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CUVINTE CHEIE 

Buget de sedimente, sistemul aluviunilor, viituri, diametru median, raport 

de îmbogățire, producția de aluviuni, raport de efluență. 

1. INTRODUCERE 

Argument 

Arealul montan din România este supus tot mai mult unei presiuni antropice, 

manifestate prin intensificarea acțiunilor de exploatare forestieră. Această situație 

este creată de cerința tot mai mare de material lemnos folosit în construcții și ca 

sursă de energie. Potrivit Greenpeace România (http://www.gandul.info), în 

intervalul 2000-2011, aproximativ 280.108 ha au fost despădurite sau degradate, 

iar actualizarea din 2015 a hărţii defrișărilor ilegale arată că ritmul degradării 

pădurilor s-a menţinut la acelaşi nivel în 2012-2014, suprafaţa totală afectată fiind 

de 361.068 ha. Potrivit aceleași surse, România pierde trei hectare de pădure pe 

oră, iar numărul cazurilor de tăieri ilegale de arbori, înregistrate în 2015, a fost de 

aproape 100 de raportări pe zi. Raportul tăierilor ilegale din pădurile României în 

2016 întocmit de Greenpeace România (http://www.greenpeace.org), arată o 

ameliorare a situației, în sensul de diminuare a infracțiunilor cu 47 % față de anul 

2015, ca urmare a prevederilor legislative care au sporit numărul și valoarea 

sancțiunilor, a unei mai mari implicări a societății civile în procesul de semnalare și 

a creșterii rolului Jandarmeriei în procesul de constatare și sancționare. 

Nevoia tot mai acută de material lemnos a influențat și modul de exploatare a 

lemnului. Locul mijloacelor tradiționale de doborâre a arborilor și de colectare a  lor 

a fost luat de cele moderne. Acest lucru a dus la scurtarea duratei de exploatare și la 

creșterea terenurilor degradate. Reducerea suprafețelor împădurite conduce în mod 

sigur la scăderea retenției precipitațiilor la nivel de bazin hidrografic și la 

intensificarea eroziunii în suprafață și în adâncime pe versanții exploatați. Prin 

urmare, în arealul montan, unde și panta versanților este mare, creșterea debitelor 

lichide și a transportului de aluviuni poate fi un semnal legat de schimbările ce se 

produc în fondul forestier. 

Din acest context face parte și bazinul hidrografic Gemenea, asupra căruia sunt 

îndreptate cercetările noastre legate de determinarea bugetului de aluviuni. Pădurile, 

care acoperă 70% din suprafața bazinului, au arătat în studiul de față ce rol 

copleșitor au în reglarea scurgerii apei și sedimentelor pe versanți spre albiile de râu 

și cât de senzitiv este răspunsul în declanșarea dezechilibrelor la cea mai mică 

intervenție prin exploatări necontrolate. Înregistrările parametrilor hidrologici din 

ultimii 20 de ani din acest bazin, se înscriu într-un trend ascendent, indicând 

schimbări asupra factorilor care condiționează scurgerea din bazin, atât de ordin 

climatic, cât și prin intervenția antropică. În prezent albia Gemenei și a afluentului 

său principal, Slătioara, este supusă unui proces de agradare alarmant pe unele 

sectoare, fapt ce a dus la creșterea riscului de inundare a zonelor limitrofe. Și 

http://www.gandul.info/
http://www.greenpeace.org/
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aceasta, deoarece, nu mai există nici un fel de obstacol în calea aluviunilor, pragurile 

antropice și un baraj, care avea o capacitate de retenție de cca. 4000 m
3
, au fost 

măturate de viiturile din ultima perioadă. În punctele de confluență ale râurilor se 

acumulează cele mai mari volume de aluviuni, astfel încât autoritățile locale sunt 

nevoite să intervină pentru a descătușa albia. În urma fiecărei viituri, se 

reconstruiesc podețele sau podurile, se repară drumurile avariate, mai degrabă sau 

mai târziu se intervine asupra efectelor cauzate de scurgerea maximă, însă mai puțin 

se investește pentru a afla sursa acestor fenomene extreme. 

Considerăm că o cercetare amănunțită, așa cum presupune întocmirea bugetului 

de aluviuni, este necesară și obligatorie pentru o bună cunoaștere a cauzelor și 

găsirea soluțiilor optime în vederea reducerii efectelor în lanț, cauzate atât de 

schimbările climatice, cât și de acțiunile antropice, pentru o gestionare 

corespunzătoare a sedimentelor. 

Teza este structurată pe șapte capitole, în care este descris și analizat circuitul 

sedimentelor într-un bazin hidrografic mic, începând de la sursă și până la evacuarea 

lor într-un sistem hidrografic de ordin superior. 

Capitol I prezintă o incursiune în domeniul științific al studiului sedimentelor la 

nivel european și evoluția cercetărilor în domeniul sedimentelor la nivel național. 

Acest capitol argumentează necesitatea managementului sustenabil al sedimentelor, 

la nivelul bazinelor hidrografice, pentru menținerea echilibrelor ecologice. 

