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Rezumat 
Acest articol are ca scop prezentarea aspectelor generale a unuia dintre cele mai importante 

procese geomorfologice evidențiate în cadrul Câmpiei Bîcului Inferior – eroziunea de 

adâncime. Din suprafața totală a teritoriului cercetat, eroziunea de adâncime afectează 

1440,3 ha. Tipologia și distribuția spațială a acestui proces sunt doar câteva dintre aspectele 

prezentate în lucrare și sunt generate de un inventar geomorfologic al teritoriilor afectate. 

Cartarea și inventarierea formațiunilor de eroziune în adâncime constituie elementele de 

bază în analiza tiparelor temporale ale terenurilor afectate și ale consecințelor negative 

induse de ale acestea asupra morfodinamicii zonei de studiu.  
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Introducere 

Din punct de vedere morfometric, regiunea de studiu reprezintă o câmpie 

constituită predominant din depozitele aluviale ale teraselor pliocene ale Nistrului, pe un 

substrat argilo-nisipos și calcaros de vârsta Basarabianului. Altitudinea maximă a 

acesteia constituie 223,8 m, cea medie este de 122,2 m, iar valoarea minimă nu depășește 

6,4 m (fig. 1). 

Eroziunea de adâncime este condiționată de scurgerea de versant și este 

reprezentată de un sistem de formațiuni torențiale: ravene, ogașe, rigole. Condițiile 

catalizatoare de dezvoltare a acestui proces, în cea mai mare măsură, sunt aceleași ca și 

a alunecărilor de teren, iar efectul distructiv al eroziunii torențiale sau eroziunii de 

adâncime diferă în raport cu alunecările de teren [1, 2, 6]. Procesul de ravenare în faza 

incipientă aduce la apariția rigolelor, formațiuni în formă de șănțulețe cu parametri 

nesemnificativi, cu adâncimi de până la 10-20 cm. Ulterior, unele rigole se adâncesc și  

formează ogașe - formațiuni torențiale cu adâncimi de până la 2 m. Unele ogașe, în faza 

mai evaluată, se dezvoltă în formațiuni torențiale – ravene cu lungimi de la zeci la sute 

de metri și adâncimi ce depășesc 2 m [6].  
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Materiale și metode 

Ca și sursă pentru identificarea și delimitarea ariilor afectate de eroziunea în 

adâncime au servit ortofotoplanurile din anii 2007 și 2016, imaginile satelitare care sunt 

disponibile în Google Earth și stratul Soluri erodate disponibil pe geoportal.md, în 

secțiunea Hărți. Vectorizarea și vizualizarea cartografică a datelor a fost realizată cu 

ajutorul pachetelor Arc Gis, MapInfo și Quantum GIS. Structura elaborată a bazei de 

date a permis obținerea surselor informaționale statistice caracteristice formațiunilor 

torențiale.  

 

Rezultate și discuții 

După modul de amplasare al ravenelor în teritoriu pe aria cercetată se disting: 

ravene de versant și ravene de vale [3]. 

Utilizând ortofotoplanurile la scara 1:5000, ediția 2007, pe teritoriul Câmpiei 

Bâcului Inferior au fost identificate 669 de ravene, dintre care 618 reprezintă ravene de  

Ravenele de versant au suprafața totală de 956,439 ha. Aceste ravene apar și se 

dezvoltă, de obicei, cu un număr restrâns de ramificații. 

 

 
Figura 1. Hipsometria Câmpiei Bâcului Inferior.  
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Ravenele de vale, de obicei, însoțite de ramificații, alcătuiesc sisteme de ravene sau 

torenți cu suprafețe considerabile a bazinelor de recepție. Pe suprafața câmpiei au fost 

înregistrate 51 de ravene de vale, valoare cu mult mai mică în raport cu ravenele de 

versant, care număra 618. Suprafața ravenelor de vale în cadrul câmpiei constituie 

483,95 ha (Tab. 1).  

 
Tabelul 1. Suprafața ocupată de ravene în Câmpia Bâcului Inferior 

(după ortofotoplanuri, scara 1:5000, ediția 2007) 

Nr. Tipul de ravene Număr Suprafața 

(ha) 

S min (m²) S max 

(ha) 

S med (ha) 

1 Ravene de vers. 618 956,39 36,48 174,96 1,55 

2 Ravene de vale 51 483,95 863,11 131,85 9,49 

3 Total  669 1440,33    

 

Răspândirea spațială a ravenelor pe teritoriul câmpiei este neuniformă (fig. 2) [4, 

5] și în plan regional depinde de mai mulți factori. Analizând repartiția ravenelor în 

cadrul câmpiei, se observă predominarea ravenelor pe versanții mai abrupți ai râurilor și 

a afluenților acestora, urmate de ravenele prezente pe versanții văilor secundare, de 

obicei pe versanții cu pante mai mari.  

