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Abstract: This paper presents the importance of the forest in attenuating the 

floods and decreasing the oil erosion. There are presented the hydrological and 
erosion decreasing functions of the forest. In conclusion there are suggested some 
measures for restoring the afforestation coefficient.  

 
 

CONSIDERAŢII GENERALE 
 

Pagubele imense aduse economiei naţionale de către apele ieşite de sub 
stăpânirea omului, perspectiva sumbră a repetării fenomenului dacă nu se iau măsurile 
adecvate, fac necesară o analiză aprofundată a factorilor care au intervenit în 
desfăşurarea evenimentelor şi, în special, a acelora care au favorizat sau, dimpotrivă, au 
atenuat fenomenul. 

În ceea ce priveşte factorii naturali, cum sunt mişcările maselor de aer, 
producerea precipitaţiilor etc., asupra cărora omul nu poate interveni, este necesară 
realizarea unei prognoze cât mai precise şi cu timp de anticipare suficient de mare 
pentru a da posibilitatea luării măsurilor adecvate situaţiei . 
În privinţa factorilor fizico-geografici specifici bazinelor hidrografice care intervin în 
procesul scurgerii apelor şi asupra cărora se poate interveni într-o măsură mai mică sau 
mai mare, aceştia trebuie studiaţi cât mai aprofundat. 

Trebuie să se stabilească rolul fiecărui factor în geneza viiturilor şi a proceselor 
de eroziune şi condiţiile care determină agravarea, respectiv atenuarea sau înlăturarea 
acestor fenomene, urmând ca pe această bază să se ia măsurile necesare. 

 
Influenţa modului de folosinţă a terenurilor asupra bilanţului hidrologic al 

cursurilor de apă  
 

Se cunoaşte că bilanţul hidrologic al unui curs de apă este influenţat în mare 
măsură de modul de folosinţă a terenurilor din bazinul de recepţie, deoarece diferitele 
folosinţe intervin în mod diferit în circuitul apei în natură. 

În condiţiile fizico-geografice ale ţării noastre, cu un climat suficient de umed şi 
cu un relief accidentat pe o mare parte a teritoriului, se poate spune că, sub aspect 
hidrologic şi antierozional, o folosinţă apare cu atât mai bună, cu cât protejează mai bine 
solul şi atenuează scurgerea de suprafaţă, trecând-o în scurgere subterană. 

Aceste condiţii sunt satisfăcute din plin de pădure, element fundamental al 
stabilităţii mediului micro şi macrogeografic, care deţine o poziţie dominantă în ierarhia 
factorilor de coerenţă a mediului. 
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Cercetările referitoare la scurgerea apelor de suprafaţă pe diverse folosinţe scot în 
evidenţă efectul regularizator al pădurii. 

Astfel, din cercetările efectuate în ţara noastră, a rezultat că, în pădurea bătrână 
de fag, cu consistenţă plină şi litieră continuă, scurgerile de suprafaţă sunt de 32 de ori 
mai reduse decât pe un teren fără vegetaţie, în timp ce pe o fâneaţă reducerea scurgerii 
este de 19 ori, iar pe o păşune numai de 7 ori. 

Superioritatea pădurii este atestată şi de cercetările efectuate în alte ţări.  
 Astfel, cercetări comparative efectuate în Japonia pe o perioadă de aproape 20 de 
ani asupra a cinci bazine cu suprafeţe variind între 2,48 ha şi 645,4 ha care, după o 
perioadă de observaţii iniţiale de 7-10 ani, au fost despădurite, au arătat că îndepărtarea 
pădurii a mărit scurgerea directă cu 28% până la 58%, iar debitul de vârf a crescut cu 69 
% până la 114%. 

De asemenea, în Elveţia, cercetări efectuate asupra a două bazine mici, unul 
împădurit 97%, altul împădurit 35%, au arătat acelaşi efect pozitiv al pădurii. 

Datele furnizate de observaţii efectuate pe o lungă perioadă de timp au arătat că, 
în timpul ploilor torenţiale de scurtă durată, coeficienţii de scurgere au variat între 
15,4% şi 32,8 % în bazinul împădurit şi între 27,8% şi 56,6% în bazinul slab împădurit. 

