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INTRODUCERE
Apa reprezintã unul din elementele naturale indispensabile
existenþei lumii vii. Ea are are un rol fundamental în desfãºurarea
proceselor naturale (fizico-chimice, biologice, climatice, în modelarea
reliefului) ºi a activitãþilor social-economice, constituind un mijloc
important de comunicaþie ºi de apãrare, o materie primã pentru
industrie, o sursã apreciatã pentru energie, pentru irigarea culturilor,
alimentarea populaþiei.
Prin diferitele ei forme de manifestare ºi prin larga rãspândire
pe care o are, apa alcãtuieºte unul dintre cele mai extinse înveliºuri
ale Terrei, cunoscut sub numele de HIDROSFERÃ. Acesta se aflã
în relaþii de interacþiune ºi influenþã reciprocã cu celelalte sfere ale
Pãmântului (atmosfera, litosfera ºi biosfera).
ªtiinþa care se ocupã cu studiul diferitelor unitãþi acvatice, cu
fenomenele ºi procesele dinamice, fizice ºi chimice specifice acestor
unitãþi, precum ºi cu modul de folosinþã a apelor pentru diferitele
necesitãþi social-economice este HIDROLOGIA. Ea este definitã
pe scurt ºtiinþa apelor sau ºtiinþa care studiazã hidrosfera.
În cadrul Hidrologiei, pot fi distinse douã mari domenii:
hidrologia mãrilor ºi oceanelor ºi hidrologia uscatului sau hidrologia
continentalã. Prezentul curs, cu excepþia primei pãrþi, se referã la
hidrologia continentalã ºi abordeazã probleme specifice pentru cinci
dintre subdomeniile sale majore, ºi anume: potamologia (studiazã
apele curgãtoare, dinamica lor, regimul scurgerii ºi parametrii
hidrologici care le sunt caracteristici, bazinele hidrografice,
proprietãþile fizico-chimice ale apei râurilor); limnologia ºi
telmatologia (se ocupã cu studierea genezei ºi evoluþiei unitãþilor
lacustre, bãlþilor ºi mlaºtinilor, a caracteristicilor fizice ºi chimice
ale apei, precum ºi a dinamicii ºi procesele de sedimentare din
cuprinsul acestor unitãþi acvatice); glaciologia (cerceteazã modul de
formare a gheþarilor, dinamica, acþiunile lor de eroziune, transport,
acumulare, tipurile de gheþari ºi rãspândirea lor); hidrogeologia
(studiazã caracteristicile straturilor acvifere, evoluþia suprafeþelor
piezometrice, circulaþia apelor subterane, modalitãþile de explorare
ºi exploatare a acviferelor).
Lucrarea de faþã se adreseazã, în principal, studenþilor de la
diferitele domenii ºi specializãri din cadrul Facultãþii de Geografie
a Universitãþii din Bucureºti, ce urmeazã atât cursurile la zi, cât ºi
formele de Învãþãmânt Deschis la Distanþã (IDD) organizat de
CREDIS ºi de Învãþãmânt cu Frecvenþã Redusã (IFR). În acelaºi
timp, lucrarea poate fi utilã profesorilor de geografie din învãþãmântul
7

preuniversitar în vederea pregãtirii pentru obþinerea diferitelor grade
didactice, precum ºi tuturor celor interesaþi de domeniul hidrologiei.
Prezentul curs constituie o nouã ediþie, revizuitã ºi completatã,
a lucrãrilor anterioare de HIDROLOGIA USCATULUI publicate în
anul 2003 de editurile Universitarã ºi Credis. Completãrile constau,
în principal, în introducerea la sfârºitul pãrþilor majore a unor teme
ºi lucrãri practice adecvate anumitor probleme din conþinutul temei.
În acelaºi timp, actuala ediþie reprezintã o variantã sintetizatã a
cursului de HIDROLOGIE publicat în 2001 ºi 2002 de Editura
Universitãþii din Bucureºti ºi pe care îl recomandãm pentru
completarea informaþiilor.
Cursul este structurat în patru pãrþi principale, care acoperã
problematica esenþialã a hidrologiei continentale: I. Probleme
generale de hidrologie; II. Apele subterane (Hidrogeologie); III.
Hidrologia râurilor (Potamologie); IV. Noþiuni de limnologie,
telmatologie ºi glaciologie. Capitolele au fost prevãzute la final cu
întrebãri recapitulative de autoevaluare, care sã permitã studenþilor
pe de o parte sã-ºi verifice modul în care au înþeles ºi ºi-au însuºit
informaþiile de bazã cuprinse în capitolul respectiv, iar pe de altã
parte, sã-ºi fixeze aceste informaþii. În scopul evidenþierii termenilor
importanþi, de reþinut, ei au fost redactaþi cu caractere diferite (aldine,
italice, aldine italice). De asemenea, la sfârºitul fiecãreia dintre cele
patru pãrþi majore au fost realizate sinteze ale noþiunilor ºi termenilor
importanþi, care sã permitã o datã în plus studenþilor recapitularea ºi
fixarea lor ºi în final, însuºirea lor temeinicã.
Întrucât activitatea proprie de investigare este deosebit de
importantã în dobândirea ºi înþelegerea cunoºtinþelor, iar hidrologia
presupune numeroase activitãþi practice, în cadrul cursului sunt
propuse unele teme de control. Acestea îi pun pe studenþi în situaþia
fie de a dezvolta problematica prezentatã în curs prin consultarea
unor materiale suplimentare, fie de a aplica concret unele cunoºtinþe
teoretice expuse în curs, prin rezolvarea unor probleme ce presupun
calcule ºi mãsurãtori asupra unor parametri morfohidrologici.
Realizarea temelor de control este bazatã în mare mãsurã pe
consultarea lucrãrilor practice incluse la sfârºitul temelor majore ale
cursului, lucrãri ce conþin exemple detaliate de rezolvare a unor
probleme practice.
Sperãm cã parcurgerea acestui curs va permite studenþilor
sã-ºi însuºeascã în condiþii optime cunoºtinþele de bazã din domeniul
hidrologiei continentale ºi le va trezi interesul pentru aprofundarea
acestui domeniu atât de important pentru existenþa umanã.
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PARTEA ÎNTÂI
PROBLEME GENERALE DE HIDROLOGIE
Obiective
Informaþiile prezentate în capitolele din aceastã primã parte au drept scop
familiarizarea studenþilor cu problematica generalã a hidrologiei (obiect de
cercetare, ramuri ºi subramuri, legãturile pe care le are cu alte ºtiinþe, importanþa
sa ca ºtiinþã, metode specifice de cercetare), înþelegerea de cãtre studenþi a modului
de repartiþie ºi circulaþie a apei în naturã, a proceselor care intervin în aceastã
circulaþie. Este vizatã, de asemenea, cunoaºterea proprietãþilor apei (fizice,
organoleptice, chimice, biologice ºi bacteriologice) ºi a importanþei acesteia pentru
procesele naturale ºi activitãþile social-economice. Aspectele privitoare la poluarea
apelor ºi acþiuni privind protecþia ºi conservarea calitãþii lor urmãresc
sensibilizarea studenþilor la vulnerabilitatea sporitã la poluare pe care o prezintã
resursele acvatice ºi înþelegerea necesitãþii de a se acþiona prin multiple ºi diverse
mijloace în vederea protejãrii ºi dezvoltãrii lor durabile. Un capitol important al
acestei teme este consacrat prezentãrii potenþialului turistic deþinut de resursele
de apã ºi modului în care acesta este valorificat. În final sunt cuprinse douã teme
de control ce au drept scop dezvoltarea de cãtre studenþi a unor aspecte expuse
în curs.

