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Rezumat: Eroziunea solului reprezintă un tip de
poluare fizica a solurilor, care consta in desprinderea,
transportul şi depunerea particulelor de sol, sub
acţiunea apei şi a vântului. Factorii determinanţi ai
eroziunii solului sunt: clima, relieful, proprietăţile
solului, roca, vegetaţia si activitatea antropică.
Tipurile de eroziune a solului sunt: eroziunea prin apă
(eroziune prin picături, eroziune prin scurgere,
eroziune prin irigaţii ) si eroziunea prin vint. Pentru a
evidentia poluarea fizica a solurilor din judetul Gorj,
datorita eroziunii prin apa si prin vint, a fost efectuat
un studiu de caz, care a avut la baza clasificarea
tipurilor de sol din judet, suprafetele de sol din fiecare
localitate si suprafetele de sol degradate de eroziunea
prin apa si prin vint, aferente fiecarei localitati.

Abstract: Soil erosion is a type of physical pollution of
the soil, which consists of the detachment, transport
and deposition of soil particles, under the action of
water and wind. Determinant factors of soil erosion
are: climate, topography, soil properties, rock,
vegetation and anthropic activity. Types of soil
erosion are: water erosion (erosion by drops, drain
erosion, irrigation erosion) and wind erosion. To
underline the physical pollution of soils in Gorj
county, due to erosion by water and wind, was
performed a case study, which was based on
classification of soil types in the county, the soil
surface in each locality and soil surfaces degraded by
water and wind erosion, related to each locality.
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1.ASPECTE GENERALE PRIVIND
1.GENERAL ASPECTS OF SOIL
EROZIUNEA SOLULUI
Poluarea
fizica
a
solului
este EROSION
reprezentata de orice actiune care cauzeaza
degradarea functionarii normale a solului ca
suport si mediu de viata, a ecosistemelor
naturale si antropice. [1]
Tipurile de poluare fizica a solului sunt:
compactarea
formarea de crusta
uscarea solului
surparea solului
excesul de umiditate
degradarea solului prin lucrari
de excavare
o alunecari de teren
o eroziunea solului
o
o
o
o
o
o

Physical soil pollution is any action that
causes degradation to the normal functioning
of the soil as support and living environment,
in the various natural or manmade
ecosystems [1]
Types of physical pollution of the soil
are:
- compaction
- crust formation
- dry soil
- soil subsidence
- excess moisture
- degradation of soil by excavating
work
- landslides
- soil erosion
Soil erosion is the process of
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Eroziunea solului reprezintă procesul de
desprindere, transport şi depunere a
particulelor de sol, sub acţiunea apei şi a
vântului.
Factorii determinanţi ai eroziunii
solului sunt:
clima – determină intensitatea
procesului
prin
intermediul
precipitaţiilor
atmosferice,
temperaturii şi vântului
relieful – condiţionează intensitatea
de manifestare a proceselor de
eroziune prin pantă, lungimea, forma
şi expoziţia versanţilor
proprietăţile solului – determină
rezistenţa pe care solul o opune
manifestării procesului de eroziune
prin intermediul texturii, gradului de
structurare şi stabilitate hidrică a
structurii, conţinutului de humus,
porozităţii şi coeziunii
roca – influenţează prin duritate
pentru că pe roci dure solurile au o
profunzime mică şi o capacitate
redusă de infiltraţie a apei şi
eroziunea creşte, iar în cazul solurilor
dezvoltate pe roci friabile, care sunt
profunde şi au capacitate mare de
reţinere a apei, eroziunea este slabă
vegetaţia – are rol protector pentru
învelişul de sol, prin reţinerea
picăturilor de ploaie pe aparatul
foliaceu, reducerea vitezei de
scurgere a apei la suprafaţa solului,
îmbunătăţirea structurii şi porozităţii
solului,
fixarea
solului
prin
intermediul rădăcinilor
activitatea antropică – activitatea
industrială şi urbanizarea modifică
caracterele locale ale climei, iar
lucrările
agricole
modifică
proprietăţile solului şi echilibrul
biologic.
Tipurile de eroziune a solului sunt:
- eroziune prin apă – afectează cele mai mari
suprafeţe de sol. După modul în care se
exercită acţiunea dinamică a apei asupra
suprafeţei solului, există:
- eroziune prin picături – are ca efect
sfărâmiţarea,
mărunţirea,
transportul

