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Eroziunea solului este un fenomen natural, continuu şi universal care a contribuit şi
contribuie la modelarea scoarţei terestre. în general, covorul vegetal nativ format din pajişti şi
păduri protejează solul împotriva eroziunii, încât în aceste condiţii eroziunea se produce la o rată
relativ redusă şi este cunoscută sub denumirea de eroziune geologică. însă, prin luarea solului în
cultură agricolă, riscul şi rata de eroziune creşte mult datorită lucrării solului şi protecţiei reduse
oferite de culturile agricole unde ne confruntăm cu eroziunea accelerată (antropică).
Eroziunea geologică sau nativă, redată prin pierderile de sol, a fost estimată pe glob la 9,9
miliarde tone/an, iar cea accelerată de peste 2,5 ori mai mare, (26,0 miliarde tone/an în 1982).
Cea mai mare rată se constată în zona subtropicală umedă care prezintă condiţii
favorizante:
populaţie densă şi utilizare extinsă a terenurilor pentru agricultură;
climat cu ploi torenţiale;
-

susceptibilitate la eroziune a solurilor şi materialelor parentale.

Cea mai redusă rată a eroziunii se constată în zona temperată, cu toate că terenurile sunt
folosite intens în agricultură, însă, cauza pare a fi climatul mai blând cu ploi mai reduse şi solul
mai bogat în materie organică şi bine structurat.
Eroziunea accelerată- este cea mai complexă, mai gravă şi mai extinsă categorie de degradare
a terenurilor, afectând puternic proprietăţile solului şi capacitatea de producţie a acestora Pe
lângă efectele negative asupra solului şi producţiei vegetale, eroziunea afectează şi mediul
ambiant. în sensul că produce o sporire a materialelor în suspensie în apele curgătoare,
intensifică inundaţiile, colmatează lacurile de acumulare, afectează condiţiile de viaţă ale
vegetaţiei şi faunei acvatice prin contaminare cu nutrienţi şi pesticide, fiind puse în pericol
aşezările umane, căile de comunicaţii, etc
Utilizarea şi gospodărirea resurselor naturale de către om şi mai ales a celor de sol, a avut şi
are o serie de consecinţe favorabile, scontate, dar şi urmări nefavorabile, neaşteptare sau
nedorite. în prezent, multe soluri sunt mai mult sau mai puţin erodate sau afectate de alte
fenomene de degradare, diminuându-şi capacitatea de producţie sau pierzând-o complet,
devenind neproductive, ori sunt contaminate cu substanţe nocive, toxice la un nivel care
afectează grav calitatea şi/sau cantitatea producţiei vegetale.

Degradarea solurilor este un proces străvechi ce a apărut odatâ cu practicarea agriculturii, dar
extinderea ei şi impactul asupra mediului ambiant sunt în pre/enl mai alarmante, mai acute, de
mare importanţă pentru omenire.
Efectele se resimt în diminuarea capacităţii de producţie a ecosistemelor şi în modificarea
climatului global şi a mediului în general. Altfel spus, degradarea solului se referă la o
deteriorare cantitativă şi/sau calitativă a capacităţii curente potenţiale a solurilor de a produce
bunuri sau servicii, ce se poate datora unuia sau mai multor fenomene negative cauzate de om
(UNEP*. 1982).
Se cunoaşte faptul că civilizaţii înfloritoare s-au dezvoltat pe teritorii cu soluri fertile în India,
Mesopotamia, Egipt America Centrală, însă când solurile s-au degradat, populaţiile s-au
strămutat sau civilizaţiile au pierit.
Conform UNEP. 1986 s-a estimat că până în prezent cea. 2 miliarde ha de teren cândva
leilile. au devenit neproductive prin degradarea solurilor. Rata de degradare curentă a terenurilor
va fi de 5-7 mil. ha/an la sfârşitul secolului (FAO/UNEP, 1983).
fn consecinţă, acest ritm alarmant va conduce la dezechilibre şi degradări în mediul ambiant,
la deteriorarea bazei de existenţă a omenirii şi a resurselor de hrană, ca şi la subminarea
dezvoltării economice în ansamblul ei.
După estimările tăcute de FAO, datorită despăduririlor masive din ultimele patru decenii s-au
modificat radical condiţiile climatice din unele zone ale globului, intensificându-se torenţialitatea
care a favorizat apariţia proceselor de degradare prin eroziune pluvială.
De asemenea, alte cauze care au condus la degradarea prin eroziune a unor mari suprafeţe de
teren sunt: extinderea păşunatului excesiv