 

Figura 2. Repartiția ravenelor în cadrul Câmpiei Bâcului Inferior. 
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De asemenea, forma, dimensiunile și amplasarea ravenelor depinde foarte mult nu 

doar de morfometria și morfologia reliefului, dar sunt condiționate, la fel, și de  litologia, 

vegetația, solurile, condițiile climatice (precipitațiile torențiale, regimul termic, 

îndeosebi în anotimpul rece al anului), cât și de factorul antropic.  

Ținând cont de faptul că panta și altitudinea sunt cei mai importanți parametri 

morfometrici ai reliefului, a fost stabilită corelația procesului de ravenare cu parametrii 

morfometrici menționați (tab. 2). Deci, pe altitudinile cuprinse între 50-100 m sunt 

răspândite cele mai multe ravene. Ravenele de versant având o pondere de 27,37 % 

(394,2 ha) din totalul suprafețelor afectate de ravene, iar ravenele de fund de vale 

ocupând o pondere de 17,7% (255,3 ha). 
 

Tabelul 2. Ponderea tipurilor de ravene (din totalul suprafeței ravenelor și din 

totalul suprafeței fiecărui tip în parte) pe trepte de altitudine. 

Clase de 

altit. 

Ravene de fund de vale Ravene de versant 

Supra 

fața 

(ha) 

Ponderea 

din totalul 

supr. 

ravenelor 

(%) 

Ponderea 

din totalul 

supr. 

ravenelor de 

fund de vale 

(%) 

Supr. (ha) 

Ponderea 

din totalul 

supr. 

ravenelor 

(%) 

Ponderea din 

totalul supr. 

ravenelor de 

versant (%) 

<50 88,57 6,15 18,30 51,55 3,58 5,39 

50-100 255,31 17,73 52,76 394,20 27,37 41,22 

100-150 133,39 9,26 27,56 394,20 27,37 41,22 

150-200 6,67 0,46 1,38 112,33 7,80 11,74 

>200 -- -- -- 4,11 0,29 0,43 

 

Urmează altitudinile cuprinse între 100-150 m, unde suprafețele ocupate de ravene 

constituie 527,59 ha, cu o pondere a ravenelor de versant de 27,37% (394,2 ha) și fund 

de vale de 9,26 %. Pe treapta de altitudine de până la 50 m, predomină ravenele de fund 

de vale cu o pondere de 6,15% (88,57 ha) față de cele de versant cu 3,58% (51,55 ha), 

iar pe treapta de altitudine de 150-200 m cu o diferență foarte mare înaintează ravenele 

de versant cu 7,80% (112,33 ha) față de cele de fund de vale cu doar 0,46% (6,67 ha) 

(fig. 3). 

 

 
Figura 3. Ponderea tipurilor de ravene pe trepte de altitudine în  

Câmpia Bâcului Inferior. 
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În funcție de pantă, au fost delimitate 4 categorii de terenuri afectate de ravene. 

Astfel, cele mai afectate de ravene sunt pantele cuprinse între 5-9º, cu o pondere totală 

de 47,95% din suprafața totală a ravenelor, ceea ce constituie 690,51 ha. Urmează 

pantele cuprinse între 3-5º și 9-11º, cu o pondere de 16,48% (237,39 ha) și respectiv 

14,97% (215,54 ha) din suprafața totală a ravenelor. Suprafețele cu pante de până la 3º 

însumează o pondere totală de 10,37 % (149,33 ha), iar pantele ce depășeșc 11º ating o 

pondere puțin mai mică, de 10,22% (147,58 ha) din totalul suprafețelor afectate de 

ravene (tab. 3). 

Tabelul 3. Ponderea tipurilor de ravene (din totalul suprafeței ravenelor și din 

totalul suprafeței fiecărui tip)  pe clase de pante. 