1. NOÞIUNI GENERALE DE HIDROLOGIE. RÃSPÂNDIREA
ªI CIRCULAÞIA APEI PE GLOB
1.1. OBIECTUL ªI PROBLEMELE HIDROLOGIEI
Hidrologia este, pe scurt, ºtiinþa apelor (în limba greacã hidros = apã ºi
logos = ºtiinþã). Ea se ocupã cu studiul hidrosferei, înveliº complex aflat în strânsã
interacþiune cu celelalte geosfere (atmosfera, litosfera ºi biosfera). Þinând seama
de complexitatea structuralã ºi funcþionalã a obiectului sãu de cercetare, hidrologia
poate fi definitã mai pe larg ca ºtiinþa care studiazã toate tipurile de unitãþi acvatice,
din punct de vedere al formãrii, circulaþiei ºi distribuþiei lor, al proprietãþilor fizice
ºi chimice care le caracterizeazã, al proceselor ºi legilor generale care acþioneazã
în hidrosferã, precum ºi al modalitãþilor de valorificare a resurselor de apã.
Întrucât are drept obiect de studiu un element al mediului natural, hidrologia
este încadratã în categoria ºtiinþelor fizico-geografice sau naturale. În acelaºi
timp, prin metodologiile de investigare, analizã ºi prelucrare a informaþiilor,
hidrologia este o ºtiinþã inginereascã. Cele douã aspecte se completeazã reciproc
ºi conferã o individualitatea aparte hidrologiei. Astfel, ca ºtiinþã naturalã, hidrologia
reflectã îndeosebi aspectele de ordin calitativ, privitoare la diferitele tipuri de
unitãþi acvatice ºi caracteristici ale lor, utilizând, cu precãdere, metode descriptive,
explicative, conceptuale. Ca ºtiinþã inginereascã, hidrologia permite abordãri
cantitative ºi oferã astfel posibilitatea soluþionãrii numeroaselor aspecte de ordin
practic (legate de valorificarea resurselor de apã, de protecþia lor, de diminuarea
riscurilor hidrologice etc.).
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Datoritã obiectului de cercetare foarte vast ºi diversificat, hidrologia ca
ºtiinþã a fost divizatã în douã mari domenii: hidrologia uscatului sau hidrologia
continentalã ºi hidrologia mãrilor ºi oceanelor. Aceastã structurare a fost impusã
de diferenþele importante dintre caracteristicile, procesele ºi fenomenele specifice
celor douã medii.
Hidrologia continentalã, care formeazã obiectul prezentului curs, cuprinde
mai multe subramuri:
Ø potamologia (în lb. greacã potamos = râu) se ocupã cu studiul apelor
curgãtoare de pe continente;
Ø limnologia (în lb. greacã limnos = lac) studiazã geneza, evoluþia ºi
proprietãþile unitãþilor lacustre naturale ºi artificiale;
Ø telmatologia are ca obiect de cercetare mlaºtinile;
Ø glaciologia studiazã rãspândirea zãpezilor permanente ºi a gheþarilor,
geneza ºi miºcarea lor, tipurile de gheþari;
Ø hidrogeologia se ocupã cu cercetarea apelor subterane, în scopul
cunoaºterii modalitãþilor de formare a straturilor acvifere ºi izvoarelor, a
caracteristicilor lor, a circulaþiei apelor subterane, a proprietãþilor
hidrogeologice ale rocilor;
Ø hidrometria se ocupã cu organizarea posturilor ºi staþiilor hidrometrice
din reþeaua de râuri, lacuri, mlaºtini ale unui teritoriu, cu metodele ºi
procedeele de mãsurare ºi prelucrare a elementelor hidrologice (niveluri,
debite lichide ºi solide, temperatura, chimismul apelor etc.).
În ultimii ani, în cadrul hidrologiei continentale s-au individualizat ramuri
noi, precum:
Ø hidrologie urbanã care studiazã caracteristicile proceselor hidrologice
din spaþiile urbanizate ºi
Ø hidrologie ruralã care cerceteazã funcþionarea sistemelor hidrografice în
relaþie cu modul de utilizare a terenurilor ºi cu practicile asociate fiecãrui
tip de folosinþã.
Ca o ramurã aparte a hidrologiei poate fi consideratã gospodãrirea apelor,
care înglobeazã un ansamblu de acþiuni menite sã conducã, în principal, la:
cunoaºterea caracteristicilor cantitative ºi calitative ale unitãþilor acvatice;
valorificarea resurselor de apã pentru asigurarea necesitãþilor sociale ºi economice;
conservarea, dezvoltarea ºi protecþia fondului acvatic; prevenirea ºi combaterea
efectelor distructive ale apelor.

