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VULNERABILITATEA LA EROZIUNE A UNOR SOLURI 
ZONALE DIN CARPA II ORIENTALI 

I. C. STÂNG , I. MINEA 

ABSTRACT. – Zonal soils from eastern Carpathians and their vulnerability 
to erosion. Soil vulnerability to erosion or erodability represents the probability of 
soils being eroded, usually expressed by the quantity of material removed from a 
certain soil surface, in standard climate, slope or usage conditions. In the present 
paper we have analyzed the soil vulnerability to erosion of some soils from the 
Eastern Carpathians from a pedological viewpoint, on the basis of mathematical 
models, trying to relieve the role of some physical and chemical properties of soils 
that ease the erodability. We have taken into analysis 12 soil profiles from 
different areas of the Eastern Carpathians, and the results and correlations obtained 
are thoroughly analyzed with regard to the local geographical conditions and the 
soil properties.  

1. Introducere 

Vulnerabilitatea solurilor la eroziune sau erodabilitatea reprezint
susceptibilitatea solurilor de a fi erodate, fiind exprimat  de obicei prin cantitatea 
de material îndep rtat de pe o unitate de sol, în condi ii standardizate de clim ,
declivitate sau mod de folosin . Erodabilitatea poate fi abordat  din mai multe 
puncte de vedere (M. Mo oc, V. Mor rescu 2000): pedologic, func ie de 
propriet ile intrinseci ale solului (textur , con inutul de materie organic ,
stabilitatea hidric  a structurii i permeabilitate), climatic, urm rind variabilitatea 
erodabilit ii func ie de condi iile climatice (alternan a proceselor de înghe –
dezghe , umiditatea datorat  precipita iilor, uscarea solului care determin
consolidarea acestuia), i tehnologic, urm rind variabilitatea erodabilit ii func ie
de lucr rile agrotehnice efectuate asupra solului. În studiul de fa , vom analiza 
vulnerabilitatea solurilor la eroziune printr-o abordare pedologic , încercând s
scoatem în eviden , cu ajutorul metodelor matematice, rolul unor propriet i
fizice, chimice i mineralogice ale solului, cu impact în dimensionarea 
erodabilit ii.

2. Materiale i metode 

Aprecierea erodabilit ii solurilor se poate face prin metode directe, pe 
baza m sur torilor directe realizate în cadrul parcelelor de scurgere, fie prin 
metode indirecte, pe baza formulelor matematice.  
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Dintre metodele directe, men ion m (dup  M. Mo oc, Mor rescu V., 
2000):
a. cercet ri pe modele fizice de laborator care au permis stabilirea mecanismului 

eroziunii prin pic turi i rigole, precum i rezisten a la eroziune a solurilor cu 
propriet i diferite; 

b. cercet ri în teren cu ajutorul instala iilor de aspersiune mobile de diferite 
m rimi. Sunt utilizate pentru calibrarea modelelor de estimare a eroziunii i de 
cuantificare a erodabilit ii;

c. cercet ri cu ajutorul parcelelor de scurgere; 
d. cercet ri în poligoane fixe la scar  natural  pentru studiul eroziunii în rigole; 
e. cercet ri care folosesc ca marcator 137Cs, pentru a eviden ia redistribuirea 

materialelor pe versan i;
f. cercet ri pedologice care evalueaz  eroziunea prin studiul profilelor de sol. 

Metodele directe de cuantificare a erodabilit ii solurilor sunt îns
costistoare i consumatoare de timp, de aceea pare firesc s  ne îndrept m aten ia
asupra metodelor indirecte de calcul.  

Prima rela ia matematic  utilizat  este cea propus  de Wischmeier i Smith 
(1978):

100
35.2225.312101.2 14.14 PSMMOK

unde: K – factorul de erodabilitate al solului (t*ha*ora*ha –1*Mj –1*mm-1);
M – procentul frac iunilor granulometrice (% lut + frac iuni de nisip foarte 
fin)*(100 - % argil ); MO – con inutul de materie organic  (humus) (%); S – 
structura solului (codul structurii); P – permeabilitatea solului pentru ap  (clasa de 
permeabilitate) (rela ia 1).