detachment, transport and deposition of soil
particles under the action of water and wind.
Determinant factors of soil erosion are:
Climate – determines the intensity of
the
process
by
precipitation,
temperature and wind
relief – conditions the intensity of
manifestation of the erosion process
by slopes, length and shape
soil properties - determines the soil
resistance to prevent soil erosion
event through texture, degree and
fluid stability of the structure, humus
content, porosity and cohesion
rock - influences by hardness because,
on the rock hard soils have little depth
and a reduced capacity for water
infiltration and the erosion process is
increased, the soils developed on
friable rocks, which are deep and have
high water holding capacity, the
erosion process is poor
vegetation - has a protective role for
soil cover, by retaining rain drops,
slowing down the water flow on the
soil surface, improving structure and
porosity of the soil, soil fixation by
roots
manmade activity - industrial activity
and urbanization change the local
climate characteristics, and agriculture
works affects the properties of soil
and biological balance.
Types of soil erosion are:
- erosion by water - affect the largest area of
soil. By how water performs dynamic action
on soil surface, there are:
- erosion by drops - has the effect of breaking
down, milling, transport of structural
aggregates and landing of the soil
particles. The intensity of erosion depends
on:
 kinetic energy of drops
 the value of the angle formed by the
droplet trajectory and the plane of the soil
surface in the point of impact
 oil properties
 characteristics of vegetation cover
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agregatelor
structurale
şi
aterizarea a) erosion by drainage – has itself two ways:
particulelor de sol. Intensitatea eroziunii  dispersed surface drainage - water from
depinde de:
rain and melting snow, that does not soak
- energia cinetică a picăturilor
into the soil, drains if the field is tilted
- valoarea unghiului format de traiectoria  concentrated surface flow - appears when
picăturii cu planul suprafeţei solului în
the intensity and duration of the rain is
punctul de impact
increased, by water union into streams,
- proprietăţile solului
the flow focusing only on certain routes
- caracteristicile covorului vegetal
(Fig. 1)
a) eroziune prin scurgere – este la randul ei
de două feluri:
- scurgere dispersată de suprafată – apa
provenită din precipitaţii şi din topirea
zăpezii, care nu se infiltrează în sol, se scurge
în cazul în care terenul este înclinat
- scurgerea concentrată de suprafaţă – apare
la creşterea intensităţii şi duratei ploii, prin
unirea firişoarelor de apă în şuvoaie,
scurgerea concentrându-se doar pe anumite
trasee (fig. 1.)

Fig. 1. Imagine privind etapele eroziunii
solurilor din judetul Gorj, prin scurgere
concentrata de suprafata

Fig. 1. Image of Gorj County Soil erosion
stages, the concentrated flow of surface

b) eroziune prin irigaţii – apare în cazul
suprafeţelor irigate necorespunzător,
pe terenurile cu pantă mai mare de 1%
¾ eroziune prin vânt – se manifestă în
regiunile de câmpie secetoase şi
afectează suprafeţe mai mici decât
eroziunea prin apă. Factorii care
124

b) irrigation erosion - occurs on
inadequate irrigated areas, on lands
with slopes greater than 1%
¾ Wind erosion - occurs in dry lowland
regions and affects smaller areas than
erosion by water. Factors that affect
wind erosion are:
- wind intensity and duration
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influenţează eroziunea eoliană sunt:
- intensitatea şi durata vântului
- configuraţia terenului
- proprietăţile solului
- gradul de acoperire cu
vegetaţie

- land configuration
- soil properties
- degree of vegetation coverage

2.SOIL POLLUTION DUE TO
NATURAL EROSION. CASE
STUDY: COUNTY GORJ

2.POLUAREA FIZICĂ A
SOLURILOR DATORITĂ
EROZIUNII SOLULUI. STUDIU
DE CAZ: JUDEŢUL GORJ
Pentru a evidentia poluarea fizica a
solurilor din judetul Gorj, datorita eroziunii
prin apa si prin vint, a fost efectuat un studiu
de caz, care a avut la baza clasificarea
tipurilor de sol din judet si ponderea
suprafetelor ocupate de acestea ( tabelul 1).

To underline the physical pollution of
soils in Gorj county, due to erosion by water
and wind, was conducted a case study, which
was based on classification of soil types in
the county and the areas occupied by these
(Table 1).

Tabelul 1. Tipurile de sol existente in judetul Gorj si suprafetele ocupate de acestea
(%)
Tipurile de sol din judeţul Gorj
Suprafaţa ocupată [%]
Preluvosoluri cromice
0,006
Preluvosoluri
9,47
Luvosoluri
6,88
Luvosoluri albice
12,68
Planosoluri
0,26
Eutric cambosoluri
2,37
Distric cambosoluri
2,42
Eutric cambosoluri rodice
0,71
Distric cambosoluri umbrice
1,83
Eutric podzoluri
1,22
Podzoluri
0,88
Gleisoluri
0,54
Stagnosoluri
63,02
Pelosoluri
1,57
Vertisoluri
1,92
Leptosoluri
0,14
Regosoluri
2,52
Arenosoluri
0,002
Fluvisoluri
2,18
Entiantrosoluri
7,51
Antrosoluri
0,87
Soluri rosii
0,57
Asociaţii de soluri
21,07
Table 1. Existing soil types and surfaces in Gorj county occupied by them (%)
Chromic preluvisols
0,006
Preluvisols
9,47
Luvisols
6,88
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Luvisols Albic
Planosoluri
Eutric cambosoluri
Distric cambosoluri
Eutric cambosoluri rodice
Distric cambosoluri umbrice
Eutric podzoluri
Podzoluri
Gleisoluri
Stagnosoluri
Pelosoluri
Vertisoluri
Leptosoluri
Regosoluri
Arenosoluri
Fluvisoluri
Entiantrosoluri
Antrosoluri
Red soil
Soil associations

