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Introducere
Prezenta teză de doctorat reprezintă rezultatul unei susţinute activităţi de
documentare şi cercetare ştiinţifică, precum şi a îndelungatelor observaţii asupra
modului în care lucrările de combatere a eroziunii solului îşi pun amprenta pe
zonele în care ele au fost executate.
Eforturile deosebite realizate în ţara noastră, diminuate vizibil din păcate în
ultimii ani, în scopul amenajării suprafeţelor afectate tot mai mult de fenomenul de
eroziune a solului au dus la implementarea conceptului de dezvoltare durabilă a
zonelor rurale, asigurând pe lângă „conservarea solului", aceasta bogăţie

de

netăgăduit a planetei şi о îmbunătăţire a caracteristicilor acestuia.
Opţiunea pentru tema aleasă, de mare importanţă în contextul în care, chiar
dacă are grad de prioritate „zero" având în vedere modificările climatice survenite
în ultimii ani, se justifică prin interesul tot mai scăzut prezentat în ultimul deceniu
pentru continuarea şi extinderea suprafeţelor amenajate antierozional.
învăţământul românesc a dezvoltat sub conducerea unor iluştrii oameni de
ştiinţă precum acad. prof. dr. M. Motoc, prof. dr. V. Băloiu, prof. dr. M. Munteanu
şi lista poate continua cu mulţi alţii, о adevărată scoală de eroziune, care a
contribuit major

în dezvoltarea teoriilor

şi tehnicilor necesare

diminuării

impactului dezastruos pe care procesele de degradare a solului le are asupra
comunităţilor umane şi obiectivelor socio-economice.
Prin prezenta lucrare am căutat să aducem în prim plan, importanţa lucrărilor
antierozionale executate în anii 1975-1977 în bazinul hidrografic al Râului
Doamnei.
Studiul a încercat să scoată în evidenţă atât aspectele pozitive cât şi cele care
în continuare pot fi îmbunătăţite, legate de execuţia lucrărilor de combatere a
eroziunii solului şi în special a eroziunii în adâncime, cea care caracterizează în
mod special zona observată.

Pentru atingerea acestor obiective s-a folosit o gama largă de materiale şi
informaţii culese din arealul studiat, care au reuşit să definească modul în care s-au
comportat lucrările din perimetrul studiat, observaţii asupra tehnicilor de realizare
a acestora şi mai ales necesitatea întreţinerii lor astfel încât din lucrări de protecţie
să se transforme în timp în surse de calamitare a zonelor limitrofe.
La realizarea acestei teze de doctorat am beneficiat de sprijinul şi încrederea
unor personalităţi de prestigiu în domeniu, motiv pentru care doresc să le
mulţumesc călduros.
In primul rând doresc să-i mulţumesc foarte mult conducătorului meu
ştiinţific, dl. prof. dr. Florescu Gheorghe, care mi-a acordat încredere şi m-a
îndrumat timp de cinci ani.
Mulţumiri deosebite aşi dori să adresez şi colectivului catedrei de Combatere
a Eroziunii Solului din cadrul Facultăţii de îmbunătăţiri Funciare a Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti pentru

sprijinul

permanent pe care mi l-au acordat pe parcursul elaborării acestei lucrări.
In final, dar nu în ultimul rând, mulţumesc foarte mult familiei mele care ma sprijinit pe parcursul întregii perioade de studiu.