Lipsa datelor privind permeabilitatea solurilor a impus aprecierea indirect
a acesteia pe baza con inutului de argil , a densit ii aparente i a conductivit ii 
hidraulice, pe baza unei diagrame de corela ie (A. Canarache, 1973).

În cazul solurilor formate pe materiale parentale de natura argilo-lutoas ,
pentru calculul erodabilit ii s-a utilizat i rela ia de mai jos, propus  de Romkens 
.a. (1977): 

K = 0,004 + 0,00023 X10  - 0,108 X11;

unde: K – erodabilitatea solului; X10  – procentul de frac iuni
granulometrice (% lut sau frac iuni granulometrice cu m rimiea 0,002 – 0,1 mm) x 
(%lut + % nisip sau frac iuni cu m rimea de 0,1 – 2 mm); X11 – con inutul 
procentual (%) de Al2O3 + Fe2O3 (rela ia 2). 

În func ie de procentul de praf, erodabilitatea solurilor se poate determina 
cu ajutorul formulei propuse de V. B loi, V. Ionescu (1986), rezultatele ar tând c
valoarea lui K, prin cre terea procentului de praf, devine mai redus  o dat  cu 
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sporirea con inutului de materie organic i cu descre terea, reducerea raportului 
nisip/praf.

K   (0,043 R + 0,62/MO + 0,0082s – 0,0062c) %; 

unde: K – erodabilitatea; R – reac ia solului care este direct propor ional
cu pH-ul; MO – materia organic ; s – procentul de nisip; c – procentul de argil
(rela ia 3). 

Estimarea erodabilit ii solurilor se poate face i pe baza formulei propuse 
de P. St nescu (1980), folosind ca date analitice con inutul de humus, con inutul de 
argil i densitatea aparent  a solurilor: 

DnhA
AS
)(

)100(

unde: S – indicele de erodabilitate; A – con inutul de argil  (%); h – 
con inutul de humus (%); D – densitatea aparent  (g/cm3);  n = 15 pentru A = 12 – 
32%; n = 10 pentru A = 33 – 45%; n = 5 pentru A  45%.(rela ia 4).

Fig. 1. Nomograma erodabilit ii solurilor (dup  Wischmeier i Smith, 1978) 
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În studiul de fa , am optat pentru utilizarea unei singure formule de calcul 
(Wischmeier i Smith, 1978). Pe baza acesteia, au fost analizate i propriet ile unor 
soluri zonale din Carpa ii Orientali, ar tându-se atât diferen ierea spa ial  pe etaje 
altitudinale i unit i morfostructurale, cât i implica iile acestor propriet i în 
dimensionarea vulnerabilit ii solurilor la eroziune. 

Pe baza celor patru rela ii aplicate la 37 de profile de sol din toate unit ile
fizico-geografice ale rii s-au determinat coeficien ii de corela ie între 
erodabilitate i o serie de propriet i fizico-chimice ale solurilor (Tabelul 1). Ace ti
coeficien i, prezenta i în tabelul de mai jos, depind de parametrii utiliza i în 
formulele de calcul, îns , chiar la o analiz  sumar , ies în eviden  corela iile care 
se stabilesc între erodabilitate i textura solului, pe de o parte, iar pe de alt  parte, 
între erodabilitate i con inutul de materie organic . Se poate observa, în ceea ce 
prive te textura solului, c  o importan  deosebit  nu prezint  atât frac iunile
granulometrice de sine st t toare, ci raporturile care se stabilesc între ele. Nu vom 
face în cele ce urmeaz  o descriere am nun it  a orizonturilor de suprafa , pentru 
profilele analizate, ci, pentru a prezenta o sintez  cât mai ampl , ne vom rezuma 
doar la o serie de aspecte generale.  