12,68
0,26
2,37
2,42
0,71
1,83
1,22
0,88
0,54
63,02
1,57
1,92
0,14
2,52
0,002
2,18
7,51
0,87
0,57
21,07

Au fost efectuate studii in teren si au fost
determinati indicatorii fizici de calitate ai
solurilor din fiecare localitate. [2]
În tabelul 2 este prezentată situaţia
localităţilor din judeţul Gorj, suprafata totala
de sol pentru fiecare localitate si comparativ,
suprafata afectata de eroziunea prin apa si
prin vint.
Tabelul 2. Situatia privind localităţile din
judeţul Gorj poluate fizic datorită eroziunii
prin apa si vint
Localităţile din judeţul Gorj
Albeni
Alimpeşti
Aninoasa
Arcani
Baia de Fier
Bâlteni
Bălăneşti
Băleşti
Bărbăteşti
Berleşti
Bolboşi
Borăscu

Field studies were conducted and were
determined physical quality indicators of the
soil in each town. [2]
Table 2 shows the situation of county
towns, total soil area for each locality and in
comparison the area affected by water and
wind erosion.

Table 2. The situation on the county towns of
physical polluted water and wind erosion due
to water and wind
Suprafaţa de sol
Suprafaţa
afectată de
totală de sol (ha) eroziune prin apa
si vint (ha)
2543
990
2715
1800
4067
2460
1607
558
4499
1057
2425
852
4037
2221
5662
1145
1349
657
3295
2400
2716
1678
4210
1427
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Brăneşti
Bumbesti-Piţic
Bumbeşti-Jiu
Bustuchin
Câlnic
Căpreni
Cătunele
Ciuperceni
Crasna
Cruşeţ
Dănciuleşti
Dăneşti
Drăgoteşti
Drăguţeşti
Fărcăşeşti
Glogova
Godineşti
Hurezani
Ioneşti
Jupâneşti
Leleşti
Licurici
Logreşti
Mătăsari
Motru
Muşeteşti
Negomir
Novaci
Padeş
Peştişani
Plopşoru
Polovragi
Prigoria
Roşia de Amaradia
Rovinari
Runcu
Samarineşti
Săcelu
Săuleşti
Schela
Scoarţa
Slivileşti
Stăneşti
Stejari
Stoina
Târgu- Jiu
Teleşti
Tismana

2779
2942
4988
3610
2649
2765
1216
2660
8473
5073
3240
4882
1726
3061
2912
1378
3291
1956
1810
1917
2233
3227
3655
2352
3036
2894
3322
6608
10194
6623
3672
3267
3905
2433
841
6214
1999
3194
2337
2502
5753
3653
4396
3713
2483
6024
3033
9636
127

1993
412
105
2735
753
1350
515
1470
1189
2759
2800
1800
1350
593
1654
594
1895
1050
840
320
817
2138
2962
2035
2194
2711
2658
1549
849
1042
1890
723
3388
2391
60
1019
1015
2120
950
1171
1668
3103
1334
2538
1142
320
491
2520
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Turburea
Turceni
Turcineşti
Ţânţăreni
Ţicleni
Urdari
Văgiuleşti
Vladimir
Suprafata totala de sol /
suprafata de sol afectata de
eroziune prin apa si vint (ha)

4284
4418
1866
3126
2446
1808
3108
3309
250268

2026
1962
1098
312
1662
544
1778
1973
106579

Analizind datele din tabel, s-a demonstrat ca
localităţile din judetul Gorj, care prezintă risc
din punct de vedere al eroziunii solului sunt:
Albeni, Alimpeşti, Baia de Fier, Bălăneşti,
Bengeşti-Ciocadia,
Bumbeşti
Piţic,
Bustuchin, Cătunele, Glogova, Licurici,
Mătăsari, Negomir, Peştişani, Progoria, Roşia
de Amaradia, Samarineşti, Runcu, Schela,
Scoarţa,
Stoina
şi
Sivileşti.
[3]
De asemenea, s-a demonstrat ca din suprafata
totala de sol aferenta tuturor localitatilor din
judet ( 250.268 ha), 106.579 ha sol sunt
afectate de eroziune prin apa si prin vint, ceea
ce reprezinta un procent de 42, 59%.

