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3.5. Posibilităţi de prognozare cu modelul EPIC 
 
Restricţiile privind mărimea bazinului hidrografic sunt mai puţin se-

vere în cazul simulării cu modelul EPIC decât cu WEPP. Din acest motiv, 
faţă de simulările anterioare, s-a luat în considerare o suprafaţă de teren ceva 
mai mare (538 ha) care cuprinde atât bazinul superior cât şi cel mijlociu al 
Văii Ţarinei. 

EPIC utilizează două căi de estimare a impactului eroziunii asupra 
productivităţii solurilor şi ambele sunt legate de modalitatea de calcul a in-
dicelui eroziune / productivitate (Erosion Productivity Index - EPI): 

În prima cale, EPI este definit ca raportul dintre valoarea producţiei 
anuale obţinute de pe un teren erodat şi cea obţinută de pe un teren neerodat.  

În a doua modalitate, EPI este stabilit ca raportul dintre valoarea 
producţiei medii corespunzătoare unui sol erodat şi valoarea producţiei me-
dii obţinute în prima parte a intervalului de simulare. 

Simularea s-a realizat în două etape: una corespunzătoare ipotezei că 
profilul de sol nu se modifică sub influenţa eroziunii (simulare statică) şi 
cealaltă în ipoteza că profilul de sol se erodează progresiv (simulare dinami-
că). Raportul dintre mediile ponderate ale producţiilor vegetale obţinute în 
cele două situaţii este chiar indicele eroziune / productivitate.  

Programul EPIC mai dispune de un generator de date climatice care, 
în baza unor informaţii cu caracter statistic ce caracterizează zona studiată, 
este capabil să pună la dispoziţia utilizatorului seturi de date climatice simu-
late, pentru perioade de până la 100 de ani. 

Calibrarea modelului EPIC s-a realizat cu ajutorul rezultatelor obţi-
nute prin măsurători directe, de lungă durată, la parcelele pentru controlul 
scurgerilor din V. Ţarinei. De asemenea, s-au utilizat valorile medii pe in-
tervale lungi de timp, ale producţiilor obţinute la principalele culturi agrico-
le la Staţiunea Perieni. 

Referitor la analiza statistico-matematică a datelor obţinute prin si-
mulare se impun următoarele precizări: 

 La toate scenariile s-a utilizat acelaşi set de date climatice, generate 
pentru o perioadă de 50 de ani. 

 S-au calculat mediile mobile pe 10 ani precum şi mediile pe decade 
ale intervalului de 50 de ani, pentru precipitaţiile anuale şi producţiile agri-
cole.  

 S-a ales intervalul de 10 ani la calculul mediei mobile întrucât aces-
ta este acoperitor pentru toate rotaţiile de culturi analizate. 
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  Pierderile de producţie datorate procesului de eroziune au fost cal-
culate pentru fiecare cultură în parte (în t/ha şi în procente din producţiile 
obţinute pe teren cu solul neerodat). 

Tabelul 3.20.  sintetizează rezultatele simulării cu EPIC în câteva si-
tuaţii distincte. 

Scenariul 111 este în mod vizibil cel mai dezavantajos dintre toate. 
Protecţia solului împotriva eroziunii este extrem de redusă, aşa încât eroziu-
nea medie multianuală ajunge la valoarea de 14,22 t/ha/an. Faptul că în trei 
ani din patru se cultivă numai porumb, fără nici un fel de fertilizare, condu-
ce la obţinerea unor producţii vegetale scăzute (3,24 t/ha la porumb şi 1,70 
t/ha la grâu pentru simularea statică). 

Simularea dinamică arată că, după 50 de ani, pe solurile cultivate 
conform scenariului 111, eroziunea va diminua producţiile vegetale medii 
până la valoarea de 2,37 t/ha la porumb şi 1,31 t/ha la grâu. Prin urmare, 
pierderile vor fi de 0,75 t/ha, adică 23,6% din total. În figura 4.36. se poate 
uşor sesiza că acest scenariu prezintă cel mai mare decalaj între producţia 
medie totală, obţinută pe solul neerodat comparativ cu cea de pe solul ero-
dat. 