În capitolul II se argumentează scopul și necesitatea lucrării, se formulează 

obiectivele necesare pentru îndeplinirea scopului științific propus și se prezintă zona 

de studiu. 

Capitolul III prezintă baza de date utilizată și metodele de lucru folosite în teren 

și în laborator, în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. 

Capitolul  IV are în vedere o detaliere a zonei de studiu care descrie primul 

nivel al sistemului sedimentelor. Acest capitol este destinat factorilor de control în 

dinamica sedimentelor: factorul geologic; factorul geomorfologic; factorul climatic; 

factorul geologic; factorul vegetație și factorul antropic. 

Capitolul V este unul dintre cele mai importante capitole din teză, aici sunt 

prezentate procesele geomorfologice din bazin ca principale surse de sedimente sub 

influența factorilor de control, dar și repartiția lor spațială, regimul anual și sezonier 

al debitului solid în suspensie, se estimează transportul debitului târât și se 

calculează producția de aluviuni a râurilor Gemenea și Slătioara. 

În Capitolul VI se estimează bugetul de sedimente din bazinul hidrografic 

Gemenea și raportul de efluență a sedimentelor. 

Capitolul VII prezintă o serie de concluzii pertinente, formulate pe baza 

rezultatelor cercetării. 

În ansamblu, lucrarea de doctorat reprezintă o aplicare a unui concept teoretic  

(bugetul de sedimente) la cazul concret al unui sistem hidrografic mic, utilizând o 

abordare metodologică în spiritul analizei sistemice. Acest tip de analiză ne-a permis 

să identificăm cauzalitatea proceselor geomorfologice și transmiterea în cascadă a 

efectelor acestora, să înțelegem care este rolul versanților și a rețelei de albii în 
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dislocarea și transportul sedimentelor până la faza de efluență. Ichim et al., (2001) 

au arătat că prin cunoașterea sistemică a circuitului sedimentelor  se poate realiza 

una dintre cele mai bune diagnoze asupra dinamicii actuale a reliefului, având în 

vedere faptul că sedimentele răspund cu mare senzitivitate la orice tip de schimbare 

în factorii de control.  Ori, așa cum am arătat, impactul antropic a devenit generalizat 

și greu de controlat la nivelul teritoriilor din ce în ce mai extinse, iar prin 

combinarea cu variabilitatea climatică, schimbările morfodinamice pot deveni fără 

precedent. 

 

Scopul și obiectivele tezei de doctorat 

Bazinele hidrografice mici sunt considerate cele cu o suprafață mai mică de 100 

km
2
 (Rădoane, 2002) și un comportament hidrologic diferit de marile sisteme 

hidrografice. Sub aspect hidrologic, într-un bazin hidrografic mic, scurgerea 

urmărește regimul precipitațiilor (Diaconu, 1978), reacționează rapid la variațiile 

aportului precipitațiilor și deci, zonalitatea geografică condiționează scurgerea mult 

mai puțin.  

Aceste bazine, mai ales din zona de munte, au un caracter torențial, ceea ce 

înseamnă că în sezonul cald ele receptează cantități însemnate de precipitații solide 

și lichide care se concentrează în ape mari și viituri, producând inundații și pagube 

materiale. Durata unor fenomene extreme este mult mai redusă decât în cazul 

bazinelor hidrografice mari în schimb frecvența lor este mult mai mare, drept 

urmare, aceste bazine furnizează cele mai mari cantități de aluviuni sistemelor 

fluviale de ordin superior.  

O atenție sporită este acordată bazinelor hidrografice mici din zona muntoasă 

unde exploatările forestiere au creat dezechilibre hidrologice conducând la apariția 

fenomenelor torențiale (scurgere torențială, eroziune torențială, transport torențial și 

sedimentare torențială). Munteanu și Clinciu (1980) au arătat că, prin reîmpădurire, 

torențialitatea acestor bazine se reduce, dar nu se stinge, întrucât, după înlăturarea 

pădurii și grefarea puternică a eroziunii pe rețeaua hidrografică, transportul de 

aluviuni nu poate fi stăvilit numai prin împădurirea versanților.  În aceste condiții 

rețeaua hidrografică se reface incomparabil mai greu decât versanții, deoarece în 

albii este locul concentrării scurgerilor, aici adâncimea curenților crește, iar puterea 

lor de eroziune și transport este cea mai mare. Acest fenomen poartă denumirea de 

histerezis hidrologic torențial (Munteanu, Clinciu 1980) și reprezintă decalajul 

măsurat în timp între curba degradării versanților prin despădurire și curba refacerii 

rețelei hidrografice, după ce versanții bazinului au fost reîmpăduriți. Altfel spus, 

dacă parametrii hidrologici ai versanților revin la valorile inițiale, sistemul în 

ansamblul lui nu revine la starea inițială de echilibru ci într-o stare mai mult sau mai 

puțin apropiată de aceasta. Gradul de abatere depinde de întreaga succesiune de 

situații prin care bazinul a trecut în cursul transformărilor anterioare, când a fost 

dezechilibrat prin acțiuni cu caracter antropic. 

