi următoarele modele: 

Modelul matematic dinamic pentru stabilirea de soluţii optime de 
combatere a eroziunii solului într-un bazin hidrografic estimează comporta-
rea şi efectul unor lucrări CES sub influenţa unor ploi succesive şi determi-
nă eficienţa acestora nu static ci pe durata lor de serviciu. 

Modelul de optimizare a soluţiilor tehnice de modelare a terenurilor 
agricole în pantă poate stabili o soluţie optimă, cu volum minim şi echili-
brat de terasamente, pentru configuraţia finală dorită de proiectant (teren ne-
ted sau cu pante variabile de mai multe sensuri, ori cu trepte-terase, având 
ca date de bază numai câteva cote geodezice, arbitrar  răspândite pe suprafa-
ţa de teren). 

Modelul de optimizare a soluţiei de terasare a versanţilor urmăreşte 
obţinerea celor mai bune soluţii privind configuraţia teraselor, având în ve-
dere neuniformitatea suprafeţei versanţilor agricoli. În final lucrarea trebuie 
să fie cât mai economică iar suprafaţa netă agricolă realizată prin terasare să 
fie cât mai mare. 

Modelul matematic de calcul al colmatării lacurilor de acumulare 
mici şi mijlocii permite analiza cantitativă şi calitativă a volumului de aluvi-
uni depus în lacuri precum şi studiul influenţei bazinelor de recepţie asupra 
procesului de colmatare. 

Modelul matematic pentru dimensionarea optimă a numărului şi înăl-
ţimii unor baraje-praguri pe o formaţiune torenţială oferă soluţii optime 
tehnico-economic cu privire la tipul barajelor, numărul şi înălţimea lor de 
retenţie. 

Modelul matematic de simulare a aterisării unor lucrări transversale 
pe o formaţiune torenţială permite analiza procesului de aterisare ca efect a 
unor ploi torenţiale şi alegerea celei mai bune variante de lucrări transversa-
le executate pe etape. 
O aprofundată analiză statistică a legăturilor de dependenţă între factorii ca-
re influenţează declanşarea şi intensitatea eroziunii a fost efectuată de Viorel 
Ionescu (1986). Autorul încearcă să exprime cât mai real, măsura în care ca-
racteristicile factoriale (ploaie, sol, vegetaţie, pantă, expoziţie, lungime, 
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formă, agrotehnică, etc.) contribuie la formarea caracteristicii rezultative 
(scurgere lichidă, eroziune, sedimentare, etc.). 
Din categoria modelelor ce pot fi rulate pe calculatoarele PC se evidenţiază 
modelul SIBIL realizat de V. Simota şi colab., la ICPA Bucureşti, după anul 
1988. Acesta simulează bilanţul apei în sol ţinând cont de diversitatea con-
diţiilor climatice, pedologice şi agrotehnice. 

Desigur, în România au existat şi alte încercări de realizare a unor 
modele privind simularea eroziunii solului. Lipsa unei reţele informatice 
unitare, a unor mijloace adecvate de informare ştiinţifică precum şi slaba 
preocupare a factorilor de decizie pentru a contura la nivel naţional o strate-
gie corespunzătoare au contribuit la insuficienta cunoaştere şi extindere a 
acestor modele. 

 
2.4. Încadrarea modelelor de simulare în Sistemul Informaţional 

Geografic 
 
Unul dintre obiectivele unităţilor de cercetare şi proiectare este acela 

de a oferi asistenţă proprietarilor de teren privind administrarea optimă a re-
surselor naturale (sol, apa, aer, plante şi animale). Aceştia pot fi ajutaţi să 
selecteze cele mai bune metode pentru a minimaliza unele din efectele dău-
nătoare ale practicilor agricole (ex. poluarea cu pesticide şi substanţe fertili-
zante a apelor subterane şi de suprafaţă). Realizarea unor asemenea obiecti-
ve reclamă analize mult mai complexe şi mai sofisticate decât cele practica-
te în trecut. 