1.2. LEGÃTURA HIDROLOGIEI CU ALTE ªTIINÞE ªI
DOMENIILE DE APLICARE ALE HIDROLOGIEI
Apa constituie obiectul de studiu ºi al altor ºtiinþe cu care hidrologia este
în strânsã legãturã. Dintre acestea menþionãm:
• hidrofizica ºi hidrochimia, care se ocupã cu studiul caracteristicilor fizice,
respectiv chimice ale apelor;
• hidraulica, ce studiazã dinamica apelor;
• hidroenergetica, al cãrei scop este cunoaºterea potenþialului energetic al
apelor ºi posibilitatea valorificãrii lui;
• hidrotehnica, ce studiazã modalitãþile ºi tehnicile de realizare a lucrãrilor
de amenajare a unitãþilor acvatice;
• hidrobiologia, ale cãrei preocupãri constau în studierea ecosistemelor
din mediul acvatic.
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Hidrologia, ca ºtiinþã geograficã ºi în acelaºi timp inginereascã, prezintã o
arie largã de aplicaþii, întrucât apa constituie un element esenþial pentru viaþa
omului ºi activitãþile social-economice. Cunoºtinþele ºi cercetãrile hidrologice sunt
utilizate în diferite domenii de valorificare a apelor: alimentãri cu apã potabilã ºi
industrialã, irigaþii, pisciculturã, producere de energie electricã, navigaþie, construcþii
hidrotehnice, amenajãri pentru agrement ºi ocrotirea sãnãtãþii, utilizarea forþei
mecanice a apei (pentru mori de apã, joagãre, gatere, pive, darace de lânã) etc.

1.3. METODE DE CERCETARE ÎN HIDROLOGIE
În cercetarea hidrologicã sunt utilizate diferite metode, multe dintre ele
fiind folosite ºi de alte ºtiinþe ale naturii. Dintre cele specifice hidrologiei se
remarcã: metoda observaþiilor staþionare, metoda observaþiilor expediþionare ºi
metoda cercetãrilor experimentale.
Metoda observaþiilor staþionare constã în observaþii ºi mãsurãtori efectuate
la posturile hidrometrice, dupã un anumit program, asupra variaþiilor de nivel,
debitelor de apã, debitelor de aluviuni, temperaturii, transparenþei, culorii apei, a
reziduului fix etc. Datele obþinute pe baza unor observaþii regulate, pe intervale
mari de timp, servesc la realizarea de sinteze ºi generalizãri ale unor parametri de
ordin hidrologic ºi permit desprinderea unor legitãþi în manifestarea diferitelor
fenomene ºi procese hidrologice.
Metoda observaþiilor expediþionare este folositã pentru regiunile greu
accesibile, unde nu se pot instala posturi hidrometrice fixe pentru executarea unor
mãsurãtori ºi observaþii regulate (zilnice, lunare sau sezoniere). Observaþiile
expediþionare se desfãºoarã pe baza unui plan itinerant în care se are în vedere atât
executarea de mãsurãtori pentru obþinerea unor date cantitative de ordin hidrologic,
cât ºi efectuarea de observaþii comparative cu scop aplicativ. Observaþiile
expediþionare oferã astfel posibilitatea cunoaºterii diferiþilor parametri hidrologici
(debite, viteza apelor, indici morfometrici, temperaturã, salinitate etc.) pentru
perioade de timp determinate, cu frecvenþe diferite, în funcþie de scopul cercetãrii.
Metoda cercetãrilor experimentale permite reproducerea unor fenomene
hidrologice naturale la scarã redusã, în vederea cunoaºterii ºi înþelegerii legitãþilor
lor de manifestare.
1.4. REPARTIÞIA APEI PE GLOB
Din suprafaþa totalã a Globului Pãmântesc de 510 mil. km2, apa ocupã
361,3 mil. km2 sau 70,8%, iar uscatul 148,8 mil. km2 - 29,2%. Aceastã disimetrie
în distribuþia mãrilor ºi a uscatului se menþine ºi în cadrul celor douã emisfere.
Cea mai mare parte a uscatului se aflã rãspânditã în emisfera nordicã (Asia, Europa,
America de Nord, Africa de Nord), în timp ce emisfera sudicã cuprinde cea mai
mare parte a Americii de Sud, partea îngustã a Africii, Australia ºi Antarctica.
Emisfera Nordicã mai poartã denumirea ºi de emisfera continentalã, cu toate cã
apa ocupã o suprafaþã mai mare (154,5 mil. km2 sau 60,7%) în comparaþie cu a
uscatului (100,5 mil. km2 sau 39,3%). Emisfera sudicã mai poartã numele ºi de
emisfera oceanicã, deoarece apa ocupã o suprafaþã de 206,5 mil. km2 (81%), iar
uscatul un areal foarte restrâns, de 48,5 mil. km2 (19%).
Oceanul Planetar este divizat în patru mari bazine oceanice: Pacific, Atlantic,
Indian ºi Îngheþat (Arctic). Oceanul Îngheþat, datoritã faptului cã este înconjurat
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din toate pãrþile de uscat, este considerat ca o Mediteranã Arcticã. În tabelul
nr. 1.1. este redatã repartiþia uscatului pe cele ºase continente ºi suprafaþa celor
patru mari bazine oceanice.
Tabelul nr. 1.1.
Repartiþia oceanelor ºi a continentelor
Denumirea
oceanului

Suprafaþa în
( mil.km2)

%

Denumirea
continentului

Suprafaþa în
( mil.km2)

%

Pacific

178,7

49,5

Europa

10,5

7

Atlantic

91,7

25,4

Asia

44,35

29,8

Indian

76,2

21,1

Africa

29,8

20

Îngheþat
(Arctic)