Modul de utilizare a terenului și practicile de amenajare a teritoriului pot 

reprezenta cauze majore în alimentarea albiilor cu sedimente. Gestionarea 
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dezechilibrelor ce pot să apară, necesită cunoașterea dinamicii sedimentelor la 

nivelul bazinelor hidrografice, mai ales a legăturilor dintre: sedimentele mobilizate 

de pe suprafața bazinului hidrografic; cu sedimentele furnizate albiilor și tranzitul lor 

prin rețeaua hidrografică, stocajele, producția de sedimente, precum și magnitudinea 

forțelor implicate. Bugetul de sedimente oferă un cadru efectiv care îmbină 

informațiile legate de sursele, stocajele și efluența sedimentelor și poate fi un 

instrument de bază pentru cercetători și administratorii de terenuri (Reid și Dunne, 

1996).  

Scopul acestei lucrări este de a elabora un buget de sedimente la nivelul 

bazinelor hidrografice mici care să permită cunoașterea și înțelegerea mecanismelor 

de dislocare, de transport, depunere și efluență a particulelor sedimentare și 

explicarea dezechilibrelor spațio-temporale în fluxul sedimentelor, utilizând studiul 

de caz al unui bazin mic din partea de nord a României. 

Obiectivele urmărite în cadrul tezei de doctorat sunt următoarele: 

1) Identificarea, inventarierea și estimarea surselor de sedimente la nivelul 

bazinului hidrografic precum și a mecanismelor ce contribuie la formarea 

sedimentelor; 

2) Estimarea volumului de sedimente stocate la diferite nivele pe versanți și în 

albia majoră a râului Gemenea; 

3) Variabilitatea granulometrica a depozitelor de albie în lungul râului 

Gemenea  

4) Estimarea transportului de sedimente în suspensie și prin târâre; 

5) Estimarea producției de sedimente, a eroziunii efective și a raportului de 

efluență în bazinul hidrografic Gemenea; 

6) Identificarea dezechilibrelor în sistemul sedimentelor și a posibilităților de 

redresare a transportului de aluviuni. 
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2. LOCALIZAREA CERCETĂRILOR 

 

Pentru realizarea studiului, cercetările s-au concentrat în bazinul hidrografic 

Gemenea afluent de stânga a râului Suha Bucovineană. (Fig.1.), localizat în partea 

de nord-vest a munților Stânișoara și în partea de est, sud-est a Masivului Rarău. 

 

 

 

 

Fig.1 Poziția geografică a bazinului hidrografic Gemenea în cadrul României  

 

Ca urmare a poziției geografice, bazinul Gemenea a iscat controverse la 

stabilirea limitei dintre cele două unități muntoase. Un studiu mai recent de 

geografie fizică asupra Masivului Rarău realizat de Rusu (2002) pune în evidență 

limita dintre cele doua unități muntoase stabilite de mai mulți autori: ”încă din 1899, 

Athanasiu a arătat că limita dintre Munții Stânișoarei și Rarău trece printr-o linie de 

depresiuni prin văile Slătioara și Gemenea. După Mihăilescu (1963), limita estică a 

Rarăului este dată de depresiunea de eroziune diferențiată Ostra, iar Ichim (1979), 

alăturându-se părerilor anterioare, consideră drept limită ulucul depresionar de 

înălțime Brăteasa-Gemenea-Slătioara, de origine tectono-erozivă„. 

În cele din urmă, s-a acceptat ca limita dintre cele două unități muntoase să fie 

cea indicată de Athanasiu (1989). Astfel, limita estică a Masivului Rarău pornește 

din valea Șandrului, trece prin Pasul Gemenea (883 m), urmărește valea Babei, 

cursul superior al Slătioarei, curmătura din estul Muntelui Diacu (962 m) și sfârșește 

în valea Hogea (afluent al râului Gemenea). În ceea ce privește limita sudică a 

Masivului Rarău, aceasta urmărește valea Chiril, trece prin  Curmătura Chiril (1215 

m) până la valea Hogea (Fig.2). 
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Fig.2. Bazinul hidrografic Gemenea între Masivul Rarău și Munții Stânișoara  

 

Ca urmare a limitei dintre cele două unități prezentate mai sus, care traversează 

arealul de studiu prin partea de vest, putem afirma că 20% din suprafața bazinul 

hidrografic Gemenea drenează partea estică și sud-estică a Masivului Rarău, iar 

restul de 80% drenează parțial nord-vestul Munților Stânișoara. 

Ca poziţie matematică, bazinul studiat este încadrat între paralelele de 

47°29'57'' şi 47°23'04'' latitudine nordică şi meridianele de 25°35'42'' şi 25°46'07'' 

longitudine estică.  

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Gemenea este amplasat 

în întregime pe teritoriul comunei Stulpicani, județul Suceava, iar fondul forestier 

din bazin face parte din amenajamentul Ocolului Silvic Stulpicani, Unitățile de 

Producție (UP) VII Gemenea și VIII Slătioara. Văile celor mai importante cursuri de 

apă, Gemenea și Slătioara, au creat condiții limitate pentru dezvoltarea așezărilor cu 

același nume, care se concentrează în lungul văilor, pe terasele fluviale formate de 

aceste râuri cu mult timp în urmă. Nu departe în aval, la confluența Gemenei cu 

Suha Bucovineană, se află localitatea reședință de comună Stulpicani. 