În ultimii ani s-a dezvoltat o nouă tehnologie denumită GIS (Geo-
graphic Information Systems) care reprezintă un instrument computerizat de 
analiză complexă capabil să utilizeze atât datele înregistrate tradiţional  (ta-
bele) cât şi bazele noi de date realizate pe calculator. Acesta prezintă rezul-
tatele finale sub o formă atractivă şi uşor de înţeles (grafice, hărţi, tabele, 
etc.). 

GIS este o tehnologie cuprinzătoare care include aspecte de proiecta-
re, cartografiere, fotogrametrie, teledetecţie şi programare pe calculator. 
Programul poate fi utilizat în activitatea de organizare a teritoriului agricol 
şi neagricol, la efectuarea de analize economice, la evaluări socio-culturale, 
analiza mediului înconjurător şi planificarea resurselor naturale. 

În SUA programul GIS este folosit pentru activităţi ca: inventarierea 
resurselor naturale, analiza calităţii apei, planificarea exploatării şi conservă-
rii resurselor, analiza datelor şi distribuirea informaţiilor la nivel naţional, 
districtual sau local (fermă). 
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În figura 2.2. este prezentat un exemplu de utilizare a GIS privind 
planificarea măsurilor de conservare a solului şi apei la nivel de unitate agri-
colă. 

Utilizatorul programului introduce în calculator numele fermei iar 
calculatorul selectează din baza de date, suprafaţa de teren aferentă fermei. 
Pe ecran sau la perifericele de listare va fi afişată harta fermei cu informaţii 
despre: topografie, soluri, drumuri, reţea torenţială, etc. Sunt identificate şi 
măsurate suprafeţele cu potenţial ridicat de eroziune iar apoi sunt evidenţiate 
suprafeţele care pot fi amenajate cu diverse lucrări antierozionale. De ase-
menea, se efectuează un bilanţ al pierderilor de sol precum şi o analiză a de-
plasărilor de substanţe nutritive şi pesticide prin intermediul scurgerilor de 
suprafaţă sau de subsuprafaţă. GIS propune în cele din urmă o hartă cu o se-
rie întreagă de măsuri alternative de îmbunătăţiri funciare. 

GIS este proiectat pentru a fi aplicat atât în agricultură cât şi în silvi-
cultură unde constituie un puternic suport informaţional privind administra-
rea pădurilor, combaterea bolilor, protejarea faunei şi prevenirea incendiilor. 

Modelele performante de simulare a eroziunii solului, printre care şi 
WEPP, sunt proiectate pentru a putea conlucra eficient cu GIS. Ele pot fo-
losi în comun bazele de date privind: relieful, solurile, vegetaţia, lucrările de 
amenajare antierozională, etc. Finalmente, însăşi valorificarea informaţiilor 
obţinute prin modelare se îmbunătăţeşte considerabil.  

Figura 2.2.  Schemă de utilizare a programului GIS în activitatea de conser-
vare a resurselor de apă şi sol (adaptat după Gale W.TeSelle, 1994)  
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2.5. Validarea modelelor 
 
2.5.1. Principii de validare 
 
Verificarea funcţionării corecte a unui model înseamnă practic a 

controla dacă datele obţinute cu ajutorul acestuia corespund cu rezultatele 
înregistrate prin măsurători directe. 

Funcţionarea unui model pentru diferite condiţii naturale se verifică 
după  reguli bine precizate, în funcţie de structura sa internă. Modelele care 
prognozează, de exemplu, scurgerile lichide dintr-un bazin hidrografic pe o 
perioadă de 100 de ani, nu pot fi verificate fără utilizarea unui şir de înregis-
trări efectuate într-o perioadă lungă de timp. Modelele care simulează scur-
gerile lichide anuale necesită pentru verificare câte o valoare măsurată în te-
ren, pentru fiecare an. Modelele de simulare continuă a curgerii prin canale 
pot fi verificate numai cu ajutorul unui şir continuu de înregistrări ale curge-
rii respective. 