Curbele de culoare verde şi roşie reprezintă valorile medii mobile pe 
zece ani ale producţiilor totale. Insistăm asupra acestei precizări pentru a 
lămuri de ce, în scenariul 111, unde porumbul are ponderea de 75% şi grâul 
25%, producţia totală este mai mare decât cea corespunzătoare scenariului 
221 (porumb 50% şi grâu 50%) deşi atât porumbul cât şi grâul au producţii 
mai mici în primul caz. 

Aplicarea scenariului 221 nu îmbunătăţeşte semnificativ nivelul pro-
ducţiilor de porumb şi grâu dar prezintă avantajul că reduce pierderile de sol 
până la 1,47 t/ha/an prin efectul antierozional al sistemului de culturi în fâ-
şii. La sfârşitul perioadei de simulare, producţia vegetală totală se reduce cu 
18,5%. 

Scenariul 222, comparativ cu scenariul 221, arată o creştere aproape 
dublă a producţiilor vegetale atunci când se aplică o fertilizare medie. După 
50 de ani, eroziunea solului (de 1,15 t/ha/an) va reduce producţia vegetală 
cu 25%. 

Scenariile 321 şi 322 prezintă creşteri relativ mici (cca. 4%) ale pro-
ducţiilor de porumb şi grâu, faţă de scenariile 221 şi 222 însă, pe termen 
lung, pierderile medii de producţie sunt cu aproximativ 11% mai mici la ro-
taţiile trienale de culturi. 

Scenariul 432 este cel mai performant dintre toate, în sensul că asi-
gură producţii medii ridicate la aproape toate culturile (6,08 t/ha la porumb; 
0,99 t/ha la fasole; 4,27 t/ha la grâu şi 19,94 t/ha la lucernă) într-o zonă rela-
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tiv secetoasă, fără aplicarea de irigaţii. De asemenea, eroziunea medie mul-
tianuală se reduce la 1,03 t/ha iar pierderile de producţii vegetale la sfârşitul 
intervalului de 50 de ani sunt de numai 3,34%. Pe graficul scenariului 442 
(figura 3.35), se observă că cele două curbe ce reprezintă variaţia în timp a 
producţiilor pe sol erodat şi neerodat, aproape că se suprapun. Acest scena-
riu asigură deci, producţii agricole ridicate, concomitent cu o protecţie bună 
împotriva eroziunii solului. 

Din examinarea figurii 3.36. se remarcă existenţa a două grupuri de 
scenarii cu particularităţi distincte. Primul grup cuprinde scenariile 111, 221 
şi 321 şi se caracterizează printr-o tendinţă pronunţată de scădere în timp a 
indicelui eroziune / productivitate. Din punct de vedere matematic acest lu-
cru este exprimat de mărimea pantei dreptei de regresie, respectiv a coefici-
entului primului termen  din ecuaţia de regresie corespunzătoare fiecărui 
scenariu (y = -0,0076x + 0,9574; y = - 0,0079x + 1,0173; y = - 0,0074x + 
1,0212).  

Al doilea grup este alcătuit din scenariile 422, 222 şi 322 şi are ca 
semn distinctiv o scădere mai lentă a indicelui eroziune / productivitate (y = 
-0,0011x + 0,9948; y = - 0,0035x + 0,9931; y = - 0,0035x + 1,0048). 

În concluzie, scenariile care prevăd aplicarea unui nivel mediu de 
fertilizare a solului sunt capabile să asigure simultan creşterea producţiilor 
agricole şi diminuarea proceselor de eroziune. Desigur că efectul pe termen 
lung este cu atât mai pronunţat cu cât fertilizarea este asociată cu o rotaţie 
corespunzătoare de culturi şi cu un sistem antierozional eficace. În acest 
sens, prognozele efectuate cu modelul EPIC pot oferi o imagine amplă des-
pre dimensiunile transformărilor care au loc în sol şi care ar fi cheltuielile 
minime pentru ca efectele eroziunii să nu afecteze producţiile agricole vii-
toare. 
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Tabel 3.20  Exemple de simulare cu EPIC pentru bazinul superior şi mijlociu Valea Ţărnii (538 ha)
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Continuare tabel 3.20
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 Figura  3.35.  Variaţia producţiilor agricole totale, simulate cu EPIC pe un interval de 50 de ani,  din 

bazinul superior şi mijlociu Valea Ţărnii 
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Figura  3.36.  Variatia indicelui eroziune-productivitate (EPI) pentru un interval de simulare  

cu EPIC de 50 de ani,  în bazinul superior şi mijlociu Valea Ţărnii 
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3.6. Stadiile calitative ale terenurilor agricole studiate 
 