La ploi puternice şi prelungite, coeficienţii de scurgere în bazinul hidrografic 
împădurit au fost de 47,5% până la 63,3%, în timp ce în bazinul hidrografic slab 
împădurit au fost de 64,9% până la 84,7% (orografia terenului şi solurile fiind similare 
în cele două bazine). 

Studii făcute pe bazine hidrografice întregi confirmă rezultatele obţinute pe 
suprafeţele elementare, conducând la concluzia că pădurea are efect de reducere a 
debitelor maxime şi a transportului de aluviuni. 

 
Funcţiile antierozionale ale pădurii 

 
Cele mai importante funcţii ale pădurii, a căror rezultantă este atenuarea 

impactului erozional al precipitaţiilor şi al curenţilor de suprafaţă sunt: disiparea 
energiei cinetice a picăturilor de ploaie, interceptarea precipitaţiilor, armarea biologică şi 
consolidarea solului, creşterea gradului de rezistenţă la eroziune a solului, mărirea 
rugozităţii suprafeţei terenului, consolidarea şi ameliorarea terenurilor degradate. Toate 
acestea contribuie direct sau indirect la reducerea riscului de inundare. 

 
Disiparea energiei cinetice a picăturilor de ploaie  
Picăturile de ploaie exercită un adevărat bombardament asupra solurilor 

neprotejate de vegetaţie, determinând în timp compactarea acestora şi deci, reducerea 
permeabilităţii lor. În cazul solurilor mobilizate are loc totodată şi distrugerea 
agregatelor de la suprafaţă şi proiectarea materialului rezultat. 

Pierderile de sol datorate căderii directe a ploii pe terenul neprotejat de vegetaţie, 
deşi par neglijabile la prima vedere, pot ajunge la valori foarte ridicate, datorită energiei 
cinetice mari pe care o au picăturile de ploaie în cădere, şi care poate fi de 1000 de ori 
mai mare decât energia cinetică a apei ce se scurge în pânză pe suprafaţa solului. 

Pădurea se interpune între ploaie şi teren, împiedicând prin aceasta 
pluviodenudaţia, cauzată de şocul direct al picăturilor de ploaie. 



Disiparea energiei cinetice a ploii se realizează la două niveluri, unul superior, 
reprezentat de coroanele arborilor şi al doilea inferior, reprezentat de litieră. 

 
Interceptarea precipitaţiilor
În afară de protecţia directă a solului, prin această intercepţie a ploii, pădurea 

reţine o însemnată cantitate de apă pe frunzişul arborilor, putând atinge în mod frecvent 
10-15 mm precipitaţii (în raport cu consistenţa, vârsta şi speciile componente), restul de 
precipitaţii întâlnind, în drumul lor spre sol, litiera. Acest al doilea strat în care apa este 
reţinută are capacitatea de retenţie comparabilă cu a coronamentului (5-10 mm), cu 
deosebire că această retenţie poate acţiona şi în afara sezonului de vegetaţie. 

După trecerea prin coronament şi litieră, apa ajunsă la sol se infiltrează în acesta, 
şi numai în cazul unor ploi torenţiale mari, când apa ajunge la sol cu o intensitate ce 
depăşeşte intensitatea de infiltrare, apare scurgerea de suprafaţă. 

Prin retenţia parţială sau integrală a precipitaţiilor din ploi de către coronament şi 
litieră are loc o diminuare a scurgerii de suprafaţă şi respectiv a eroziunii. Un arboret 
caracterizat printr-o anumită structură (compoziţie, vârstă medie, densitate, clasă de 
producţie), care condiţionează  şi aria şi grosimea stratului de litieră, dispune de o 
capacitate maximă de retenţie pe timp calm a precipitaţiilor , stratul de precipitaţii 

efectiv reţinut 
maxZ

Z , depinzând de acest parametru şi înălţimea ploii, ( )mmh . 
Retenţia apei în litieră, în condiţii medii de umiditate a acesteia, este de circa 

1mm apă / 1cm strat litieră în cazul răşinoaselor, la foioase ea fiind redusă cu 20% -
30%. În cazul pădurilor mature, având consistenţă plină, stratul de litieră poate avea 3-4 
cm grosime, aceasta scăzând cu vârsta şi cu reducerea consistenţei arboretului. 