14,7

4,0

America de Nord
ºi America de Sud

42,12

28,2

Australia, Oceania

8,93

6

Antarctica

13,3

9

Uscat

149

100

Oceanul
Planetar

361,3

100

În cuprinsul uscatului existã douã feluri de regiuni: unele cu bazine
hidrografice care au scurgere directã spre mare (Oceanul Planeta) numite regiuni
exoreice ºi altele lipsite de scurgere (închise) numite regiuni endoreice. Cele mai
întinse regiuni endoreice se întâlnesc în Africa (Sahara, Namib), în Asia (Bazinul
Mãrii Caspice, Lacul Aral, Lacul Balhaº, Pustiul Arabiei, Pustiul Thar), în Australia
(Pustiul Central Australian), în America de Sud (Pustiurile Camanchacas, Costero
ºi Cardonales). Regiunea endoreicã însumeazã o suprafaþã de 32,1 mil. km2 ceea
ce reprezintã 21,5% din întinderea uscatului. Regiunea exoreicã totalizeazã o
suprafaþã de 117 mil. km2 ºi cuprinde sisteme fluviatile simple ºi complexe, lacuri,
bãlþi, mlaºtini etc.
Pe suprafaþa Pãmântului care este, dupã cum am precizat, de 510 mil. km2
se aflã un volum total de apã estimat la 1386 mil. km3. Din aceastã cantitate
Oceanului Planetar îi revin 1336 mil. km3 adicã 96,5%.
În albia minorã a râurilor se aflã o rezervã de apã estimatã la aproximativ
1200 km3 (dupã alte informaþii aceastã cantitate ar fi mult mai micã, de circa 1120
km3). Aceastã rezervã de apã reprezintã cantitatea existentã la un moment dat în
albia tuturor râurilor. Din calculele efectuate rezultã cã în cursul unui an pe râurile
Terrei se scurg 35000 km3 de apã (dupã alte calcule ar rezulta un volum de 46800
km3). La volumul de apã scurs prin albia râurilor se adaugã ºi apele rezultate din
topirea gheþarilor continentali (Antarctida ºi Groenlanda) care se cifreazã la 1800
km3. Ca urmare a acestui fapt se ajunge ca anual apele râurilor sã realizeze un
volum de 36800 km3. O anumitã cantitate de apã se aflã stocatã în cuvetele
lacurilor, în mlaºtini, gheþari etc.
Datele cantitative sunt foarte diferite de la o sursã la alta de informare. Pânã
în prezent se ºtie cã depresiunile lacustre deþin 700000 km3 (dupã P. Gâºtescu 1990 - se apreciazã 176000 km3), gheþarii 24,1 mil. km3, iar apa din sol 82000
km3 (dupã alþii 16500 km3).
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În regiunile endoreice, volumul scurgerii anuale prin albiile râurilor este de
aproximativ de 500 km3 . În regiunile exoreice scurgerea anualã însumeazã un
volum de 36300 km3 de apã.
Resursele de apã dulce. Satisfacerea necesitãþilor de consum ale populaþiei
ºi ale activitãþilor social-economice se bazeazã, aproape în exclusivitate, pe utilizarea
apei dulci. Aceasta nu reprezintã însã decât 2,5% (cca. 35 mil. km3) din volumul
total de apã de pe Terra. În plus, 68,7% din resursele de apã dulce sunt cantonate
în gheþari ºi zãpezi veºnice, iar 30% în apele subterane. Lacurile ºi râurile, unitãþi
acvatice a cãror apã este cel mai uºor de utilizat, constituie doar 0,26%
(91 000 km3), respectiv 0,006% (2120 km3) din resursele de apã dulce existente
pe Glob (Zãvoianu, 1999).
În condiþiile menþionate, apare evident faptul cã potenþialul acvatic folosibil
de cãtre omenire este destul de limitat. Conform datelor din World Ressources
1998  99, resursele anuale regenerabile de apã dulce se cifreazã la cca. 41 000
km3. Din aceastã cantitate se consumã pentru diferite folosinþe cu puþin peste 3200
km3/an (tab. nr. 1.2.).
Tabelul nr. 1.2.
Date privind resursele de apã dulce utilizabile ºi utilizate
(dupã World Ressources 1998 – 1999)
Consumul mediu de
apã pe locuitor(2)

Resursele anuale utilizabile de
apã dulce

Cantitãþi de apã
utilizate anual

Total
(km3)

%

Total
(km3)

Mondial

41022

100

6918

3240

1987

43

118

Europa

6234

15

8547

455,3

1995

91

249

Africa

3996

10

5133

145,4

1995

15,6

42

America
de Nord

5309

13

17458

512,496

1991

251

688

America
Centralã

1057

3

8084

96

1987

53,3

146

America
de Sud

9526

23

28702

106,2

1995

69

189

Asia

13207

32

3680

1634

1987

31,6

86

Oceania

1614

4

54,8

16,7

1995

382

1047

Unitatea
teritorialã

Pe locuitor
(m3/loc/an)(1)

Anul

m3/loc/an l/loc/zi

1) Resursele pe locuitor corespund anului 1998.
2) Valori aproximative, obþinute de autori prin raportarea volumelor de apã
utilizate pentru alimentarea populaþiei la numãrul de locuitori (consumul corespunde
anului menþionat la Cantitãþi de apã utilizate anual).
Un factor restrictiv major în utilizarea apei dulci este distribuþia ei teritorialã
foarte neuniformã ºi imposibilitatea efectuãrii de transferuri majore ale surplusului
de apã dintr-o zonã în alta.
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La nivel continental, cele mai mari rezerve utilizabile de apã dulce se aflã
în Asia (13207 km3) ºi America de Sud (9526 km3), urmate de Europa (6234 km3)
ºi America de Nord (5309 km3) (tab. nr. 2). În ceea ce priveºte distribuþia pe þãri,
este remarcabil faptul cã pe teritoriul a ºapte þãri se aflã peste jumãtate din resursele
utilizabile de apã dulce de pe Terra: Brazilia (5190 km3), Federaþia Rusã (4312
km3), Canada (2850 km3), China (2800 km3), Indonezia (2530 km3), Statele Unite
(2459 km3), India (1850 km3). La polul opus se situeazã þãri din Africa ºi Asia,
unde cantitatea de apã dulce este mai micã de 1 km3: Iordania (0,7 km3), Libia
(0,6 km3), Mauritania (0,4 km3), Emiratele Arabe Unite (0,15 km3), Kuweit (0,02
km3). În România, resursele anuale regenerabile de apã dulce sunt estimate (conform
sursei menþionate mai sus) la 37 km3, valoare ce o situeazã în rândul þãrilor cu
potenþial modest.
Pe ansamblu, cele mai bogate zone în resurse de apã dulce sunt cele
ecuatoriale, musonice ºi subpolare, în timp ce regiunile tropicale se confruntã cu
o mare penurie de apã dulce. Pentru asigurarea necesarului de consum, unele þãri
au recurs la producerea apei dulci prin desalinizarea celei marine (Kuweit, Emiratele
Arabe Unite, Israel, Africa de Sud etc.). O altã posibilitate, mai puþin utilizatã
(datoritã îndeosebi costurilor ridicate), este aceea a valorificãrii gheþarilor prin
aducerea lor în zonele cu deficit de apã dulce.