Principalele criterii de care se ţine seama atunci când se încearcă va-
lidarea unui model pentru diverse condiţii de mediu, sunt următoarele: 

- Raţionamente subiective privind modul în care modelul corespunde 
cerinţelor. 

- Procedee statistice de evaluare a apropierii dintre valorile obţinute 
prin simulare faţă de cele obţinute prin înregistrări directe. Elementele de 
calcul statistic se pot referi la diferite proprietăţi fizice şi chimice ale solului 
şi apei, la diverşi parametri privind scurgerea lichidă şi solidă, etc. 

- Funcţii obiectiv ce combina mai multe procedee statistice. 
Verificarea modelelor complexe este indicat să se facă luând în con-

siderare atât întreaga structură cât şi modular (pe seturi şi subseturi de date) 
fapt care simplifică în mare măsura munca cercetătorului. 

Neconcordanţa dintre rezultatele simulate şi cele măsurate se dato-
rează unor erori care pot avea surse diferite de provenienţă: 

1. Erorile de la introducerea necorespunzătoare a datelor de intrare. 
Toate valorile trebuiesc verificate cu atenţie pentru ca modelul să funcţione-
ze în parametrii proiectaţi. Datele care conţin erori mari nu vor fi utilizate 
pentru verificare iar cele care conţin erori relativ mici pot da rezultate satis-
făcătoare doar atunci când sunt utilizate pentru perioade de timp mai lungi. 

Dacă sunt utilizate şiruri continue de date şi acestea prezintă anumite 
goluri datorate unor cauze obiective, se recomandă completarea segmentelor 
lipsă din şirul de date. 

2. Utilizarea pentru verificare a unei perioade de înregistrări care nu 
conţine suficient de multe evenimente, de exemplu precipitaţii. În acest caz, 
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modelul nu funcţionează normal şi va furniza date necorespunzătoare pentru 
situaţia dată. 

3. Ecuaţiile modelului nu reprezintă suficient de bine procesele natu-
rale în cauza. Rezultatele simulării vor fi permanent comparate cu datele în-
registrate pentru a depista relaţiile matematice necorespunzătoare. 

Figura 2.3. redă schematizat principiile de validare ale modelelor, 
principalele surse de erori şi procedurile de validare cele mai des utilizate.  

Se poate întâmpla ca datele finale obţinute prin modelare să fie insu-
ficiente pentru utilizator în vederea luării unor decizii. Deseori, utilizatorul 
de model are nevoie de date suplimentare iar acestea pot fi obţinute fie prin 
listarea unor parametri secundari ai modelului, fie prin revizuirea parţiala a 
modelului pentru a obţine seturile noi de date solicitate. 

 
2.5.2. Surse de variaţie în analizele de sol 
 
Pentru ca rezultatele analizei agrochimice să reflecte cât mai corect 

situaţia din parcelele de recoltare cu o eroare admisibilă, este necesar ca 
probele de sol să fie reprezentative. Ele trebuie să aibă trăsături specifice te-
renului pe care îl caracterizează, să nu sufere modificări în cursul pregătirii 
transportului, depozitării, manipulării şi să fie analizate în mod corect. Nu-
meroase studii au arătat că într-un laborator de serie de agrochimie în care 
se lucrează corect, din eroarea totală care afectează analiza de sol, 80-85% 
revine erorii de recoltare şi 15-20% erorii de divizare a probei şi erorii anali-
tice (Hauser, 1973). În prezent, ca şi în viitor, se menţine valabilă afirmaţia 
că de modul în care sunt recoltate probele de sol din teren depinde în cea 
mai mare măsură justeţea datelor obţinute. 

Eroarea de recoltare care afectează rezultatele analizei fizico chimice 
ale solului provine din doua surse principale: variaţia în spaţiu şi variaţia în 
timp a însuşirilor sale În figura 2.4. se prezintă schema principalelor surse 
de variaţie în analizele de sol. 