Parametrul ( mm ) poate fi estimat cu relaţia: maxZ
 

( )[ ]( ) 5,02,0
max 1,0548 −⋅+−−= BDTZ                                     (1) 

 
în care  ani(vârsta medie) în cazul speciilor longevive (stejar, fag, molid, 
brad) şi respectiv 

1005 ≤≤T
505 ≤≤T  ani, în celelalte cazuri,  reprezintă densitatea  

( ), iar 
D

1...3,0=D B reprezintă clasa de producţie ( 5...1=B ). 
Parametrul Z se poate calcula cu formula: 

 
( )h0450e1ZZ ⋅−−= ,

max                                                                (2) 
 
Armarea biologică şi consolidarea solului
Odată cu instalarea şi dezvoltarea vegetaţiei forestiere, pe solurile în pantă 

pronunţată are loc, drept urmare a creşterii şi expansiunii sistemului radicular al 
arborilor, “armarea biologică” a solului, care îi asigură stabilitatea la alunecare lentă, la 
alunecare superficială şi la spălare rapidă. 

În funcţie de specie şi de vârsta arborilor, rădăcinile pot pătrunde la adâncimi mai 
mari sau mai mici. 
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Mărirea permeabilităţii solurilor
 
Porozitatea mai mare şi gradul de compactare mai redus al solurilor forestiere, 

determinate de: prezenţa unei cantităţi mai mari de humus, provenit din descompunerea 
litierei (în special la foioase), golurile rămase în urma putrezirii rădăcinilor, intensa 
activitate a pedofaunei, protejarea de coronament şi litieră de impactul picăturilor de 
ploaie, activitatea antropică mai redusă etc., au ca rezultantă mărirea permeabilităţii 
acestor soluri în condiţii normale de dezvoltare a pădurii. 

Datorită structurii tipice şi permeabilităţii superioare, retenţia apei de precipitaţii 
(retenţia temporară) este superioară celei din terenurile agricole, în acelaşi raport 
aflându-se şi scurgerea hipodermică. 

 
Creşterea gradului de rezistenţă la eroziune a solului
 
Pe lângă reţeaua de rădăcini care armează solul, prezenţa în cantitate relativ mare 

a substanţelor organice, rezultând din descompunerea litierei şi a altor resturi vegetale, 
reprezintă unul din factorii care conferă o rezistenţă superioară la eroziunea solurilor 
forestiere bine structurate. 

Wischmeier şi Smith  au exprimat factorul de erodabilitate a solurilor ( K ) în 
funcţie de granulometrie, structura, permeabilitatea şi conţinutul acestora în substanţe 
organice. Conform acestei relaţii, o creştere de la 1% la 4% a conţinutului de materii 
organice în sol (ceea ce este frecvent în cazul pădurii) poate conduce, în condiţii medii 
de textură, structură şi permeabilitate, la o reducere cu 22% a cantităţii de sol care ar 
putea fi erodată. 
 

Mărirea rugozităţii suprafeţei terenului
 
Datorită litierei, tulpinilor arborilor, arbuştilor şi seminţişului, curenţii de 

suprafaţă sunt dispersaţi, reducându-şi viteza, ceea ce contribuie la micşorarea 
capacităţii lor erozive şi la mărirea timpului de concentrare a scurgerii în bazin, având 
ca efect reducerea debitelor în reţea. În unele situaţii, prin tasarea litierei de foioase, 
aceasta, transformată într-un plan de alunecare (fenomen posibil şi în cazul fâneţelor), 
poate contribui la accelerarea scurgerii de suprafaţă. 

 
Consolidarea şi ameliorarea terenurilor degradate
 
Solurile afectate de procese de eroziune foarte puternică de pe versanţi şi 

malurile de ravenă, terenurile în alunecare superficială şi cele erodate din subalpin, pot 
fi consolidate şi ameliorate prin vegetaţie forestieră, încetând să constituie astfel 
principala sursă de aluviuni din bazinele montane şi colinare. 

Această capacitate, de care nu dispune nici un alt tip de vegetaţie, face din 
vegetaţia forestieră factorul principal de restaurare a peisajului natural prin amenajarea 
bazinelor hidrografice torenţiale. 

 932



 933

În ceea ce priveşte terenurile în alunecare, pădurea poate avea, pe lângă efectul 
pozitiv, de armare a blocurilor de pământ în mişcare, de reducere a excesului 
precipitaţiilor şi de pompare a unei importante cantităţi de apă din acestea, şi un efect 
negativ, datorită supraîncărcării terenului cu masa lemnoasă, efect vizibil în special în 
cazul malurilor instabile pe care se află arbori. 