Prin caracteristicele hidrologice și poziția față de arealul carpatic, bazinul 

hidrografic Gemenea se încadrează în grupa râurilor de est și face parte din sistemul 

hidrografic al Siretului, subbazinul râului Moldova. Este de ordinul V in sistem 

Strahler, lungimea cursului de apă este de 15,9 km, iar împreună cu afluentul său 

principal Slătioara formează un debit mediu de 0,900 m3/s. Râul Gemenea, își 

colectează apele de pe o suprafață de 77,7 km², care îl înscrie în categoria bazinelor 

hidrografice mici, ocupând 21 % din suprafața bazinului hidrografic Suha 

Bucovineană. 
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3. MATERIALE ȘI METODE  

 

Lucrarea de față este fundamentată pe o bază de dată ce conține informații pe o 

perioadă îndelungată a elementelor climatice și hidrologice, care au un rol desăvârșit 

în declanșarea triadei morfodinamice eroziune - transport și acumulare. 

Înregistrările hidrologice și meteorologice în bazinul hidrografic Gemenea au 

început din anul 1969 și aveau ca obiectiv principal stabilirea relației ploaie-

infiltrație-scurgere, în condițiile concrete ale factorilor cadrului natural existenți din 

bazin, aceștia fiind structura geologică, relieful, solul, vegetația în ansamblu, 

împădurirea, în special. Cercetările care s-au efectul în cadrul acestui bazin aveau 

drept scop să precizeze, în final, metodologii corespunzătoare pentru determinarea 

diferiților parametri hidrologici necesari proiectării lucrărilor hidrotehnice.  

Pe teritoriul bazinul hidrografic Gemenea funcționează în prezent șase posturi 

hidrometrice și pluviometrice, două pe râul Gemenea (Gemenea 1 și Gemenea 2) și 

patru pe afluentul său principal Slătioara (ph. Valea lui Ion, ph. Valea Ursului; ph. 

Slătioara 3 și ph. Gemenea 5). Amplasamentul posturilor hidrometrice în cadrul 

bazinului, tipul de măsurători realizate, precum și perioada în care s-au efectuat 

măsurători, sunt redate în Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Amplasamentul posturilor hidrometrice în cadrul bazinului hidrografic 

Gemenea și delimitarea bazinelor hidrografice aferente acestor posturi 

 

Alte informații semnificative, esențiale în demersul nostru au fost extrase de pe 

hărți și imagini satelitare: 

- setul de hărți morfometrice a fost realizat pe baza informațiilor extrase de pe 

hărțile: topografice, scara 1:25000; trapeze, scara 1:5000; 
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- informațiile legate de extinderea unităților geologice în bazin au fost preluate de 

pe Harta geologică a României, foaia 5 Rădăuți, scara 1:200000 al Institutului 

Geologic din România cu explicații;  

- descrierea și extinderea solurilor cu destinație agricolă din bazin s-a făcut pe baza 

harții pedologice 1:10000 și a documentației aferente, întocmite de Oficiului de 

Studii Pedologice și Agrochimice, Suceava pentru unitatea teritorială Stulpicani, iar 

pentru terenurile forestiere s-a folosit harta tipurilor de sol din Amenajamentul 

Silvic Stulpicani (2006) preluată de la Direcția Silvică Suceava. 

- pentru reprezentarea modului de utilizare a terenului am folosit setul de date 

european de referință, Corine Land Cover, harta în format vectori de tip poligon a 

fost descărcată de pe site-urile de mai jos, care ulterior a fost verificată cu imaginile 

satelitare mai noi (ex. imagini Google Maps) dar și cu observațiile din teren.  

- În studiul de față am utilizat site-urile  http://geo-spatial.org/ și 

https://www.arcgis.com, de unde au fost descărcate o serie de date cu caracter 

general (MNT Europa, MNT România, granițe, CLC, limite administrative, etc.). 

 

Metodele de cercetare 

Complexitatea problemei abordate în acest demers științific impune o cercetare 

integrată pe mai multe domenii care necesită utilizarea și combinarea metodelor de 

cercetare tradiționale și moderne. 

- Analiza spațială - baza de date necesară realizării hărților morfometrice a fost 

extrasă de pe hărțile topografice. Fiecare hartă a fost georeferențiată în programul 

ArcGIS pentru a se extrage informațiile vectoriale necesare pentru  generarea 

modelului numeric al terenului (MNT) din care au rezultat hărțile tematice din 

această lucrare. 

- Metoda ROMSEM – este în prezent cea mai utilizată metodă de estimare a 

eroziunii în România. Metoda ROMSEM derivă din ecuația USLE (Universal Soil 

Loss Equation, Wischmeier, Smith, 1978) și a fost adaptată la teritoriul României de 

Moțoc în anul 1979. 