1.5. CIRCUITUL APEI ÎN NATURÃ ªI BILANÞUL
HIDROLOGIC
Prezentã în naturã sub trei forme de agregare (lichidã, solidã ºi gazoasã),
apa se aflã în continuã miºcare ºi schimbare de stare, mijlocind în permanenþã
legãtura ºi schimbul de substanþã ºi energie dintre subsistemele geosistemului
planetar. Ansamblul proceselor de transformare ºi transfer al apei constituie circuitul
apei în naturã sau circuitul hidrologic. Acest circuit este rezultanta acþiunii unui
complex de factori, între care se impun: radiaþia solarã, forþa gravitaþionalã,
presiunea atmosfericã, atracþia Soarelului ºi a Lunii, procesele biologice, activitãþile
umane (A. Musy et V. Laglaine, 1992). În funcþie de scara spaþialã la nivelul
cãreia se analizeazã, circuitul apei în naturã poate avea un caracter local sau
universal.
1.5.1. CIRCUITUL LOCAL AL APEI
În naturã se realizeazã douã mari circuite locale: unul care se desfãºoarã pe
spaþiul Oceanului Planetar ºi altul pe spaþiul continental (fig. 1.1.). Se poate
vorbi însã ºi de circuite locale regionale care se produc pe spaþii mai restrânse
între o mare interioarã, un lac ºi regiunile înconjurãtoare.

Fig. 1.1. Circuitul local oceanic (A)
ºi circuitul local continental (B).
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La baza acestui proces de circulaþie a apelor, dupã cum am menþionat, un
rol fundamental îl are radiaþia solarã. Sub influenþa ei, de pe suprafaþa oceanelor
se evaporã în atmosferã o însemnatã cantitate de apã care prin condensare se
transformã din nou în apã. Influenþa pe care o exercitã forþa de gravitaþie ºi
factorii climatici locali face ca o parte din apa din atmosferã sã cadã din nou pe
suprafaþa Oceanului Planetar sub formã de precipitaþii înfãptuind aºa numitul circuit
oceanic local. O altã parte din apa evaporatã de pe uscat, cade pe suprafaþa
continentelor, înfãptuind astfel circuitul continental local. În medie, de pe suprafaþa
continentelor (uscatului), anual se evaporã 62 000 km3 apã, adicã 12% din volumul
total evaporat de pe suprafaþa Globului ºi revine sub formã de precipitaþii o cantitate
cu mult mai mare de 99 000 km3 apã, adicã 19%. Surplusul de apã provine din
spaþiul oceanic. La nivelul Oceanului Planetar se realizeazã un al doilea mare
circuit local al apei. De pe suprafaþa sa se evaporã anual 449 000 km3 de apã,
adicã 88% din volumul total evaporat de pe suprafaþa Globului ºi revine prin
procesul de condensare a vaporilor o cantitate ceva mai micã, de 412 000 km3 de
apã (81%).
1.5.2. CIRCUITUL UNIVERSAL AL APEI. BILANÞUL HIDROLOGIC
Circulaþia apei pe suprafaþa Pãmântului nu poate fi privitã ºi analizatã pe
circuite izolate, întrucât procesele evaporãrii ºi condensãrii sunt influenþate de
aceeaºi factori climatici ºi geofizici care se aflã în strânsã interdependenþã ºi
condiþionare reciprocã.
De pe suprafaþa Oceanului Planetar, sub influenþa radiaþiei solare, aºa cum
s-a mai precizat, se evaporã o cantitate de apã evaluatã la 449 000 km3 pe an. Cea
mai mare parte din apa evaporatã cade sub formã de precipitaþii (ploaie, zãpadã,
grindinã) tot pe spaþiul oceanului (412 000 km3), iar o anumitã cantitate este dusã
pe uscat (36 800 km3) cu ajutorul curenþilor de aer, unde sub influenþa unor
condiþii favorabile se condenseazã ºi cade sub formã de precipitaþii. Apa meteoricã
cãzutã deasupra maselor continentale este estimatã la 99 000 km3 ºi urmeazã
diferite cãi. O parte se infiltreazã în sol formând apele subterane, o altã parte (36
800 km3) se scurge pe suprafaþa Pãmântului alcãtuind pâraiele, râurile ºi fluviile
care ajung în ocean, iar o foarte mare cantitate, în decurs de un an, se evaporã din
nou în atmosferã (62 000 km3).
Procesul acesta de transfer al apei de pe ocean pe uscat ºi apoi iar în ocean
constituie circuitul universal al apei în naturã (fig. 1.2.). În acest circuit, de pe
suprafaþa Terrei se evaporã într-un an 511 000 km3 de apã ºi revine din nou pe
spaþiul ei, în aceeaºi perioadã, într-o cantitate egalã, realizându-se astfel un bilanþ
hidrologic general constant.
Bilanþul hidrologic exprimã diferenþa dintre aporturile ºi pierderile de apã
de pe un teritoriu considerat. La nivel planetar, componentele principale ale
bilanþului hidrologic sunt: cantitatea medie anualã de apã evaporatã de pe suprafaþa
oceanelor (E o); cantitatea medie anualã de apã evaporatã de pe suprafaþa
continentelor (Ec); cantitatea medie anualã de precipitaþii cãzutã pe suprafaþa
oceanelor (Xo); cantitatea medie anualã de precipitaþii cãzutã pe suprafaþa
continentelor (Xc); cantitatea medie anualã de apã scursã în ocean (Y).
Circuitele locale ale apei pot fi redate sub forma unor ecuaþii simple ale
bilanþului hidrologic:
a) pentru Oceanul Planetar: Eo = Xo + Y (449 000 km3 = 412 200 km3 +
36 800 km3);
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b) pentru spaþiul continental: Ec = Xc - Y (62 000 km3= 98 800 km3 - 36 800 km3).
Totalizând aceste douã ecuaþii se obþine expresia bilanþului hidrologic la
nivelul globului pãmântesc, care, dupã cum am precizat mai sus, este constant:
Eo + Ec = Xo + Xc (449 9000 km3+ 62 000 km3 = 511 000 km3; 412 200
3
km + 98 800 km3 = 511 000 km3).
36.800 km3