Tabel nr. 1. Corela ii între erodabilitate i propriet i ale solului (I. Stâng , I. Minea, 2004) 

Parametrii 
solului Relatia 1 Relatia 2 Relatia 3 Rela ia 4 

Argil  0,113 -0,797 -0,185 -0,110 
Nisip 0,373 0,554 0,171 0,344 
Praf 0,150 -0,830 -0,279 -0,049 
Nisip/argil  0,759 0,743 0,025 0,017 
Materia organic  -0,927 -0,393 -0,764 -0,878 
pH 0,460 -0,064 0,155 0,184 
SB 0,212 -0,240 -0,120 -0,052 
Ca2+ 0,476 -0,104 0,151 0,180 

3. Rezultate i comentarii 

Urm rind i analizând rezultatele calculelor privind erodabilitatea pentru 
diferite tipuri de sol, trebuie remarcat faptul c  nu se poate face neaparat o 
ordonare a unor tipuri de sol, mai mult sau mai pu in erodabile. Factorii esen iali în 
determinarea erodabilit ii solurilor nu reprezint  caractere sau propriet i de 
diagnostic pentru tipurile de sol, ele reg sindu-se la nivel de subtip, dar mai ales la 
nivel de varietate, specie, familie i variant  de sol. Specia de sol grupeaz  unit ile
taxonomice dup  caracteristicile granulometrice ale p r ii minerale sau dup  gradul 
de transformare a materiei organice în cazul solurilor organice, iar familia reune te
soluri dezvoltate pe acelea i materiale parentale, în timp ce varianta de sol reflect
influen a antropic , inclusiv gradul i tipul de eroziune. De aceea, pentru aprecierea 
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erodabilit ii solurilor este nevoie de o caracterizare complet  a acestora, dar i de 
cunoa terea exact  a condi iilor locale de pedogenez .

Pentru aprecierea importan ei factorilor determinan i ai erodabilit ii s-a 
realizat i matricea de corela ie (Tabelul 2), care a luat în considerare opt factori: 
1.textura solului; 2.structura (prezen a, tipul i stabilitatea agregatelor structurale); 
3.con inutul de materie organic ; 4.prezen a calciului; 5.reac ia solului; 
6.umiditatea ini ial  a solului; 7.densitatea aparent ; 8.permeabilitatea. Pe baza 
matricei de corela ie s-a calculat i indicatorul de determinare a fiec rui factor luat 
în calcul.

Tabel nr. 2. Matrice de corela ie pentru factorii determinan i ai erodabilit ii

 1 2 3 4 5 6 7 8 E 

1 * 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 * 1 1 0 0 0 0 3 

3 1 1 * 0 0 0 0 0 2 

4 0 0 0 * 0 0 0 0 0 

5 0 0 1 1 * 0 0 0 2 

6 1 1 1 0 0 * 1 1 5 

7 1 1 1 0 0 1 * 1 5 

8 1 1 1 0 0 1 1 * 5 

D 5 4 5 2 1 2 3 2 * 

Importan a fiec rui factor s-a calculat pe baza formulei: 

I=(E – D)/(n-1)

unde: n este num rul de factori lua i în calcul.  
Valoarea acestui indicator variaz  între +1 i -1. Cu cât I este mai aproape 

de +1, cu atât indicatorul ales este mai degrab  determinat, decât determinant i cu 
cât I este mai aproape de -1, cu atât respectivul indicator are o putere de 
determinare mai mare. 

În cazul nostru, indicele de determinare pentru textura solului este de          
-0,714, pentru con inutul de materie organic i prezen a calciului în complexul 
adsorbtiv al solului este de -0,285, pentru structura solului este de -0,142, în timp 
ce pentru ceilal i factori are valori pozitive: pentru reac ia solului este de +0,142, 
pentru densitatea aparent  este de +0,285, pentru permeabilitate i umiditatea 
ini ial  a solului de +0,428.
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Un rol deosebit în determinarea factorilor esen iali ai erodabilit ii îl are 
roca pe care se dezvolt  solurile din Carpa ii Orientali. Astfel, importan  deosebit
cap t  dispunerea zonar-longitudinal  a principalelor fâ ii morfostructurale.  