Cercetările efectuate într-o serie de bazine hidrografice torenţiale de mică 
suprafaţă, în care s-a intervenit în decursul anilor cu lucrări de împădurire a terenurilor 
erodate şi cu lucrări hidrotehnice de corectare a torenţilor, au scos în evidenţă reducerea 
importantă a transportului de aluviuni în bazinele respective, paralel cu refacerea 
stratului de sol. Efecte similare au fost obţinute şi în cazul terenurilor afectate de 
alunecări. 

 

CONCLUZII 

 
În concluzie, pădurea, incluzând solul şi vegetaţia, constituie cel mai eficace 

mijloc de protecţie a solului contra agresiunii precipitaţiilor şi proceselor erozionale şi 
un mijloc de atenuare a inundaţiilor prin reducerea debitelor maxime. Potenţialul de 
protecţie al pădurii creşte o dată cu gradul de împădurire a bazinului, cu vârsta şi 
consistenţa arboretelor şi se realizează pe seama funcţiilor sale de retenţie a 
precipitaţiilor şi disipare a energiei cinetice a ploilor, de armare a stratului de sol prin 
rădăcini, de structurare şi mărire a permeabilităţii solurilor, în urma îmbogăţirii lor cu 
humus, de reducere a volumului şi debitelor de suprafaţă, cu mărirea corespunzătoare a 
scurgerii hipodermice şi subterane, de consolidare directă a terenurilor excesiv erodate 
şi instabile. 

În condiţiile fizico-geografice ale ţării noastre, funcţiile de protecţie a apelor şi 
solului şi de atenuare a inundaţiilor catastrofale pe care le exercită pădurea capătă o 
importanţă deosebită. 

Presiunea antropică exercitată asupra pădurii pe teritoriul României aduce grave 
prejudicii mediului înconjurător şi economiei. 

În ţara noastră interesul public pentru păduri, ca sistem ecologic complet, este 
destul de scăzut. Puţini sunt cei care se gândesc la marea pierdere pentru protecţia 
mediului pe care o reprezintă exploatarea nemiloasă şi haotică a fondului silvic. 

În prezent, pădurile noastre reprezintă doar 26,7 % din teritoriul ţării (foarte 
aproape de procentul minim necesar de 25%, stabilit pe plan mondial) şi de numai 0,28 
ha / locuitor (sub minima necesară de 0,3 ha / locuitor). 

De aceea, avem nevoie de măsuri ferme, care să vizeze stoparea defrişărilor la 
nivel naţional, pentru a împiedica periclitarea şi distrugerea fondului forestier. 

Este necesar să se intensifice eforturile Ministerului Agriculturii şi ale Regiei 
Naţionale a Pădurilor „Romsilva” pentru împădurirea unor suprafeţe de teren, în scopul  
menţinerii echilibrul natural, absolut necesar. 

Se impune readucerea coeficientului de împădurire la nivelul întregului teritoriu 
al ţării la o valoare optimă deoarece, pe parcursul secolului trecut, acest coeficient a 
scăzut de la 35 % la circa 27 % în prezent. 
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Zonele cu pante medii şi cu producţie de aluviuni trebuie urgent replantate cu 
arboret, care să le protejeze antierozional. 

Având în vedere că zona de maximă energie specifică de şiroire a apelor este 
situată în treimea mijlocie a unui versant, este foarte important ca vegetaţia cu rol 
antierozional, în special plantaţiile forestiere de protecţie să fie amplasate în această 
zonă, deoarece rolul lor pe culmea versanţilor este minim. 
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	În afară de protecţia directă a solului, prin această intercepţie a ploii, pădurea reţine o însemnată cantitate de apă pe frunzişul arborilor, putând atinge în mod frecvent 10-15 mm precipitaţii (în raport cu consistenţa, vârsta şi speciile componente), restul de precipitaţii întâlnind, în drumul lor spre sol, litiera. Acest al doilea strat în care apa este reţinută are capacitatea de retenţie comparabilă cu a coronamentului (5-10 mm), cu deosebire că această retenţie poate acţiona şi în afara sezonului de vegetaţie. 