E0 449000 km3

X0 412200 km3

E0 62000 km3
XC 98800 km3
Y 36800 km3
C O N T I N E N T

Fig.1.2. Circuitul universal al apei pe Glob: Eo  cantitatea medie anualã de apã
evaporatã de pe suprafaþa oceanelor; Ec - cantitatea medie anualã de apã evaporatã
de pe suprafaþa continentelor; Xo - cantitatea medie anualã de precipitaþii cãzutã pe
suprafaþa oceanelor; Xc - cantitatea medie anualã de precipitaþii cãzutã pe suprafaþa
continentelor; Y - cantitatea medie anualã de apã scursã în ocean.
Bilanþul hidrologic poate fi analizat la scãri spaþiale ºi temporale diferite. El
exprimã, aºa cum am menþionat anterior, diferenþa dintre aporturile (A) ºi pierderile
de apã (P) de pe teritoriul considerat. Aportul este reprezentat, în principal de
precipitaþii (X), iar pierderile de evaporaþie (Z) ºi scurgere (Y).
La nivel global ºi pentru o perioadã mare de timp, ecuaþia generalã a bilanþului
hidrologic este cea propusã de Perrault (în 1674) pentru bazinul Senei (C. Cosandey
et M. Robinson):
X = Y+Z.
La scara unui bazin hidrografic, pentru o perioadã determinatã de timp, în
analiza bilanþului hidrologic trebuie sã se þinã seama variaþia de la un an la altul
a rezervei de apã a bazinului (ÄR), astfel încât ecuaþia bilanþului devine:
X = Y+Z ± ÄR.
Dacã într-un an aportul de apã în bazin este superior pierderilor, rezerva de
apã din bazin creºte, iar ÄR are valoare pozitivã. În cazul în care pierderile sunt
superioare aportului, rezerva de apã din bazin scade, iar ÄR are valoare negativã.
Pentru o perioadã de mai mulþi ani, ÄR tinde cãtre zero, variaþiile rezervei
de apã compensându-se. În aceste condiþii, ecuaþia bilanþului hidrologic revine la
forma generalã:
X = Y+Z.
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1.5.3. PRINCIPALELE PROCESE ªI
CIRCUITULUI APEI ÎN NATURÃ