Conceperea schemei de amenajare  complexă a unui bazin hidrogra-

fic este indisolubil legată de elaborarea indicatorilor de risc privind eroziu-
nea solului. Cu ajutorul lor se poate face o evaluare corectă a situaţiei tere-
nurilor agricole sub aspectul degradării lor actuale sau viitoare. 

Conform metodologiei elaborate de M. Moţoc se pot diferenţia două 
tipuri de risc erozional: potenţial şi efectiv. 

Riscul erozional potenţial reprezintă cantitatea de sol erodat, în ipo-
teza că solul nu este acoperit de vegetaţie iar versantul nu este amenajat 
antierozional. Acest risc poate fi calculat cu ecuaţia universală a eroziunii în 
următoarea structură a factorilor: 

 Ep = K ∙ S ∙ L0,5 ∙ i1,4 

Semnificaţia simbolurilor a fost prezentată în capitolul 1.1.2.  
Riscul erozional efectiv reprezintă pierderea de sol atunci când se iau 

în consideraţie natura şi gradul de protecţie al solului prin diferite culturi 
precum şi prin lucrările sau măsurile antierozionale existente sau propuse. 
Riscul erozional efectiv se stabileşte cu ajutorul ecuaţiei universale a erozi-
unii solului în formă completă: 

 Ep = K ∙ S ∙ L0,5 ∙ i1,4  ∙ C ∙ Cs 

Alt indicator este gradul de protecţie al solului la eroziune şi este ex-
primat de raportul dintre valoarea eroziunii efective şi cea a eroziunii poten-
ţiale. 

Vulnerabilitatea solului la eroziune este determinată de raportul din-
tre valoarea eroziunii efective şi cea a eroziunii admisibile, corespunzătoare 
bazinului studiat. 

Parametrii prezentaţi pot fi calculaţi şi cu ajutorul modelelor WEPP 
sau EPIC însă volumul de date ce trebuiesc prelucrate creşte considerabil. 

În tabelul 3.21. sunt calculaţi indicatorii de risc din bazinului superi-
or şi mijlociu al Văii Ţarinei (538 ha) pentru trei scenarii mai importante ca-
re asigură solului următoarele tipuri de protecţie antierozională: slabă, medie 
şi foarte bună. 

Conform principiilor formulate verbal de M. Moţoc în 1997, stadiile 
de depreciere a calităţii solurilor erodate prin intervenţie antropică sunt: 

- Starea de autoreglare; 
- Stadiul de reabilitare; 
- Stadiul de reconstrucţie ecologică. 
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În stadiul de autoreglare, echilibrul sistemului se menţine relativ 
constant, chiar dacă mai apar unele variaţii ale productivităţii solului deter-
minate de condiţiile climatice. În acest stadiu se găsesc terenurile agricole 
care, în urma evaluării riscului la eroziune, se încadrează între limitele teh-
nice şi economice admisibile.  

Scenariul 432, caracterizat drept cel mai avantajos din punct de ve-
dere al protecţiei antierozionale, plasează întregul areal analizat în categoria 
ce corespunde stării de autoreglare a sistemului. 

Stadiul de reabilitare se caracterizează prin dereglarea funcţiilor sis-
temului, astfel încât acesta nu reuşeşte să-şi refacă singur starea de echilibru. 
Pe termen lung, are loc o depreciere importantă a productivităţii solurilor. 
Limita de trecere (toleranţa) de la primul la cel de-al doilea stadiu este ex-
primată prin intermediul eroziunii admisibile. 

Reabilitarea sistemului se poate realiza prin intervenţii antropice care  
constau în schimbarea structurii culturilor, administrarea de îngrăşăminte, 
adoptarea unor sisteme antierozionale eficiente, etc. În acest stadiu s-ar pu-
tea găsi 93,1% din terenurile situate în Valea Ţarinei, în ipoteza că s-ar apli-
ca scenariului 111, când se depăşeşte limita admisibilă a eroziunii. 