Unitatea morfostructural  a vulcanitelor neogene se caracterizeaz  prin 
prezen a andisolurilor i a subtipurilor andice a solurilor zonale, caracterizate prin 
prezen a allofanelor, responsabile pentru cre terea capacit ii de schimb cationic i
aprecierea complexelor organo-minerale, cu un con inut ridicat de humus, toate 
acestea ducând la apari ia unui orizont bine conturat, cu permeabilitate ridicat .
Prezen a andosiosolurilor este compact  în dou  areale (Oa  – Gutâi i C limani – 
Gurghiu – Harghita), iar în ible  – Bârg u acestea apar pe fondul cambisolurilor 
corespunz toare fli ului transcarpatic. 

Unitatea morfostructural  cristalin i cristalino-mezozoic  se 
caracterizeaz  prin prezen a gnaiselor, a cuar itelor cristaline, mica isturilor, 
filitelor, isturilor cloritoase etc. Depozitele superficiale din zona montan  înalt
(mai ales în mun ii axului cristlain) sunt în general depozite de solifluxiuni cu un 
con inut mare de schelet. Pe astfel de materiale parentale se dezvolt  în general 
spodisoluri cu texturi diferite. Pe cuar ite, scoar a de alterare i solul se 
caracterizeaz  printr-un con inut mare de schelet i nisip, în timp ce pe seama 
isturilor cloritoase i clorito-sericitoase se formeaz  un material p mântos, bogat 

în schelet i care, pe m sura accentu rii proceselor de alterare, duce la formarea 
unor materiale parentale i soluri lutoase, profunde. Mica isturile i isturile
filitoase sunt dezagregate cu u urin  pe adâncimi mari, rezultând materiale 
parentale i soluri s race în argil i, de asemenea, bogate în schelet. Gnaisele sunt 
dezagregate ini ial în pl ci, apoi în pietri i nisip m runt, în care, ulterior, apa i
acizii humici p trund cu u urin i determin  alterarea silica ilor primari.  

În aceste condi ii, textura grosier  a solurilor dezvoltate pe roci cristaline 
explic  permeabilitatea mijlocie mare a acestora, capacitatea ridicat  de infiltra ie. 
Aceste propriet i sunt contrabalansate de con inutul redus în baze, prezen a
materiei organice sub form  de acizi fulvici ducând la o slab  structurare a solurilor 
sau la formarea unor agregate structurale caracterizate prin hidrostabilitate sc zut .

În unitatea cristalino-mezozoic , pe calcare (Rar u, H ghima ) apar 
rendzine i subtipuri rendzinice ale solurilor zonale, cu un profund caracter bazic i
textur  mijlocie fin .

Unitatea morfostructural  a fli ului se caracterizeaz  prin prezen a rocilor 
de tipul conglomeratelor, a gresiilor, marnelor i argilelor. Func ie de natura 
liantului, dezagregarea gresiilor are loc diferit: pe gresiile cu ciment calcaros i
calcaro-feruginos iau na tere soluri mai profunde i mai bogate în argil  (nisip 
lutos – lut nisipos), în timp ce pe gresiile cu liant marnos iau na tere soluri înc i
mai profunde, luto-nisipoase. Pe gresiile silicioase de Kliwa iau na tere soluri 
superficiale, scheletice. Pe depozitele marno-argiloase rezult  soluri greu 
permeabile, cu un grad ridicat de erodabilitate. Depozitele deluviale din aceast
unitate morfostructural  au grosimi mari, iar din punct de vedere granulometric se 
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constat  o sortare a acestora dinspre partea superioar  a versan ilor (materiale 
grosiere), spre parte inferioar  (materiale mai fine). 