COMPONENTE

ALE

Circuitul apei în naturã este rezultatul manifestãrii succesive sau simultate
a mai multor procese, dintre care cele mai importante sunt: evaporaþia, condensarea,
precipitaþiile, scurgerea, intercepþia, infiltraþia.
1. EVAPORAREA este procesul fizic prin care apa, sub acþiunea energiei
solare, trece din starea sa lichidã sau solidã în stare de vapori (evaporarea apei
direct din zãpadã sau gheaþã se numeºte sublimare). Se exprimã în general, în mm.
Evaporarea se realizeazã nu numai de pe suprafaþa apei (lichide sau solide),
ci ºi de la nivelul solului ºi al înveliºului vegetal. În aceste condiþii, se pot distinge:
- evaporaþie fizicã, ce se realizeazã de pe suprafaþa diferitelor tipuri de
unitãþi acvatice ºi care constituie, de fapt, principalele surse de vapori de apã din
atmosferã;
- evaporaþie fiziologicã, reprezentatã de transpiraþia plantelor ºi animalelor;
- evapotranspiraþie sau evaporaþie totalã, ce include apa evaporatã de pe
suprafeþele acvatice, de la nivelul solului (acoperit sau nu de vegetaþie) ºi al
vegetaþiei.
În cadrul evapotranspiraþiei se diferenþiazã:
- evapotranspiraþia potenþialã (maximalã) - ETP - ce reprezintã volumul
maxim de apã care ar rezulta în cazul în care cantitatea de apã evaporabilã sau
transpirabilã ar fi nelimitatã pe un spaþiu dat;
- evapotranspiraþia realã - ETR - care ia în considerare disponibilitatea
realã în apã de pe o suprafaþã, mai precis, apa care se evaporã în realitate de pe
suprafaþa consideratã.
Procesul evaporãrii este foarte complex ºi depinde de o serie de factori:
temperatura aerului, regimul eolian, umiditatea atmosferei, umiditatea regiunii
(generatã de prezenþa ºi extinderea diferitelor tipuri de unitãþi acvatice), condiþiile
de relief, sol ºi vegetaþie, proprietãþile fizice ºi chimice ale apei.
Temperatura aerului are rolul cel mai important în procesul evaporãrii ºi
este influenþatã de energia solarã care constituie principala sursã de încãlzire a
Pãmântului. Din cantitatea totalã a energiei solare, 14% se consumã pentru încãlzirea
directã a aerului, iar restul de 86% ajunge pe pãmânt. Din aceastã cantitate, 43%
se consumã pentru încãlzirea uscatului, iar 43% se reflectã în atmosferã.
Procesul de evaporaþie de la suprafaþa apei diferã de cel de la suprafaþa
uscatului, a solului. Evaporaþia de la suprafaþa apei diferã cantitativ în funcþie de
extinderea unitãþii acvatice, de temperatura ºi salinitatea acesteia, precum ºi de
adâncimea apei. De asemenea, un rol important îl are ºi gradul de umiditate din
atmosferã ºi viteza cu care acþioneazã vântul. Evaporaþia diferã de la o zi la alta,
de la un anotimp la altul ºi de la un an la altul. Evaporaþia diurnã este mai activã
ºi mai intensã între orele 14 ºi 16 ºi mult mai redusã în orele dimineþii (4-6). În
anotimpul de varã, evaporaþia are o vitezã ºi o intensitate foarte mare în raport cu
anotimpul de iarnã, când acest proces poate sã atingã limita zero.
Pe suprafaþa Oceanului Planetar ºi pe spaþiul continental evaporarea se
schimbã în raport cu latitudinea locului. De exemplu, în regiunile tropicale unde
temperaturile sunt ridicate, iar regimul eolian este foarte activ, de pe suprafaþa
oceanului se evaporã anual un strat gros de apã de 225 cm, în regiunile temperate
gradul de evaporare al apei este mult mai redus, de circa 100 cm, iar în regiunile
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polare acesta este foarte scãzut (45 cm). În Marea Roºie ºi în Golful Persic, unde
temperatura apei poate sã depãºeascã 40°C, se remarcã cel mai intens proces de
evaporare a apei. În lacul Aral, care se aflã situat în regiunea de pustiu a
Kazakstanului, sub influenþa temperaturilor mai ridicate din timpul verii ºi a
vânturilor puternice care bat tot timpul anului, de pe suprafaþa lui se evaporã un
strat gros de apã de 4,00 m pe an.
Pe suprafaþa uscatului, gradul de evaporaþie este cu mult mai redus în
comparaþie cu arealul oceanic. Din observaþiile efectuate pe teritoriul þãrii noastre
se constatã cã evaporaþia prezintã mici variaþii de la o regiune la alta. Diferenþieri
mai accentuate se remarcã de la o unitate de relief la alta. De exemplu, la Iaºi
evaporaþia pe timp de un an este de 470 mm, la Cluj-Napoca de 5l6 mm, la Arad
de 552 mm, la Buftea de 563 mm, iar la Bucureºti de 595 mm. Evaporaþia prezintã
valori variabile ºi de la o lunã la alta. În zona oraºului Bucureºti, în luna august
se înregistreazã cea mai mare cantitate de apã evaporatã (92,9 mm) iar în luna
ianuarie cantitatea de apã evaporatã scade la 8,7 mm.
Cantitatea de vapori absorbitã de atmosferã este influenþatã de temperatura
aerului ºi de gradul de umiditate a regiunii. Când atmosfera prezintã o saturare
incompletã, iar temperatura aerului se aflã în continuã creºtere atunci se ridicã ºi
limita de saturaþie. Din observaþiile fãcute s-a constatat cã saturaþia atmosferei cu
vapori de apã depinde de temperatura aerului. De exemplu, la o temperaturã de
20°C saturaþia atmosferei cu vapori de apã ajunge la 17,3 g/m3, la temperatura de
0°C saturaþia atinge 4,8 g/m3, iar la - 20°C ajunge la 1,1 g/m3.
Vântul este un factor foarte important în influenþarea procesului de evaporare
de pe suprafaþa apei sau a uscatului. S-a observat cã pe mãsurã ce creºte intensitatea
vântului, creºte ºi cantitatea de apã evaporatã. Aceasta se explicã prin faptul cã pe
mãsurã ce viteza vântului creºte se intensificã ºi schimbul între aerul aflat deasupra
suprafeþei de evaporare ºi aerul venit din altã parte, mai puþin saturat.
Solul influenþeazã, de asemenea, prin culoarea ºi structura sa procesul de
evaporare. Astfel, la nivelul unui sol de culoare închisã evaporarea se face mult
mai uºor ºi în proporþie mai mare decât în cazul solurilor deschise la culoare. De
asemenea, structura solurilor ºi gradul lor de porozitate pot sã influenþeze procesul
de evaporare. Solurile care prezintã o porozitate crescutã se caracterizeazã printr-o
circulaþie intensã a apelor subterane ºi printr-o evaporare mai redusã la suprafaþa
acestora. Solurile cu structura compactã se caracterizeazã printr-o evaporaþie mult
mai mare.
Relieful. În funcþie de expunerea versanþilor se creeazã condiþii deosebite în
procesul de evaporaþie, fapt ce se reflectã în distribuþia zonalã a vegetaþiei. Pe
versanþii sudici, de regulã mai însoriþi decât cei nordici, evaporaþia este mult mai
mare ºi mai activã. De asemenea, pe relieful care se caracterizeazã printr-o puternicã
fragmentare, evaporaþia va avea valori variabile de la zonele interfluviale pânã la
cele intens adâncite.
Vegetaþia este un alt factor principal care influenþeazã procesul de evaporaþie
de pe spaþiul continental. Astfel, între o zonã lipsitã de vegetaþie ºi o regiune cu
vegetaþie de stepã, evapotranspiraþia este mult mai mare în cea din urmã. În regiunile
cu întinse suprafeþe împãdurite, evapotranspiraþia realizeazã valori foarte mari
fiind asemãnãtoare cu cele de pe suprafaþa mãrilor ºi oceanelor de la aceeaºi
latitudine. Dealtfel, din observaþiile efectuate asupra unor areale împãdurite, s-a
constatat cã un codru secular de fag (Fagus silvatica) redã atmosferei anual prin
evapotranspiraþie între 2,4 ºi 3,5 milioane litri apã la ha, ceea ce reprezintã 60%
din cantitatea de precipitaþii primite.
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2. CONDENSAREA. Când umezeala relativã din atmosferã atinge o saturaþie
completã de 100%, iar temperatura începe sã coboare are loc condensarea. Aceasta