Variaţia spaţială a însuşirilor solului

Pentru o parcelă de recoltare fiecare proprietate a solului are o varia-
ţie proprie, caracterizată prin indicii statistici ai variabilităţii: 

 Proprietăţile solului nu sunt  
identice pe o suprafaţă de teren de dimensiuni oricât de mici, chiar în condi-
ţii de omogenitate aparent ridicată a învelişului de sol. Întrucât solul dintr-o 
parcelă de recoltare nu poate fi analizat ca un întreg, ci prin probe parţiale, 
care intră în alcătuirea probei medii, datele analizei fizico chimice vor ex-
prima întotdeauna situaţia medie din parcelele de recoltare, cu o anumită 
eroare. 

 a   - abaterea medie pătratică  
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CV
s
x

100=  - coeficientul de variaţie, în care x este media aritme-

tică. 
Numărul de probe parţiale necesare alcătuirii unei probe medii re-

prezentative este determinat de gradul de variaţie a proprietăţii celei mai va-
riabile din setul ce urmează să se analizeze şi de precizia urmărită pentru da-
tele analitice. 

Tipul de variaţie exprimă raportul ce există între gradul de variaţie a 
însuşirilor solului pe suprafeţe mici în comparaţie cu suprafeţele mari. Toto-
dată, s-a constatat că metoda de recoltare sistematică a probelor parţiale dă 
rezultate mai bune decât metoda de recoltare randomizată. De menţionat că 
distanţa dintre probe  trebuie astfel aleasă încât să asigure o participare pe 
cât posibil egală a microzonelor existente în parcelă având diferite grade de 
neomogenitate. 

 

Figura 2.3. Schema de validare a modelelor matematice 
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Figura 2.4. Surse de variaţie în analizele de sol 
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Variaţia temporală a însuşirilor solului Proprietăţile solului prezintă o vari-
aţie în timp cu caracter sezonier şi una determinată de interacţiunea solului 
cu amendamentele şi îngrăşămintele aplicate. În anumite cazuri, această va-
riaţie poate afecta rezultatele analizei cu o eroare determinată de momentul 
recoltării probelor de sol. 

In general, variaţia sezonieră a proprietăţilor solului, determinată de 
regimul hidrotermic, de activitatea microbiologică a solului şi de consumul 
de elemente nutritive al plantelor, nu conduce la schimbări în clasa de înca-
drare a solurilor, spre exemplu după reacţie sau conţinut de fosfor şi potasiu 
accesibil. 

In momentul recoltării trebuie să se ţină seama de eroarea determina-
tă atunci când se recoltează probe destinate urmăririi modificărilor de lungă 
durată ale proprietăţilor solului şi pentru calibrarea modelelor de simulare a 
proceselor fizice şi chimice din sol. Pentru primul aspect, cel mai indicat 
moment apare la sfârşitul verii, după recoltarea cerealelor şi înainte de apli-
carea tratamentelor pentru cultura următoare  sau din terenuri încă ocupate 
cu porumb ori cu alte culturi târzii, aflate în coacere deplină. 

Pentru cel de-al doilea aspect, se pot recolta probe de sol înainte de 
semănatul culturilor de primăvară sau înainte de aplicarea fertilizării cu 
azot. 

 
2.6. Descrierea modelelor WEPP şi EPIC 

  
Progresele spectaculoase pe care informatica le-a înregistrat în ulti-

ma vreme a influenţat în mod evident performanţele noilor modele de simu-
lare a eroziunii solului. 

Tehnica de calcul modernă, cu o capacitate de stocare a datelor de 
neimaginat cu doar câţiva ani în urmă, a favorizat apariţia unei noi generaţii 
de modele de complexitate incomparabil mai mare decât cele precedente. 
Acestea s-au realizat prin efortul conjugat al unor colective de cercetători 
specializaţi în domenii diferite precum matematica, hidraulica, geologia, 
agricultura, meteorologia, etc. 

Modelul american Water Erosion Prediction Project - WEPP (Pro-
iect de prognozare a eroziunii prin apă) este poate cel mai ilustrativ caz. 
Prima versiune a fost realizată în anul 1989 după care, aproximativ anual, au 
urmat noi versiuni  îmbunătăţite.  