ca urmare a creşterii numărului de animale şi

reducerea calităţii păşunilor, gestionarea deficitară a sistemelor agricole precum şi exploatarea
excesivă a acestora.
Pe terenurile agricole din judeţul Buzău, denudarea versanţilor atinge valori globale de
41,5 t/ha,an din care 28 t/ha,an reprezentate de ravenare şi alunecări şi 13,5 t/ha,an prin eroziune
în suprafaţă (M. Motoc. 1982).
Ca urmare a colectivizării agriculturii s-a înregistrat fenomenul de părăsire treptată a unor
terenuri mai greu accesibile care. în stare de pârloagă au intrat într-un stadiu accelerat de
degradare prin procese de eroziune, alunecări şi curgeri de noroi. Fără lucrări curente de drenaj,
de plantare a vârfurilor ravenelor şi de întreţinere a agroteraselor, care se efectuau pe fiecare
gospodărie în parte, aceste suprafeţe s-au degradat într-un ritm accelerat, fiind afectate de
procese violente de modelare neîntâlnite în regim natural sau în terenurile folosite de om. (D.
Bălteanu, 1983).
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Procesele de eroziune suni intensificate de precipitaţiile cu caracter torenţial din timpul
verii şi de cantităţile mari de apă rezultate în urma topirii zăpezilor.
Lucrarea de faţă îşi propune o analiză de ansamblu a degradărilor prin eroziune şi a
alunecărilor de teren şi a măsurilor ce se impun pentru controlul şi stăvilirea proceselor de
eroziune, dezvoltate pe terenurile agricole din sectorul mijlociu al bazinului hidrografic Slănic,
în ideea soluţionării următoarelor probleme:
- aprofundarea cunoştinţelor legate de condiţiile naturale în care are loc degradarea
terenurilor prin eroziune hidrică şi alunecări de teren.
- stabilirea unor criterii de cartare a suprafeţelor degradate prin eroziune hidrică şi
alunecări în vederea subordonării

ansamblului

"cauză -

efect,

tratament

amelioraţiv"

conceptului de reabilitare ecologică şi agroeconomică.
- creşterea nivelului performant al lucrărilor de refacere a terenurilor degradate şi
diferenţierea soluţiilor tehnice în funcţie de clasele de favorabili täte morfologică.
La realizarea acestei lucrări am fost îndrumat şi ajutat permanent de domnul Prof. dr. ing.
Pleşa loan, conducătorul ştiinţific, căruia îi mulţumesc cu deosebită stimă şi respect pentru
meticulozitatea şi grija purtată pe toată perioada de cercetare.
Mulţumesc domnului Prof. dr. Florescu Gheorghe pentru grija deosebită şi pentru
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mă însoţi de fiecare dată pe teren şi pentru toate sfaturile primite pentru finalizarea lucrării.
Mulţumesc conducerii 1С.P.A. domnului Director, Prof. dr. Mihail Dumitru, pentru
sprijinul acordat şi promptitudinea efectuării analizelor de sol.
Mulţumesc în mod deosebit doamnei Conf. dr. Radu Alexandra pentru sprijinul acordat la
redactarea lucrării.
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pentru ajutorul acordat în efectuarea profilelor de sol.
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* UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediul

Înconjurător).
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