În varianta utilizării scenariului 221 doar 26% din suprafaţa studiată 
s-ar situa în limitele reabilitării iar 74% s-ar îngloba în stadiul de autoregla-
re. 

Stadiul de reconstrucţie ecologică se individualizează printr-o dere-
glare puternică şi ireversibilă a funcţiilor sistemului. Refacerea sa necesită 
aplicarea unor măsuri energice pentru reinstalarea vegetaţiei naturale (înier-
bare,  împădurire, amenajări antierozionale specifice, etc. În această ultimă 
categorie se încadrează îndeosebi terenurile afectate de eroziunea în adân-
cime şi alunecările active de teren. 

Pe termen lung (T = 50 ani), se estimează că scenariul 111 ar putea 
favoriza degradarea a 50% din suprafaţa perimetrului experimental Valea 
Ţarinei în aşa măsură încât reconstrucţia ecologică ar apărea a ca o necesita-
te evidentă. Asemenea ipoteze, prin care scenarii foarte eficiente din punctul 
de vedere al productivităţii solurilor (422, 322) au fost înlocuite cu scenarii-
le 111 sau 211, au devenit reale în agricultura românească după punerea în 
aplicare a Legii Fondului Funciar nr.18 / 1991. 

Metodologia prezentată poate sta la baza elaborării cu eficienţă spo-
rită a  strategiilor de amenajare şi exploatare a terenurilor agricole. 
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Tabelul 3.21 
Gruparea terenurilor din bazinul superior şi mijlociu Vale Ţărnii (538 ha) 

după indicatorii de risc erozional 
 

Denumirea 
riscului 

Limite 
de clasă 

Scenariul 111 
(Arabil) 

Scenariul 221 
(Arabil) 

Scenariul 432 
(Arabil) 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 
 t/ha/an Gruparea terenurilor pe clase de risc potenţial 
Neapreciabil < 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Slab 2 - 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Moderat 8 - 16 37,3 6,9 37,3 6,9 37,3 6,9 
Puternic 16 - 30 233,0 43,3 233,0 43,3 233,0 43,3 
Foarte puternic 30 - 45 267,7 49,8 267,7 49,8 267,7 49,8 
Excesiv > 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL  538,0 100,0 538,0 100,0 538,0 100,0 
 t/ha/an Gruparea terenurilor pe clase de risc efectiv 
Neapreciabil < 2 0,0 0,0 396,4 73,7 538,0 100,0 
Slab 2 - 8 37,3 6,9 141,6 26,3 0,0 0,0 
Moderat 8 - 16 233,0 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Puternic 16 - 30 267,7 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Foarte puternic 30 - 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Excesiv > 45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL  538,0 100,0 538,0 100,0 538,0 100,0 

Gruparea terenurilor pe grade de protecţie a solului la eroziune 
Foarte mare < 20 0,0 0,0 538,0 100,0 538,0 100,0 
Mare 20 - 40 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Moderată 40 - 60 538,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Redusă 60 - 80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTAL  538,0 100,0 538,0 100,0 538,0 100,0 

Gruparea terenurilor pe clase de vulnerabilitate la eroziune 
Nevulnerabil 0 - 3 270,3 50,24 538,0 100,0 538,0 100,0 
Slab-moderat 
vulnerabil 3 - 6 267,7 49,76 0,0 0,0 0,0 0,0 

Puternic vulne-
rabil 6 - 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Foarte puternic 
vulnerabil 9 - 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL  538,0 100,0 538,0 100,0 538,0 100,0 
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3.7.  Posibilităţi de utilizare a modelului RUSLE 
 

Acest subcapitol prezintă rezultatele unui studiu privind estimarea 
eroziunii solului cu ajutorul Ecuaţiei universale a eroziunii solului şi a teh-
nicii GIS, pentru subbazinul mijlociu şi superior Valea Ţărnii, Colinele Tu-
tovei. Calculul pierderilor de sol s-a efectuat cu modulul RUSLE din pro-
gramul IDRISI Andes, pentru derularea căruia a fost nevoie de orizonturile 
GIS corespunzătoare parametrilor R, K, C şi P din Ecuaţia generală a erozi-
unii precum şi de modelul numeric al terenului pentru zona studiată. Facto-
rul K a fost calculat folosind înregistrările climatice ale unei staţii meteo au-
tomate de la CCDCES Perieni pentru perioada 2004-2010, iar ceilalţi para-
metri s-au determinat pe baza studiilor pedologice şi topografice existente la 
aceeaşi unitate. 