Textura solului este dependent  de natura materialului parental, dar i de 
direc ia procesului de pedogenez i stadiul evolutiv al profilului de sol. Solurile ce 
con in propor ii ridicate de luturi i nisipuri foarte fine sunt în general cele mai 
erodabile. Erodabilitatea unor astfel de soluri scade pe m sur  ce cre te con inutul
de argil  sau materie organic . Argila ac ioneaz  ca o punte de leg tur  între 
particule, tinzând s  limiteze erodabilitatea. Majoritatea solurilor cu un con inut
ridicat de argil  sunt relativ rezistente la deta are prin impactul pic turilor de ploaie 
sau prin scurgere. O dat  erodate îns , argilele sunt u or transportate i sedimentate 
în partea bazal  a versan ilor. În plus, anumite mecanisme ale eroziunii solului 
ac ioneaz  concomitent, fiecare dintre ele fiind dependente mai mult sau mai pu in 
de anumite propriet i specifice ale solurilor.   

Textura solului influen eaz  atât cuantumul scurgerii, cât i rezisten a la 
ac iunea de deta are i transport exercitat  de ap . Cercet rile efectuate în condi ii
diferite pe parcursul timpului au ar tat c  atât solurile u oare, permeabile dar 
necoezive, cât mai ales cele grele, coezive, dar greu permeabile, pot fi u or afectate 
de eroziune. Din acest punct de vedere, cele mai rezistente sunt solurile cu textur
mijlocie, lutoas i luto-nisipoas , care, pe lâng  permeabilitatea bun , prezint i o 
coeren .

Trebuie remarcat îns  faptul c  în condi iile unor pante ridicate i pe fondul 
unor precipita ii abundente i cu intensitate ridicat , indiferent de textura solului, 
eroziunea poate lua forme violente, trecând de la scurgerea areolar , la iroire i
ravenare, acest proces intensificându-se pe m sur  ce sunt afectate orizonturile 
inferioare.

Materia organic  influen eaz  într-o foarte mare m sur  propriet ile fizice 
i chimice ale solurilor. Contribuind la crearea agregatelor structurale ale acestuia, 

materia organic  influen eaz  erodabilitatea solurilor, în strâns  leg tur  cu 
modificarea infiltra iei i a capacit ii de absorb ie. Con inutul de materie organic
difer  func ie de altitudine (modificare etajelor bioclimatice) i func ie de modul de 
utilizare a teritoriului (silvic sau paji te). În general, con inutul de humus este mai 
sc zut în zonele de paji ti, datorit  mineraliz rii mai intense, decât sub o vegeta ie
forestier , dar i datorit  pierderilor prin eroziune geologic . Totodat , o dat  cu 
cre terea altitudinii scade con inutul în acizi huminici i cre te procentul în acizi 
fulvici, care nu au rol în structurarea solului, ceea ce duce la cre terea erodabilit ii 
poten iale a solurilor. Modificarea vegeta iei, în condi iile morfoclimatice ale 
Carpa ilor Orientali dezechilibreaz  solurile, crescând exponen ial vulnerabilitartea 
acestora fa  de eroziune. 

Con inutul de materie organic  este adesea parametrul determinant al 
stabilit ii structurale a solurilor, ac ionând ca un agent de leg tur  între particulele 
minerale. S-a ar tat de asemenea (C.Chenu, 2000) c  hidrostabilitatea agregatelor 
structurale se coreleaz  semnificativ cu con inutul de carbon al acestora. 
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Evident, rolul materiei organice depinde de starea în care aceasta se afl .
Litiera joac  un rol fizic (mulci, protec ie contra pluviodenud rii) i poate contribui 
la sporirea activit ii microorganismelor. R d cinile i ciupercile pot contribui la 
stabilizarea microagregatelor (Tisdall et Oades, 1982, apud Le Bissonnais, 1995),
în timp ce microorganismele i secre iile acestora contribuie la cre terea stabilit ii 
microagregatelor printr-o ac iune fizico-chimic . Humusul are i el un rol deosebit; 
nisipurile care con in mai mult de 1-2% humus prezint  o stabilitate mare i o mai 
bun  rezisten  la eroziunea eolian  (M. Mo oc, 1963). În general, solurile care au 
un con inut ridicat de praf i care sunt s race în argil i materie organic  pe profil 
(care m resc coeziunea solului) sunt slab rezistente la eroziune.  