În perioada 1990-1994, Serviciul de Conservare a Solului  -SUA a 
creat o interfaţă prietenoasă cu utilizatorul cu scopul de a uşura sensibil in-
troducerea datelor referitoare la relief, sol şi lucrări agricole.  
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În anul 1995, la simpozionul dedicat modelului WEPP de la Des 
Moines, Iowa, a fost lansat un compact disc ce conţinea o nouă versiune a 
programului, împreună cu o cuprinzătoare bază de date climatice, pedologi-
ce şi agrotehnice, extinsă asupra întregului teritoriu al SUA. Pe acelaşi su-
port au fost înregistrate informaţii detaliate asupra relaţiilor matematice pre-
cum şi a condiţiilor de experimentare şi validare a modelului. Ultima versi-
une datează de la finele anului 1998 şi rulează deja sub mediu Windows. Se 
înţelege că perfecţionarea modelului nu s-a încheiat nici până astăzi, după 
10 ani de activitate neîntreruptă. Se mai precizează că WEPP a fost realizat 
prin contribuţia unor prestigioase instituţii de cercetare sau administrative 
din SUA (Agricultural Research Service din reţeaua căruia se detaşează Na-
tional Soil Erosion Research Laboratory, Soil Conservation Service, Forest 
Service, Bureau of Land Management, etc.). 

WEPP reprezintă un important pas înainte făcut în tentativa de a 
oferi soluţii noi de amenajare antierozională şi de a prefigura impactul pe 
care aceste măsuri îl pot avea asupra mediului înconjurător. Spre deosebire 
de modelele anterioare care,  în fapt, efectuau o analiză statistică asupra unui 
număr limitat de date, WEPP are la bază o analiză de proces. Avantajul cel 
mai notabil constă în capacitatea de estimare spaţială şi temporală a pierde-
rilor de apă şi sol de pe versanţii cu folosinţe agricole. Totuşi, principala di-
ficultate întâmpinată de autori a constat nu în realizarea propriu-zisă a mo-
delelor, ci în calibrarea lor. Cele mai performante dintre ele au necesitat ve-
rificarea relaţiilor matematice cu date din teren obţinute uneori prin zeci şi 
chiar sute de experimente ştiinţifice costisitoare. În mod unanim, autorii 
modelului recunosc aşa numita "foame de date" deoarece validarea rezulta-
telor obţinute prin simulare necesită o confruntare severă cu datele măsurate 
în teren. În SUA modelul a fost validat cu ajutorul informaţiilor culese de pe 
circa 1000 de parcele experimentale din 15 bazine hidrografice mici ce apar-
ţin unui număr de 12 unităţi de cercetare. 

Alt model luat în studiu la Staţiunea Perieni este Erosion - 
Productiviy Impact Calculator - EPIC (Model de calcul al impactului erozi-
une -productivitate). Acesta a fost realizat în Statele Unite ale Americii de 
către Serviciul de Cercetări Agricole,  Serviciul de Conservare a Solului şi 
Serviciul de Cercetări Economice în scopul evaluării pagubelor produse de 
eroziunea solului precum şi a beneficiilor realizate prin aplicarea măsurilor 
antierozionale. EPIC a fost proiectat începând cu anul 1980 şi a fost mereu 
îmbunătăţit în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: 
- simularea unor procese biofizice care au loc în sol şi la suprafaţa solului, 
pentru perioade mari de timp de zeci şi chiar sute de ani; 
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- aplicabilitate pentru o gamă largă de condiţii naturale: soluri, climă, vege-
taţie, relief,  etc. 
- eficienţă şi aptitudine pentru simularea efectelor particulare ale aplicării 
unor măsuri specifice de combatere a eroziunii solului. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, desfăşurate la Staţiunea Perieni pe 
parcursul câtorva zeci de ani pot contribui în mod real la lărgirea ariei de 
aplicabilitate a modelelor WEPP şi EPIC şi pentru condiţiile naturale speci-
fice ţării noastre. 
 