Calculele factorilor de agresivitate pluvială şi de erodabilitate a solu-
lui s-au efectuat după relaţiile lui Wischmeier si col. (1978) 

 
Calculul factorului de agresivitate pluvială R 
 
Setul de date climatice care a stat la baza calculului factorului de 

agresivitate pluvială R a fost obţinut cu ajutorul staţiei meteo automate 
Vantage Pro Plus care a fost pusă în funcţiune în anul 2004, pe teritoriul 
CCDCES Perieni. Setarea înregistrărilor a fost făcută cu un pas de timp cu-
prins între 5 şi 15 minute, acesta fiind influenţată de capacitatea de memora-
re a datalogger-ului şi de numărul de parametri climatici înregistraţi simul-
tan. 

R= ∑
=

n

j
jEI

1
)(    unde: 

E = energia totală a unei ploi; 
I = I30 = intensitatea maximă a ploii pe un interval de 30 minute; 

E= ∑
=

p

k
ke

1
Δvk 

ek  este energia pentru fiecare interval de diviziune a ploii; 
Δvk  este înălţimea ploii pentru fiecare interval; 
e = 0.119 + 0.0873log10i    pentru i ≤  76 mm/h; 
e = 0 .283   pentru i > 76 mm/h  unde “e” se mă-

soară în MJ/ha mm 
S-au luat în calcul numai ploi mai mari de 0,5 inch (12,7mm). Toate 

celelalte ploi au fost excluse din calcul cu excepţia celor pentru care înălţi-
mea ploii în 15 minute a depăşit 0.25 inch (6.3 mm). De asemenea, dacă in-
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tervalul dintre doua averse a fost mai mic de 6 ore, s-a considerat că acestea 
formează o singură ploaie. 

 
Calculul factorului de erodabilitate a solului K 
 
K = (2,1 M1,14 (10-4) (12-a)+3,25(b-2)+2,5(c-3))/100   unde: 
 
M = (% praf + % nisip foarte fin) x (100 - % argila) 
a = % materie organică din sol 
b = codul structurii solului (Tabelul 3.22) 
c = clasa de permeabilitate pentru apă a solului (Tabelul 3.23) 
Relaţia de mai sus este valabilă pentru solurile care au un procent de 

praf + nisip foarte fin mai mic de 70%. Prin praf + nisip foarte fin se înţele-
ge că dimensiunile particulele de sol sunt cuprinse în intervalul 0,1-0,002 
mm conform standardului USDA. Valoarea lui K din această relaţie este ex-
primată în unităţi de măsură US iar pentru a o transforma în sistemul inter-
naţional (t·ha·h)/(ha·MJ·mm) aceasta se înmulţeşte cu 0,1317 (G.R. Foster 
1981).    

  
Tabelul 3.22  Clasele pentru structura solului 

Gr. Structura solului 
1 structură granulară foarte fină 
2 structură granulară fină 
3 structură grăunţoasă medie sau grosieră 
4 structură poliedrică, columnară, lamelară 

 
Tabelul 3.23  Clasele permeabilităţii pentru apă a solului (National soil 

survey handbook – 1993) 

Codul cla-
sei 

Clasa de permeabili-
tate (1951) 

Limitele conductivităţii hi-
draulice în soluri saturate 

(μm/s) 
6 Foarte mică <0.30 
5 Mică 0.30 to <1.20 
4 Mică spre moderată 1.20 to <4.80 
3 Moderată 4.80 to <15.00 
2 Moderată spre mare 15.00 to <30.00 
1 Mare  ≥ 30.00 
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Calculul factorilor C si P 
Factorul C a fost calculat conform instrucţiunilor din ghidul privind 

utilizarea USLE (Wischmeier and col.1978) în funcţie de folosinţa terenului, 
cultura, rotaţia culturilor, tipul şi succesiunea lucrărilor solului, etc. Dintre 
categoriile de utilizare a terenului menţionăm: arabil, pădure, fâneaţă, dru-
muri de exploatare, curţi şi construcţii, etc. Pentru folosinţa arabil s-au luat 
în considerare culturile de cereale păioase, leguminoase perene (lucerna) şi 
anuale (mazăre, fasole, soia) prăşitoare (porumb, floarea soarelui), etc. 