De asemenea, trebuie men ionat faptul c  o dat  cu accentuarea st rii de 
eroziune a solurilor, con inutul de materie organic  scade, ceea ce conduce la 
cre terea erodabilit ii acestora. Astfel, s-a pus în eviden  faptul c , fa  de 
solurile neerodate, rezerva de humus pe adâncimea de 0–50 cm scade la clasa I de 
eroziune cu 22–27%, la clasa a II, la clasa a doua cu 40–55%, la clasa a III-a cu 
55–70 %, iar la clasa a IV –a cu peste 70 %. În cazul solurilor montane, rezerva de 
humus, calitativ inferior (moder sau humus brut), este ridicat  în orizonturile de 
suprafa . Spre exemplu, podzolul tipic din Ciumârna are un con inut de 5,8 % 
materie organic  în orizontul de suprafa  (Aou, 6 cm), în timp ce în orizontul 
imediat inferior, procentul de materie organic  scade la 0,7%, ceea ce duce la 
dublarea erodabilit ii, f r  a lua în calcul i modificarea altor propriet i
(modific ri structural-texturale, permeabilitate etc.) 

Structura solului este cuantificat  pe baza nomogramei elaborate de 
Wischmeier i Smith (1978), cu note cuprinse între 1 i 4, func ie în primul rând de 
dimensiunea agregatelor structurale (foarte fine, fine, mijlocii sau mari), dar i de 
modul de a ezare al acestora (structur  gr un oas , poliedric  sau masiv ). 
Structura influen eaz  în primul rând procesul de infiltrare al apei prin modul de 
a ezare a particulelor în forma iuni structurale i prin stabilitatea hidric  a 
structurii. În func ie de structura solului, infiltra ia poate fi pelicular  (capilar ) în 
cazul existen ei agregatelor microorganice, i gravita ional  în cazul existen ei
agregatelor macrogranulare (V. B loi, V. Ionescu, 1986). Tipurile de structur  care 
au un grad ridicat de stabilitate hidric i care sunt formate din microagregate 
prezint  condi iile cele mai favorabile infiltra iei. (M. Mo oc .a., 1975). N. 
Zaslavski (1966, citat de M. Mo oc .a., 1975) arat  c  la o cre tere cu 4% a 
propor iei de agregate hidrostabile, cu diametrul mai mare de 0,25 mm, infiltra ia
se dubleaz . Trebuie de asemenea avut în vedere faptul c  o dat  cu accentuarea 
st rii de eroziune a solului, scade stabilitatea hidric  a structurii, datorit
îndep rt rii orizontului cu humus i dispersiei provocate de eroziunea prin pic turi
sau de scurgerea de suprafa  (M. Mo oc, 1963).

Având în vedere aceste considerente, pe baza profilelor analizate i a 
literaturii de specialitate, se pot face câteva considera ii asupra orizonturilor de 
suprafa  ale principalelor tipuri de soluri din Carpa ii Orientali. Orizontul superior 
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al cambisolurilor (Ao) au un con inut ridicat de materie organic , în timp ce 
cantitatea de schelet, în medie sub 10 %, prezint  mari varia ii de la un sol la altul, 
func ie de natura materialului parental. Orizonturile Aou i Au specifice 
spodisolurilor i umbrisolurilor au un con inut de materie organic  mai ridicat, dar 
care se prezint  sub form  de humus mor-moder, în timp ce con inutul de schelet 
este ceva mai ridicat. 

Textura mijlocie sau grosier  (exceptând solurile dezvoltate pe materiale 
argiloase din zona fli ului), con inutul ridicat de materie organic , permeabilitatea 
mijlocie mare explic  erodabilitatea sc zut  a solurilor din zona montan  a 
Carpa ilor Orientali, în condi iile existen ei i men inerii echilibrelor 
biopedoclimatice naturale. În situa ia ruperii acestor echilibre, solurile sunt afectate 
cu u urin  de eroziune, trecându-se de la soluri zonale la erodosoluri, a a cum se 
poate observa pe aproape to i versan ii desp duri i din zona mun ilor mici i
mijlocii (fli i vulcanite neogene).
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