Clase 

de 

pante 

Ravene de vale Ravene de versant 

Suprafața 

(ha) 

Ponderea 

din totalul 

suprafeței 

ravenelor 

(%) 

Ponderea 

din totalul 

supr. rav. 

de fund de 

vale (%) 

Suprafața 

(ha) 

Ponderea 

din totalul 

suprafeței 

ravenelor 

(%) 

Ponderea 

din total. 

supr. rav. 

de versant 

(%) 

<1 9,60 0,67 1,98 10,76 0,75 1,13 

1-3 49,87 3,46 10,30 79,10 5,49 8,27 

3-5 88,45 6,14 18,28 148,94 10,34 15,57 

5-7 140,62 9,76 29,06 217,84 15,12 22,78 

7-9 110,83 7,69 22,90 221,22 15,36 23,13 

9-11 57,28 3,98 11,84 158,26 10,99 16,55 

11-13 22,00 1,53 4,55 85,55 5,94 8,94 

13-15 4,49 0,31 0,93 29,72 2,06 3,11 

>15 0,81 0,06 0,17 5,01 0,35 0,52 

 

Ravenele de versant sunt prezente pe versanții (fig. 4.), ponderea cărora însă diferă 

substanțial în raport cu declivitatea acestora. Doar pe suprafețele cu panta de până la 1º 

ravenele de versant și cele de fund de vale au aproximativ aceleași valori de 10,76 ha și 

respectiv 9,60 ha pentru cele de vale. 

 

 
Figura 4. Ponderea tipurilor de ravene pe clase de pante în Câmpia Bâcului Inferior. 
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Conform relației dintre specificul litologic și procesul de ravinare, se constată faptul 

că 87,62% din suprafața totală a ravenelor se dezvoltă în depozitele aluviale, coluviale, 

deluviale și eluvial-deluviale cuaternare (fig. 5). Suprafața maximă a ravenelor de 

versant (354,51 ha) se dezvoltă pe argilele loessoide deluviale, ce constituie o pondere 

de 37,07% din suprafața totală a ravenelor de versant. Urmează depozitele coluviale, 

eluvial-deluviale și cele aluviale cu o pondere a ravenelor de versant de 21,10 % (201,82 

ha), 13,12% (125,47 ha) și respectiv 12,03 % (115,02 ha) din suprafața totală a ravenelor 

de versant. 

Figura 5. Ponderea suprafețelor afectate de ravene pe depozite geologice cuaternare 

în cadrul Câmpiei Bâcului Inferior. 

Ponderea cea mai mică a ravenelor de versant (0,23% din suprafața totală a 

ravenelor de versant) caracterizează terasa T. 2, (2,19 ha) iar pe depozitele lacustre 

acestea lipsesc totalmente (fig. 6). În cazul ravenelor de vale, acestea lipsesc totalmente 

în cadrul teritoriului cercetat, nu doar de pe depozitele limnologice sublateral 

loessoide, dar și de pe cele ale terasei aluviale a 2-a. Iar ponderea cea mai ridicată o au 

depozitele deluviale, cu 41,18 % (199,28 ha) urmate de cele aluviale cu 21,26 % 

(102,91 ha), eluvial-deluviale cu 18,28 % (88,45 ha) și coluviale 15,35 % (74,30 ha). 

Figura 6. Ponderea tipurilor de ravene pe depozitele geologice cuaternare în cadrul 

Câmpiei Bâcului Inferior. 
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Pe terasa a 10-a aluvială, ravenele de vale depășesc 3% și ocupă o suprafață de doar 

15,40 ha. Cele mai nesemnificative valori ale formațiunilor torențiale se înregistrează pe 

depozitele eluviale, pliocen-cuaternare și cele aluviale ale terasei Nistrului T. 1 (fig. 5). 

Concluzii 

În total în Câmpia Bâcului Inferior au fost identificate 669 de ravene, dintre care 

618 sunt ravene de versant și 51 de vale. 

Ca suprafață ravenele de versant ocupă 956,39 ha iar cele de vale ocupă 483,95 ha. 

Ponderea din suprafața totală a câmpiei acestea constituie 0,42% și respectiv 0,21%.  

Din analiza răspândirii ravenelor pe trepte altitudinale, pantă și depozite geologice 

cuaternare, rezultă că cele mai afectate de ravene sunt teritoriile treptelor de altitudine 

50-100 m și 100-150 m cu o pondere de 17,73 % și respectiv 9,26 % din suprafața totală 

afectată. 

În funcție de pantă, cele mai afectate sunt cuprinse între 5-9º, cu o pondere totală 

de 47,95% din suprafața totală a ravenelor, ce constituie de 690,51 ha. Urmează pantele 

cuprinse între 3-5º și 9-11º, ocupând o pondere de 16,48% (237,39 ha) și respectiv 

14,97% (215,54 ha) din suprafața totală. Cele mai mici prezențe ale ravenelor sunt pe 

terenurile cu panta de până la 3º și pe acele cu panta ce depășesc 11º. 

Analiza raportului dintre formațiunile torențiale și depozitele geologice cuaternare, 

denotă că 87,62% din suprafața totală a acestora se dezvoltă pe depozitele cuaternare, 

predominant aluvionare și deluviale.  
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