Factorul P a fost calculat ţinând cont de faptul că toate lucrările solu-
lui din bazinul studiat s-au executat pe contur iar sistemul antierozional uti-
lizat în mod curent în bazinul Valea Ţărnii a fost acela de cultură în fâşii. 

Prelucrarea si reprezentarea datelor cu ajutorul Sistemului Informa-
ţional Geografic. 

Baza de date aferentă teritoriului studiat a fost întocmită cu ajutorul 
câtorva programe de tipul Open Source între care menţionăm Quantum GIS 
si MapWindow.  

Situaţia privind utilizarea terenului s-a realizat pe baza 
ortofotoplanurilor de pe care au fost digitizate în detaliu toate parcelele din 
bazinul hidrografic studiat. De asemenea, a fost scanat, georeferenţiat şi di-
gitizat planul aferent studiului pedologic al CCDCES Perieni, întocmit de 
OSPA Iasi in anul 1991, pe baza căruia s-a calculat parametrul K.  

Pentru realizarea Modelului numeric al terenului s-au utilizat hărţi 
topografice la scara 1:25000 de pe care au fost digitizate curbele de nivel, 
după care s-a executat interpolarea prin metoda Kriging cu ajutorul progra-
mului Golden Software Surfer.   

Calculul pierderilor de sol s-a efectuat cu modulul RUSLE din pro-
gramul IDRISI Andes. Pentru aceasta, a fost nevoie de modelul numeric al 
terenului precum şi de orizonturile corespunzătoare parametrilor R, K, C şi 
P. S-a mai solicitat prin program introducerea valorilor limită pentru panta 
terenului şi lungimea versantului, aceasta din urmă fiind utilizată la partiţio-
narea suprafeţei de calcul în parcele mici, omogene, conform cerinţelor din 
documentaţia RUSLE. În acest sens, s-a ţinut cont de recomandarea ca lun-
gimea maximă să nu depăşească valoarea de 400 feet (122 m) aceasta fiind 
distanţa pentru care scurgerea la suprafaţa terenului nu s-a transformat încă 
în scurgere concentrată. În cazul nostru, s-a ales distanţa de 100 m. De ase-
menea, suprafaţa minimă a unei parcele de calcul a fost fixată la 100 m2, va-
loare care corespunde cu dimensiunea unităţii elementare de calcul din mo-
delul numeric al terenului pentru bazinul superior Valea Ţărnii. 

În Tabelul 3.24. se arată că cele mai ridicate valori ale indicelui de 
agresivitate pluvială din perioada 2004-2010 s-au înregistrat în anii 2004 şi 
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2010. Ploaia cea mei importantă a avut loc în data de 27.08.2004 pentru care 
s-a calculat valoarea record: R=1708 MJ·mm/ha·h.  

Alte ploi importante au avut valori ale lui R sensibil mai mici: 
R=653 MJ·mm/ha·h pentru ploaia din 9.06.2007 urmată de trei ploi cu va-
lori cuprinse între 340 şi 380 MJ·mm/ha·h înregistrate în zilele de 
10.07.2004, 08.05.2005 şi 22.06.2010.  

Pentru intervalul menţionat, s-a calculat o valoare medie de 878 
MJ·mm/ha·h, valoare care a fost folosită la estimarea eroziunii cu USLE.  

Se observă că o singură ploaie cu caracter excepţional, cum a fost 
cea din 27.08.2004, a dus la creşterea mediei multianuale a lui R cu cca. 
30%.  

Desigur, că valoarea lui R va avea o mai mare reprezentativitate cu 
cât va fi calculată pentru interval de timp mai mare. Pentru viitorul apropiat, 
se are în vedere ca această valoare să fie corectată prin utilizarea setului de 
date înregistrate pe pluviogramele de la CCDCES Perieni. Aceasta operaţiu-
ne necesită însă un timp de lucru mai îndelungat întrucât presupune analiza 
minuţioasă şi interpretarea fiecărei pluviograme în parte. 