se produce sub forma unor picãturi de apã, iar în cazul când are loc fenomenul de
sublimare apare sub forma unor cristale mici de gheaþã. În atmosferã condensarea
vaporilor poate sã aibã loc prin detentã sau prin amestecul a douã mase de aer cu
temperaturi diferite.
Condensarea prin detentã se realizeazã atunci când aerul aflat în miºcare
ascensionalã se rãceºte, de regulã, cu circa 0,6°C la fiecare 100 m. La o anumitã
altitudine aerul va atinge punctul de saturare ºi va da naºtere la fenomenul de
condensare. Sub aceastã formã pe suprafaþa Pãmântului iau naºtere cele mai
abundente precipitaþii.
Condensarea se produce ºi prin amestecul a douã mase de aer aflate la un
grad limitã de saturare ºi la temperaturi diferite. Modul acesta de condensare dã
naºtere la cantitãþi reduse de precipitaþii.
Condensarea vaporilor de apã din atmosferã presupune existenþa unor nuclee
de condensare, de dimensiuni microscopice precum cloruri de origine marinã, praf
continental sau cosmic, fum º.a.
Ca principale forme de condensare a vaporilor în atmosferã se remarcã
ceaþa ºi norii. Ceaþa se produce, de regulã, în anotimpurile de tranziþie când un
aer cald ºi umed trece peste o suprafaþã terestrã puternic rãcitã. La menþinerea ei
contribuie ºi diferitele impuritãþi care se gãsesc în atmosferã cum ar fi pulberile
provenite din mediul industrial.
Norii se formeazã prin procesul de condensare a vaporilor de apã în condiþiile
de scãdere a temperaturii aerului sau în condiþiile când se realizeazã un contact
între masele de aer cald ºi umed cu masele de aer rece. Gradul de acoperire cu
nori reprezintã nebulozitatea ºi se exprimã pe baza unei scãri cuprinse între 0 ºi
10. Acolo unde umiditatea relativã este ridicatã, cum este cazul în regiunea
ecuatorialã, se înregistreazã nebulozitatea cea mai accentuatã (5,5 - 6); în regiunile
tropicale, unde bat alizeele, umiditatea relativã este foarte scãzutã ºi în consecinþã
nebulozitatea este minimã (4 - 4,5).
3. PRECIPITAÞIILE. Precipitaþiile atmosferice reprezintã o componentã
importantã a bilanþului hidrologic ºi implicit a circuitului apei în naturã. Ele
constituie rezultatul condensãrii vaporilor de apã în atmosferã sau la nivelul
suprafaþei terestre, fiind generate de schimbãrile de temperaturã sau de presiune.
Producerea precipitaþiilor atmosferice este determinatã de unirea picãturilor de
apã condensate în jurul diferitelor nuclee. Prin creºterea greutãþii, forþa de gravitaþie
devine mai puternicã ºi picãturile pot ajunge astfel la nivelul solului.
Precipitaþiile cad pe suprafaþa Pãmântului în stare lichidã sau solidã adicã
sub formã de ploi, burniþã, zãpadã, grindinã, promoroacã etc. Tot în grupa
precipitaþiilor pot fi incluse ºi alte forme de condensare a vaporilor de apã la
nivelul suprafeþei terestre cum ar fi bruma, chiciura ºi roua. Parametrii cantitativi
utilizaþi pentru caracterizarea precipitaþiilor sunt stratul de apã cãzut (în mm) ºi
intensitatea ploii (în mm/min sau în mm/orã).
Din punct de vedere al genezei, precipitaþiile atmosferice pot fi frontale,
convective ºi orografice (C. Cosandey et M. Robinson, 2000).
Precipitaþiile frontale (de tip ciclonic) sunt generate de întâlnirea a douã
mase de aer cu temperaturi ºi grad de umiditate diferite.
Precipitaþiile convective sunt consecinþa încãlzirii locale a suprafeþei terestre,
care determinã urcarea ascendentã a aerului ºi rãcirea sa adiabaticã. Sunt precipitaþii
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intense ºi de scurtã duratã, specifice îndeosebi zonelor intertropicale ºi celor
temperate în anotimpul de varã.
Precipitaþiile orografice apar în urma ascendenþei aerului bogat în umiditate
impusã de prezenþa unei bariere orografice (montane). Sunt caracteristice versanþilor
masivelor montane expuºi direct circulaþiei maselor de aer de origine oceanicã, în
timp ce versanþii opuºi primesc cantitãþi mai reduse de precipitaþii. Este cazul, de
exemplu, versanþilor vestici ai Carpaþilor Occidentali ºi Orientali care, spre deosebire
de cei estici, recepþioneazã cantitãþi mai importante de precipitaþii, fapt reflectat
ºi de debitele mai bogate ale râurilor.
Repartiþia precipitaþiilor pe suprafaþa uscatului este influenþatã de apropierea
sau de îndepãrtarea unei regiuni faþã de bazinele oceanice sau marine care furnizeazã
o mare cantitate de umezealã, de condiþiile de relief ale regiunii respective ºi de
gradul de acoperire cu vegetaþie. De exemplu, în regiunile muntoase cantitatea de
precipitaþii va fi mai mare decât în regiunile de câmpie. Cantitatea de precipitaþii
diferã de la o zonã climaticã la alta. În regiunea ecuatorialã, unde curenþii
ascendenþi sunt foarte dezvoltaþi, cantitatea medie anualã de precipitaþii variazã
între 1500 ºi 2000 mm. Pe unele insule muntoase din Oceanul Pacific aceastã
cantitate poate sã depãºeascã 10000 mm. În regiunea tropicalã unde se manifestã
acþiunea curenþilor descendenþi, precipitaþiile lipsesc favorizând menþinerea ºi uneori
extinderea unor areale de pustiuri sau semipustiuri. În zonele temperate unde se
remarcã influenþa ariilor ciclonice, cantitatea precipitaþiilor creºte din nou pânã la
circa 1000 mm pe an. În zona rece, ca rezultat al temperaturilor joase, cantitatea
de precipitaþii scade la limite de 150 - 250 mm/an.
Existã câteva puncte pe glob unde anual cad mari cantitãþi de precipitaþii.
De exemplu, la Cerrapundji, localitate situatã la poalele Himalayei, anual cade o
cantitate medie de precipitaþii de 12655 mm. În anul 1851 s-a înregistrat o cantitate
de 14789 mm. De asemenea, la San Juan del Sur din Nicaragua, anual cade o
cantitate de 6588 mm, la Anori în Columbia se semnaleazã 7139 mm, iar la
Waialeal (în Insulele Hawaii) 12090 mm pe an.
Pe Glob existã însã ºi regiuni foarte aride, unde cantitatea medie anualã de
precipitaþii este foarte micã. De exemplu, în zonele unde bat alizeele s-au format
întinse deºerturi (Sahara, Arabia, Mesopotamia, Kalahari). Altele au luat naºtere
în spatele unor centuri muntoase (Camanchacas-Peru, California, Tibet, Iran etc.).
În astfel de regiuni pot fi ani de-a rândul când nu cade nici o picãturã de apã. De
exemplu, la Arica din pustiul Atacama plouã în medie o datã la 25 ani.
4. INTERCEPÞIA reprezintã procesul prin care apa cãzutã sub formã de
precipitaþii este reþinutã de cãtre înveliºul vegetal. Ulterior, o parte din apa
interceptatã se evaporã, iar altã parte poate ajunge cu întãrziere la nivelul solului.
Cantitatea de apã reþinutã prin intercepþie variazã în funcþie de tipul ºi densitatea
vegetaþiei. Se estimeazã cã vegetaþia cu un aparat foliar bine dezvoltat (pãdurile
de foioase, mixte) poate intercepta pânã la 30% din precipitaþiile cãzute, pajiºtile
pânã la 25%, iar culturile agricole, pînã la 15% (A. Musy et V. Laglaine, 1992).
Întrucât este greu de determinat cantitativ, iar volumul de apã interceptat
este, în general, redus în comparaþie cu alte elemente componente ale circulaþiei
apei în naturã, în calculele de bilanþ este adesea neglijatã.
5. INFILTRAÞIA reprezintã procesul de pãtrundere a apei în sol ºi în
interiorul scoarþei sub acþiunea forþei gravitaþionale. Pentru adâncimi mai mari se
utilizeazã termenul de percolaþie. Intensitatea infiltraþiei este influenþatã de
proprietãþile hidrogeologice ale rocilor (porozitate, permeabilitate, grad de însedare
º.a.) ºi caracteristicile solului (texturã, structurã, grad de îngheþ). Ea poate fi
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