- Cartografierea în teren -  această metodă a fost utilizată pentru a identifica 

formele de relief și procesele geomorfologice care au fost reprezentate pe harta 

topografică și harta proceselor geomorfologice.  

- Măsurători topografice în teren - s-au făcut în scopul de a evalua dinamica 

patului albiei și pentru a estima volumele de sedimente depuse și evacuate din bazin 

prin târâre. Ridicările topografice s-au efectuat în trei campanii de teren, în luna 

noiembrie, anii 2015, 2016 și 2017. 

- În analiza depozitelor de albie s-a folosit metoda volumetrică (cf. Mosley, 

Tindale, 1985; Church et al., 1987 citați de Rădoane, 1992), care presupune 

următorul aspect: greutatea totală a probei prelevate să fie în funcție de greutatea 

celui mai mare galet găsit în secțiunea analizată, respectiv, cel mai mare galet 

reprezentând 5% din greutatea totală a probei. Această metodă presupune parcurgea 

a două etape sau faze, faza de teren și faza de laborator. 

http://geo-spatial.org/
https://www.arcgis.com/
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- Analiza granulometrică în laborator – această metodă a fost utilizată pentru a 

determina dimensiunea particulelor transportate în suspensie pe râuri și pentru a se 

estima raportul de îmbogățire în particule fine. 

- Metoda statistico-matematică - modelul matematic al regresiei este una din 

metodele cele mai utilizate în analiza geografică. Pentru a emite predicții, am aplicat 

metoda regresiei simple prin corelarea precipitațiilor medii de la posturile 

hidrometrice din bazin cu altitudinea amplasamentului acestora. Ecuația de regresie 

rezultată a fost utilizată în crearea hărții distribuției precipitațiilor în bazin. Această 

metodă a fost folosită cu succes în predicția debitului lichid și solid în suspensie în 

funcție de suprafața bazinului hidrografic și în predicția debitului solid târât în 

funcție de debitele maxime de viitură, care pun în mișcare prin târâre, volume 

importante de aluviuni. 
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4. REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

Surse de aluviuni - Procese geomorfologice actuale 

În cadrul sistemului fluvial, procesele geomorfologice asigură legătura 

versanților cu rețeaua hidrografică și cu luncile prin transferul de apă și sediment 

(Charlton, 2008). Apa aflată în mișcare este principalul agent de modelare a 

reliefului, atât ca factor declanșator al unor procese geomorfologice dar și ca agent 

de transport al materialelor necoezive de pe versanți spre baza acestora, unde pot fi 

depozitate temporar sau pot fi antrenate de scurgerea permanentă din albii. 

Modelarea reliefului prin acțiunea apei începe odată cu producerea precipitațiilor și 

se desfășoară sub forma eroziunii în suprafață și liniare în sistemul geomorfologic al 

versanților și prin eroziunea în adâncime sau laterală în cadrul albiilor. 

 

Din analiza contribuției proceselor de mișcare în masă la sistemul aluviunilor 

din bazinul hidrografic Gemenea, reținem următoarele: 

(i) procesele gravitaționale identificate și cartografiate în bazinul hidrografic 

Gemenea sunt prăbușirile, surpările și rostogolirile, creep-ul și alunecările de teren; 

dintre aceste procese, cele mai eficiente în transferul de sedimente spre rețeaua de 

drenaj au fost surpările, volumul de rocă dislocată fiind estimat la 4307 m
3
 (7537 t) 

după viitura din 27.06.2016. 

(ii) procesele de mișcare in masa de tipul creep-ului si alunecărilor de teren au 

un aport redus la bugetul de sedimente. In cele 6 perimetre cu alunecări de teren 

identificate la contactul cu albia, a fost estimat un volum de sedimente de cca 55 

m
3
/an (96 t/an). 

 

Din categoria proceselor fluvio-denudaționale, reținem două tipuri de procese 

cu rol important în transferul de sedimente de la sursă la efluență în bazinul 

Gemenea, și anume: 

(i) Eroziunea în suprafață a fost estimată cu ajutorul modelului ROMSEM 

(Moțoc et al., 1979) care a permis obținerea unei eroziuni potențiale (Ep) a solului 

(pierderile de sol, în condițiile unei suprafețe de teren nude) și a unei eroziuni 

efective (Ee) a solului (pierderile de sol, în condițiile actuale de utilizare si acoperire 

cu vegetație a terenurilor). Ep a fost estimat la 99.6 t/ha/an  (respectiv, 774800 t/an), 

sedimente potențial erodate și puse in mișcare, iar Ee a fost estimată la 0.98 t/ha/an 

(7620 t/an), adică cantitatea de sedimente efectiv erodată. Rezultatele obținute sunt 

comparabile cu cele obținute prin măsurători pe parcele de eroziune din aria 

montană a României. 