După cum s-a menţionat anterior, factorul K a fost calculat pe baza 
studiului pedologic de la CCDCES Perieni, întocmit de OSPA Iaşi în anul 
1991.  

Tabelul 3.24. Indicele de agresivitate pluvială calculat pentru perioada 
2004-2010, la CCDCES Perieni 

Anul Indice de agresi-
vitate pluviala R 

2004 2212 
2005 770 
2006 362 
2007 937 
2008 353 
2009 307 
2010 1206 

Media 878 
S-a constatat că pe 81,4% din suprafaţa aferentă bazinului Valea 

Ţărnii este prezent un sol cu o textură lutoasă medie, 9,5% din suprafaţă 
prezintă un sol cu textura luto-argiloasă, 6,7% cu textură luto-nisipoasă şi 
2,4% cu textură nisipo-lutoasă. Pentru fiecare din aceste categorii de soluri 
s-au calculat valorile lui K şi acestea au fost reprezentate spaţial conform 
hărţii din Figura 3.37. În aceeaşi figură, sunt reprezentate, de asemenea, hăr-
ţile pentru parametrii C şi P şi modelul numeric al terenului. 
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În funcţie de culturile agricole, parametrul C a avut valori cuprinse 
între 0,001 şi 0,62 iar parametrul P a prezentat valori cuprinse în intervalul 
0,25-1,0, corespunzătoare sistemelor antierozionale adoptate. 

Referitor la pierderile de sol, se poate remarca în Tabelul 3.25. că 
ponderea cea mai mare o are eroziunea medie multianuală cuprinsă între 1,5 
şi 2,5 t/ha/an căreia îi corespunde o suprafaţă de cca. 360 ha (65,8% din to-
talul bazinului mijlociu şi superior Valea Ţărnii). Aceste valori se situează 
sub valoarea admisibilă a eroziunii medii anuale, corespunzătoare solului 
din zonă (4-6t/ha/an). 

Tabelul 3.25.. Categoriile pierderilor medii multianuale de sol din Valea 
Ţărnii, calculate cu RUSLE. 

Eroziunea (t/ha/an) Suprafaţa (ha) (%) 
0.01-0.20 30.769 5.6 
0.20-1.00 95.235 17.4 
1.00-1.50 21.738 4.0 
1.50-2.00 187.861 34.3 
2.00-2.50 172.236 31.5 
2.50-6.00 39.313 7.2 

Total 547.152 100.0 
 
Modul de folosinţă a terenului este prezentat în Figura 3.38. iar dis-

tribuţia pe bazin a eroziunii este redată în Figura 3.39.  
Se remarca faptul că cel mai afectat de eroziune este versantul drept, 

care are şi lungimea cea mai mare (în unele porţiuni, depăşeşte 1000 m). În 
zona mediană, acest versant are eroziunea medie de cca. 2,5 t/ha/an, în timp 
ce versantul stâng prezintă valori ale eroziunii de 1,5-2,0 t/ha/an pe cea mai 
mare parte a suprafeţei, cu excepţia unor zone restrânse, cu pante mai mari, 
unde eroziunea ajunge la valori de cca. 3,5 t/ha/an. 

Se mai semnalează influenţa deosebită a perdelelor forestiere de pro-
tecţie, pe suprafaţa cărora (cca.10 ha) eroziunea nu depăşeşte 0,02 t/ha/an.  

În privinţa culturilor de câmp, valorile cele mai mici ale eroziunii 
(0,01-1,5 t/ha/an) se întâlnesc pe cca. 17 ha, evident, în zona de cumpănă a 
apelor unde panta terenului este foarte redusă. 

Ca aspect general, remarcăm modul în care eroziunea este influenţa-
tă de panta terenului, lungimea versantului, neuniformitatea terenului pri-
vind textura solului, dar şi de măsurile şi lucrările antierozionale de tipul 
perdelelor forestiere.  
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Figura 3.37. Reprezentarea spaţială a parametrilor K, C, P si a 
modelului numeric al terenului pentru zona studiată. 
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Figura 3.38. Modul de folosinţă a terenului în bazinul 
mijlociu şi superior Valea Ţărnii 
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