Analyzing data from the table, it was
shown that towns in the county of Gorj which
are at risk in terms of soil erosion are: Albeni,
Alimpeşti, Baia de Fier, Bălăneşti, BengeştiCiocadia, Bumbesti Pitic, Bustuchin,
Catunele, Glogova, Licurici, Mătăsari,
Negomir, Pestisani Prigoria, Rosia de
Amaradia, Samarineşti, Runcu, Schela,
Scoarta, Stoina and Sivileşti [3]
It was also shown that from the total
area of soil corresponding to all villages in
the county (250,268 ha), 106,579 ha are
affected by soil erosion by water and wind,
which represents a percentage of 42, 59%.

3.CONCLUZII

3. CONCLUSIONS

1.Eroziunea solului reprezintă un tip de
poluare fizica a solurilor, care consta in
desprinderea, transportul şi depunerea
particulelor de sol, sub acţiunea apei şi a
vântului.
2. Factorii determinanţi ai eroziunii solului
sunt: clima, relieful, proprietăţile solului,
roca, vegetaţia si activitatea antropică.
3.Tipurile de eroziune a solului sunt:
eroziunea prin apă (eroziune prin picături,
eroziune prin scurgere, eroziune prin irigaţii )
si eroziunea prin vint.
4. Pentru a evidentia poluarea fizica a
solurilor din judetul Gorj, datorita eroziunii
prin apa si prin vint, a fost efectuat un studiu
de caz, care a avut la baza clasificarea
tipurilor de sol din judet, suprafetele de sol
din fiecare localitate si suprafetele de sol
degradate de eroziunea prin apa si prin vint,
aferente fiecarei localitati.
5. Au fost analizati indicatorii fizici de
calitate si s-a demonstrat ca localităţile din

1. Soil erosion is a type of physics soil
pollution, which consists of the detachment,
transport and deposition of soil particles
under the action of water and wind.
2. Determinant factors of soil erosion
are climate, topography, soil properties, rock,
vegetation and manmade activity.
3. The types of soil erosion are: water
erosion (erosion by drops, drain erosion,
irrigation erosion) and wind erosion.
4. To underline the physical soil pollution in
Gorj county, due to erosion by water and
wind, was conducted a case study, which was
based on classification of the soil types in the
county, the soil areas in each locality and
degraded soil areas by erosion by water and
wind, associated with each locality.
5. The physical quality indicators had been
analyzed and it was demonstrated that the
towns in Gorj county, which are at risk in
terms of soil erosion are: Albeni, Alimpeşti,
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judetul Gorj, care prezintă risc din punct de
vedere al eroziunii solului sunt: Albeni,
Alimpeşti, Baia de Fier, Bălăneşti, BengeştiCiocadia, Bumbeşti Piţic, Bustuchin,
Cătunele, Glogova, Licurici, Mătăsari,
Negomir, Peştişani, Progoria, Roşia de
Amaradia, Samarineşti, Runcu, Schela,
Scoarţa, Stoina şi Sivileşti.
6. Din suprafata totala de sol aferenta tuturor
localitatilor din judet ( 250.268 ha), 106.579
ha sol sunt afectate de eroziune prin apa si
prin vint, ceea ce reprezinta un procent de 42,
59%.

Baia de Fier, Bălăneşti, Bengeşti-Ciocadia,
Bumbesti Pitiuc, Bustuchin, Catunele,
Glogova , Licurici, Mătăsari, Negomir,
Pestisani Prigoria, Rosia de Amaradia,
Samarineşti, Runcu, Schela, Scoarta, Stoina
and Slivileşti.
6. From the total area of soil corresponding to
all villages in the county (250,268 ha),
106,579 ha are affected by soil erosion by
water and wind, which represents a
percentage of 42, 59%.

BIBLIOGRAPHY

BIBLIOGRAFIE
[1] Cioroi M., Chemical analysis of water and
soil, Ed. Evrika, Brăila, 2000
[2] Moţoc M., Munteanu St., Băloiu V.,
Mihai Gh, Soil erosion control methods, Ed.
Ceres, Bucureşti, 1975
[3] Obrejanu Gr., Iuliana Serbanescu, A.
Canarache, O. Munuca, Research
methods of soil,
Editura Academiei
RPR, 1964

[1] Cioroi M., Chemical analysis of water and
soil, Ed. Evrika, Brăila, 2000
[2] Moţoc M., Munteanu St., Băloiu V.,
Mihai Gh, Soil erosion control methods, Ed.
Ceres, Bucureşti, 1975
[3] Obrejanu Gr., Iuliana Serbanescu, A.
Canarache, O. Munuca, Research
methods of soil,
Editura Academiei
RPR, 1964

129