(ii) Eroziunea liniară în perimetrul bazinului Gemenea a fost identificată prin 

intermediul formațiunilor de tip ravene și torenți, multe din ele apărute ca urmare a 

presiunii antropice asupra versanților. Patru importanți torenți au fost monitorizați in 

aria bazinului, reactivați după ploile excepționale din 27 iunie 2016. Prin canalele 

lor de scurgere lungi, de peste 1 km, au fost evacuate și acumulate în conuri de 

dejecție între 500 și 700 m
3
 de proluvii la o singură viitură. Torenții amenajați din 
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bazinul Gemenea sunt echipați cu baraje pentru reținerea aluviunilor, astfel, in cele 

patru baraje identificate, s-a estimat un volum de sedimente stocate de 10251 m
3
 

(17939.25 t). Procesele geomorfologice actuale identificate în teren sunt reprezentate 

pe harta prin simboluri consacrate (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Harta proceselor geomorfologice identificate în teren: A) Sectorul mijlociu și 

superior al văii Gemenea; B) Valea Slătioarei; C) Sectorul inferior al văii Gemenea, 

care începe după confluența cu Slătioara 
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Din analiza proceselor fluviale pe râurile din bazinul Gemenea reținem pe scurt 

următoarele: 

(i) Albia Gemenei monitorizată hidrologic de posturile Gemenea 1 și Gemenea 

2, amplasate succesiv pe albie, se află la începutul unor perioade de degradare în 

amonte și de agradare în aval. Această albie a cunoscut un dezechilibru din punct de 

vedere al aluviunilor transportate si sedimentate, ca urmare a coborârii nivelului de 

bază în urma cedării barajului (în anul 2006) situat la 0.5 km in aval de postul 

Gemenea 2 și la aceeași distanță în amonte de confluența Gemenei cu Slătioara. 

Acest fapt a determinat în primă fază degradarea albiei la postul Gemenea 2 în 

perioada 2006-2011 și mai apoi agradarea ei, ca urmare a înaintării procesului de 

agradare din aval spre amonte. 

(ii) Pe valea Slătioarei nu au existat schimbări bruște ale nivelului de bază. 

Acesta se impune în dinamica albiilor prin apariția unor segmente de vale săpate în 

roca de bază. Albia Slătioarei se înscrie într-un proces lent de incizie, proces 

observat la posturile hidrometrice Valea lui Ion, Slătioara 3 și Gemenea 5. Doar pe 

afluentul pârâul Ursului, unde se află postul hidrometric Valea Ursului, albia tinde 

spre agradare. Acest proces este cauzat de aportul mare de aluviuni din amonte, care 

depășește capacitatea de transport a râului în acest loc al albiei. 

(iii) Ratele anuale de aluviuni depuse în patul albiei, cât și cele erodate din 

patul albiei în secțiunile analizate, cresc spre aval, pe măsură ce albia se lărgește. Pe 

baza acestora s-a putut determina o rată anuală a aluviunilor care se depun temporar 

în patul albiei și a aluviunilor remobilizate din acesta. În acest scop, albia principală 

a fiecărui subbazin hidrografic a fost vectorizată pe ortofotoplan 2012.  

 

Producția totală de aluviuni  

Aluviunile care părăsesc bazinul hidrografic, atât sub formă de debit solid în 

suspensie cât și sub formă de debit solid târât, reprezintă producția de aluviuni (SY, 

t/an). Aceste forme de transport al aluviunilor contribuie într-o proporție diferită la 

producția de aluviuni în funcție de factorii de control ai bazinelor hidrografice. 

Producția de aluviuni în bazinul hidrografic Gemenea este de 16370.7 t/an, 

care, raportată la suprafața bazinului hidrografic, rezultă o producție specifică de 

aluviuni (SSY, t/km
2
/an) de 210.5 t/km

2
/an (Tabel 1.). 

Din totalul aluviunilor care părăsesc bazinul hidrografic Gemenea anual, 72 % 

sunt transportate și evacuate în suspensie și 28 % prin târâre pe patul albiei. Cea ce 

înseamnă că o mare parte din aluviunile târâte sunt depozitate sub diferite forme în 

albia majoră a râurilor de ordin IV și V.  

La posturile de pe valea Gemenei, producția anuală de aluviuni este de 3417.2 t 

la Gemenea 1 și de 6855.6 t la Gemenea 2. În procente, 62 % din acestea sunt 

evacuate în suspensie și 38 % prin târâre.  

Valea Slătioarei contribuie cu o cantitate mai mare de aluviuni, producția totală 

estimată la fiecare post indică o tendință de creștere spre aval. În subbazinele 

hidrografice din amonte producția de aluviuni este de 1374.7 t/an la ph. Valea lui 

Ion și de 1488.0 t/an la ph. Valea Ursului. În aceste subbazine, aluviunile târâte au 
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ponderea cea mai mare de 72 % la Valea lui Ion și 75 % la Valea Ursului în timp ce 

sedimentele transportate în suspensie reprezintă 28 %, respectiv 25 % din producția 

de aluviuni.  