Componente ale WEPP şi EPIC 
 Climă (EPIC, WEPP); 
 Hidrologie (EPIC, WEPP); 
 Plantă (EPIC, WEPP); 
 Sol (EPIC, WEPP); 
 Irigaţii (EPIC, WEPP); 
 Eroziune (EPIC, WEPP); 
 Substanţe fertilizante (EPIC); 
 Pesticide (EPIC); 
 Calcule economice (EPIC). 
Climă.  Modelele pot utiliza sau chiar genera, pentru perioade lungi 

de timp, date climatice cum sunt: precipitaţiile, temperaturile maxime şi mi-
nime, radiaţia solară, viteza şi direcţia vântului şi umiditatea relativă a aeru-
lui. 

Hidrologie  Se simulează procesele de scurgere la suprafaţa şi 
subsuprafaţa solului, scurgerea laterală, percolaţia, acumularea şi topirea ză-
pezii, evapotranspiraţia, etc. 

Plantă Se are în vedere dezvoltarea culturilor agricole în funcţie de 
condiţiile climatice, pedologice, agrotehnice, etc.  

Sol.  Însuşirile fizico-chimice ale solului sunt simulate dinamic în 
funcţie de evoluţia condiţiilor amintite mai sus. 

Eroziune. Poate fi simulată eroziunea de suprafaţă produsă din pre-
cipitaţii, topirea zăpezii sau irigaţii. Sunt simulate atât procesul de desprin-
dere a particulelor de sol cât şi procesul depunere aluvionară în rigole şi în-
tre rigole. 

Fertilizare. Modelele simulează fertilizarea cu azot şi fosfor, trans-
formările care au loc in sol, asimilarea îngrăşămintelor de către plante şi de-
plasarea substanţelor nutritive în sol şi la suprafaţa solului. 

Pesticide. Se determină pierderile pesticidelor prin apa scursă şi prin 
sedimente. De asemenea se calculează diminuarea în timp a efectului lor pe 
frunze sau în sol. 
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Organizare

Modelele WEPP şi EPIC abordează problema eroziunii solului în 
mod diferit. WEPP simulează îndeosebi dislocarea, transportul şi depunerea 
sedimentelor sub aspectul distribuţiei lor în spaţiu şi timp. Modelul EPIC in-
sistă mai puţin asupra procesului de eroziune în sine şi pune accentul îndeo-
sebi pe influenţa pe care fenomenul erozional o are asupra productivităţii so-
lului.  

. Pot fi simulate o varietate de tehnologii de cultură şi 
măsuri de organizare. Acestea includ caracteristici diferite privind cultura, 
densitatea plantelor, data semănatului şi a recoltării, fertilizarea, irigaţiile, 
sistemele de drenaj artificial, direcţia de lucrare a solului, etc. 

Rezultatele simulării cu WEPP si EPIC pot fi reprezentate sub 
diverse forme grafice şi analitice, conform dorinţei utilizatorului. Se poate 
opta pentru afişarea sub formă grafică a evoluţiei în timp a parametrilor 
(EPIC) sau pentru reprezentarea în profil transversal a zonelor cu procese de 
dislocare şi depunere a sedimentelor (WEPP). De asemenea, datele pot fi 
redate sintetic sub multiple forme de rapoarte zilnice, lunare sau anuale.  

2.7. Domeniile de aplicabilitate şi limitele modelelor 

Un utilizator al modelelor de simulare a eroziunii solului este pus 
deseori în situaţia de a alege un produs dintr-o ofertă extrem de bogată. Op-
ţiunea pentru unul sau altul dintre modele se face conform cu scopul urmă-
rit. În acest sens, se pot lua în considerare următoarele elemente: precizia 
simulării, tipul parametrilor ce descriu procesele asociate eroziunii, gradul 
de detaliere a proceselor, etc. Prin urmare, utilizatorul trebuie să se informe-
ze în prealabil asupra performanţelor şi limitelor modelului şi să le confrun-
te cu cerinţele acţiunii sale. 