 

Tabel 1.  Producția totală de aluviuni în bazinul hidrografic Gemenea 

  S SY SSY 
R G 

PH/BH 

 

(km2) (t/an) t/km2/an m3/km2/an 

Ph. Gemenea 1 13.9 3417.2 246.3 140.7 58% 42% 

Ph. Gemenea 2 30.3 6855.6 226.4 129.4 62% 38% 

Ph. Valea lui Ion 6.6 1374.7 208.6 119.2 28% 72% 

Ph. Valea Ursului 6.5 1488.0 230.7 131.8 25% 75% 

Ph. Slătioara 3 19.1 3252.2 169.9 97.1 36% 64% 

Ph. Gemenea 5 34.2 8175.9 239.1 136.6 61% 39% 

B.H. GEMENEA 77.8 16370.7 210.5 120.3 72% 28% 

 
În aval de aceste subbazine, producția de aluviuni este de 3252.2 t/an în 

subbazinul Slătioara 3 (64 % sedimente târâte și 36 % ca sedimente în suspensie)  și 

de 8175.9 t/an în subbazinul Gemenea 5. Din producția totală de aluviuni a râului 

Slătioara, aluviunile în suspensie reprezintă 61 % iar cele târâte 39 %. 

 

Eroziunea efectivă 

Eroziunea efectivă într-un bazin hidrografic sau a unei suprafețe de teren este 

reprezentată de cantitatea de material desprins, transportat și depus la un moment 

dat, acestea fiind cele trei faze ale unui ciclu de eroziune (Moțoc, 1975). În bazinul 

hidrografic Gemenea, materialul transportat este dat de producția de aluviuni, iar 

materialul depus temporar în albiile principale a fost calculat pe baza profilelor 

transversale de la cele șase posturi hidrometrice. Prin urmare, prin însumarea 

stocajelor temporare și a producție de aluviuni, am obținut eroziunea efectivă (Ev) 

din bazinul hidrografic Gemenea, care reprezintă cantitatea anuală de aluviuni 

erodată de către procesele geomorfologice identificate în bazin (Tabel 2.). 

În subbazinele Gemenei din amonte de punctul de confluență cu Slătioara s-a 

obținut o rată anuală a eroziunii efective de 289.1 t/km
2
 la Gemenea 1și de 800.3 

t/km
2
 la Gemenea 2. Procesele geomorfologice din aceste două bazine, cedează 

albiilor o cantitate anuală de 24229.5 t. 

Eroziunea efectivă din bazinul Slătioarei este mai redusă comparativ cu 

subbazinele Gemenei. Situația pe subbazine indică o eroziune anuală de 259.8 t/km
2
 

la Valea lui Ion, 295.5 t/km
2
 la Valea Ursului, 280.6 t/km

2
 la Slătioara 3 și de 553.1 

t/km
2
 la Gemenea 5. Bazinul Slătioara contribuie la bugetul de aluviuni cu o 

cantitate anuală de 18914.9 t sedimente. 
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Tabel 2. Eroziunea efectivă în bazinul hidrografic Gemenea 

Subbazin 

hidrografic/ph.  

S 

Stocaj temporar 

în albie SY  Ev 

km2 t/an t/an t/an t/km2 

Ph. Gemenea 1 13.9 594.1 3417.2 4011.4 289.1 

Ph. Gemenea 2 30.3 17373.9 6855.6 24229.5 800.3 

      
Ph. Valea lui Ion 6.6 338.1 1374.7 1712.8 259.8 

Ph. Valea Ursului 6.5 418.3 1488.0 1906.3 295.5 

Ph. Slătioara 3 19.1 2116.6 3252.2 5368.7 280.6 

Ph. Gemenea5 34.2 10739.0 8175.9 18914.9 553.1 

BH. GEMENEA 77.8 33808.0 16370.7 50178.6 645.3 

 

Procesele geomorfologice de la nivelul întregului bazin hidrografic Gemenea, 

alimentează albia cu o cantitate anuală de 50178.6 t, ceea ce înseamnă o rată de 

645.3 t/an (456.9 m
3
/an). 

 

Raportul de efluență 

Prin raportarea producției de aluviuni (SSY, t/km
2
/an) la eroziunea efectivă 

(Ev, t/km
2
/an), obținem raportul de efluență în bazinul hidrografic Gemenea. Acesta 

indică procentual, aluviunile care părăsesc bazinul hidrografic din totalul 

sedimentelor puse în mișcare anual (Fig. 5.) și implicit a aluviunilor care rămân 

stocate în rețeaua de albii. 

În cazul văii  Gemenea raportul de efluență la postul Gemenea 1 este de 85 % și 

se reduce spre aval la 28 % la postul Gemenea 2. Așadar, observăm că spre aval 

stocajul aluviunilor crește, de la 15 % în amonte la 72 % în aval și aceasta din cauza 

condițiilor favorabile de depunere a aluviunilor. Spre aval panta de scurgere se 

reduce, albia se lărgește astfel că rugozitatea albiei este mai mare, contribuind la 

reducerea capacității și competenței de transport al aluviunilor de către râu. 