Modelul WEPP oferă informaţii amănunţite asupra eroziunii solului 
însă performanţele sale depind în mare măsură de numărul şi precizia date-
lor de intrare. Actualmente, seturi complete de date sunt disponibile doar 
pentru suprafeţe mici de teren agricol. Acesta este motivul pentru care 
WEPP este utilizat cu succes îndeosebi în domeniul cercetării ştiinţifice. Pe 
măsură ce se va dezvolta Sistemul Informaţional Geografic, capabil să ges-
tioneze un număr mare de informaţii privitoare la teritoriul agricol, WEPP 
va înlocui treptat Ecuaţia universală a eroziunii solului în activitatea de pro-
iectare a lucrărilor antierozionale.  

În stadiul actual, USLE şi modelele înrudite (MUSLE, RUSLE, etc.) 
rămân instrumentele de proiectare cele mai eficiente. 

WEPP prezintă două secţiuni principale: ”versant” şi “bazin hidro-
grafic”. Alegerea uneia dintre ele se face în funcţie de mărimea suprafeţei 
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terenului pentru care se efectuează simularea. În general, secţiunea ”ver-
sant” este utilizată atunci când terenul agricol are dimensiuni reduse (lun-
gimi de 50-100 m). Pentru terenuri cu suprafeţe mai mari se recomandă sec-
ţiunea “bazin hidrografic”, caz în care scurgerile simulate de pe fiecare par-
celă sunt preluate şi evacuate spre aval printr-o reţea de canale. 

Debitul maxim lichid prin canale poate fi calculat opţional prin una 
din metodele de mai jos: 

- metoda Sharpley şi Williams, 1990, utilizată şi de modelul EPIC; 
- metoda Knisel, 1980, utilizată de modelul CREAMS. 
Relaţia de calcul a celei de-a doua metode a fost determinată statistic 

şi se referă la bazine hidrografice cu suprafeţe cuprinse între 70 ha şi 62 
km2. Pentru arii mai mici metoda Knisel dă rezultate nesatisfăcătoare în sen-
sul supradimensionării rezultatelor finale. 

La introducerea datelor trebuiesc avute în vedere următoarele restric-
ţii ale modelului: 

- Suprafaţa totală luată în studiu să nu depăşească 260 ha; 
- Profilele topografice ale fiecărei parcele să nu conţină mai mult de 

zece segmente caracteristice, corespunzătoare unităţilor omogene de exploa-
tare - amenajare; 

-  Lungimea fiecărui segment de pantă să nu depăşească 100 m. 
- Terenurile agricole să nu prezinte formaţiuni de eroziune în adân-

cime (ogaşe sau ravene). 
Suprafaţa de teren pentru care se execută simularea se fragmentează 

în parcele mai mici. Alegerea dimensiunilor parcelelor are o influenţă re-
marcabilă asupra acurateţei rezultatelor finale. Se recomandă ca lungimea 
parcelei orientată pe direcţia deal-vale, să nu depăşească 50-100m. În caz 
contrar, modelul va furniza valori supradimensionate ale scurgerii lichide şi 
solide. 

Lăţimea parcelei este luată în calcul numai în cadrul secţiunii “bazin 
hidrografic”, atunci când sunt simulate procesele asociate fenomenului de 
îngheţ - dezgheţ şi scurgerilor ce tranzitează reţeaua de canale. Adâncimile 
canalelor trebuie să fie cuprinse între 0,1 şi 1,0m iar lăţimile între 0,1 şi 
2,0m. Canalele de pe versanţii cu folosinţe agricole sunt clasificate ca "ra-
vene efemere" întrucât pot fi desfiinţate cu prilejul efectuării lucrărilor agri-
cole ce mobilizează solul mai în profunzime (ex. arătura de toamnă). 

Modelul EPIC funcţionează în condiţii optime numai dacă sunt res-
pectate toate restricţiile impuse de autori. Altminteri, există riscul ca rezulta-
tele finale să fie afectate de erori considerabil de mari. 
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