Pe valea Slătioarei raportul de efluență a aluviunilor se înscrie în același trend 

descendent spre aval, însă are o contribuție mai mare la producția de aluviuni, 

comparativ cu Gemenea. Raportul de efluență pe această vale este de 80 % la postul 

Valea lui Ion, 78 % la postul Valea Ursului, 61% la postul Slătioara 3 și de 43 % la 

postul Gemenea 5. Prin urmare, aluviunile care se sedimentează temporar în albia 

Slătioarei sunt mai reduse cantitativ decât cele care se depun în albia Gemenei, iar 

înălțimea stratului depus crește spre aval pe ambele albii 
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Fig. 5. Raportul de efluență în bazinul hidrografic Gemenea 
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5. CONTRIBUȚII PERSONALE 

 

Pentru investigațiile asupra bugetului de aluviuni la nivelul unui bazin 

hidrografic de sub 100 km
2
 am folosit o baza de date provenită din măsurători brute 

de natură hidro-climatică la posturile hidrometrice din bazin, care au necesitat 

prelucrări, verificări, testări și interpretări cu mare volum de muncă. La acestea se 

adaugă un volum foarte mare de informații rezultate în urma cercetărilor în teren și 

în laborator. Toate acestea sunt sintetizate după cum urmează: 

- s-au georeferențiat și s-au extras datele topografice ale arealului de studiu de 

pe hărțile militare scara 1:25000, harta geologică scara 1:200000, harta solurilor 

scara 1:10000, date necesare la reprezentarea și analiza spațială a bazinului 

Gemenea. Baza cartografică de mare rezoluție și realizată cu cele mai noi tehnici 

software a reprezentat suportul de analiză spațială a factorilor de control și a 

parametrilor bugetului de aluviuni; 

- s-au trecut în sistem electronic înregistrările climatice (temperaturi, 

precipitații) și hidrologice (debite lichide, debite solide, debite maxime și minime) 

realizate pe o perioadă de 37 de ani din totalul perioadei analizate de 46 ani (1970-

2013), de la 5 posturi hidro-climatice; 

- au fost scanate un număr de 528 profile transversale ridicate pe albie, la cele 

5 posturi hidrometrice pentru o perioadă de 46 ani (1971-2016). Ulterior acestea au 

trecut succesiv prin următoarele faze: s-a digitizat fiecare profil într-un program 

special, s-a extras cota talvegului din fiecare profil pentru analiza dinamicii verticale 

a albiei, imaginile au fost aduse la scară, putându-se astfel planimetra fiecare 

suprafață dintre două profile succesive, rezultând în final volumele de aluviuni 

erodate sau acumulate temporar în albii pe baza cărora am calculat o rată anuală a 

aluviunilor care intră în albii cât și a aluviunilor remobilizate. Este pentru prima dată 

când o astfel de investigație detaliată este realizată la albiile râurilor din bazinele 

mici. In acest mod putem spune că ne-am adus contribuția la cunoașterea aportului 

albiilor de râu versus versanți, ca surse de sedimente. 

- pentru analiza dinamicii patului aluvial s-a stabilit 13 profile pe albie, la o 

echidistanță de cca. 2 km, în care s-au analizat granulometric depozitele de albie și 

s-au prelevat 21 de probe pentru continuarea măsurătorilor în laborator; 

- pentru a observa relația dintre granulometria sedimentelor transportate 

în suspensie și a materialul sursă, s-au prelevat 13 probe de sol din lungul albiilor 

Gemenea și Slătioara și 2 probe de debit în suspensie, care ulterior au fost prelucrate 

pentru a obține raportul de îmbogățire a suspensiilor în particule fine; 

- stocajele de aluviuni din cadrul albiilor au fost estimate în urma 

cartografierii geomorfologice din teren când s-au parcurs albiile principale 

(Gemenea și Slătioara) în întregime; 

- pe baza cartărilor din teren s-a realizat o hartă geomorfologică de mare 

rezoluție pe care s-au reprezentat formele de relief identificate și o hartă detaliată 

a proceselor geomorfologice implicate în bugetul de aluviuni. S-au parcurs albiile 

torențiale și s-a estimat volumul de aluviuni stocate în conurile aluviale; 
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- pentru a observa dinamica proceselor de albie, eroziune și acumulare în 

patul albiei s-au ridicat 12 profile transversale în anii 2015, 2016, 2017, la o 

echidistanță de cca. 40 m acoperind o suprafață de 34000 mp care se suprapune 

peste conul aluvial de la gura de vărsare a Gemenei în Suha Bucovineană. 

- S-au folosit un set de profile transversale ridicate pe albia pârâului Petruceni 

(Gemenea), realizate după viitura din 27 iunie 2016 pentru a verifica rolul 

evenimentelor extreme in mobilizarea sedimentelor; 

Studiul de față prezintă importanță din punct de vedere științific și social, 

deoarece  prin rezultatele obținute s-a arătat dinamica sedimentelor de la sursă spre 

gura de vărsare a râului, s-au identificat cauzele care au condus la agradarea 

puternică a albiilor și a riscurilor care pot să apară dacă nu se intervine cu lucrări 

specifice de reducere a transportului de aluviuni. Mai mult decât atât, cunoașterea și 

înțelegerea transportului de aluviuni în relație cu scurgerea lichidă și a modului de 

utilizare a terenului din arealul de studiu pot influența deciziile de planificare a 

teritoriului. 
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