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Lucrarea practică îşi propune recunoaşterea şi analiza unei alunecări de teren, utilizând hărţi
topografice, imagini satelitare şi gridul SRTM descărcat de fiecare student în parte, de pe pagina
de descărcare caroiaje albiii minore.

1 Albiile minore

Albiile minore sunt arealele unde are loc scurgerea debitelor lichide şi solide ale unui râu. Rădoane
et al. [2005] definesc albiile genric ca orice “concavitate alungită în suprafaţa terenului asigurând
curgerea naturală cu suprafaţa liberă a apei provenită din ploi, topirea zăpezii şi gheţii sau din
drenaj subteran”.

1.1 Clasificarea albiilor minore

Cea mai uzitată clasificare a albiilor de râu este cea propusă de Leopold, Wolman şi Miller, 1964,
fiind bazată pe configuraţia în plan a albiei minore astfel (Fig. 1):

• albii rectilinii (1 şi 2);

• albii sinuoase (3a, 3b, 4);

• albii împletite (5);

plus

• albii anastomozate (clasă introdusă după anii 1970).

2 Luncile

3 Recunoaşterea albiilor pe imaginile satelitare

La baza reprezentării albiilor pe hărţile topografice stă tot o recunoaştere a acestora de pe
aerofotograme. Imaginile satelitare sunt varianta modernă a acestor aerofotograme. Funcţie de
perioada zilei în care a fost achiziţionată imaginea satelitară, şi deci de orientarea şi înălţimea
Soarelui pe cer şi de sezonul hidrologic, culoarea apei poate varia de la albastru închis la galben.
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Figura 1: Blocdiagramă schematică cu elementele componente ale unei alunecări de teren

4 Geomorfometria albiilor minore

Geomorfometria în plan a albiilor minore poate fi cuantificată utilizând o serie de indici şi coe-
ficienţi care evaluează relaţia dintre lungimea reală a albiei minore (Lr) şi lungimea axului văii
(Lm).
Sinuozitatea (S) reprezintă raportul dintre lungimea axului văii şi lungimea reală a albiei,

valorile acestui indice pornind de la 1, când albia este rectilinie şi depăşind valori de 1,3-1,5 în
cazul albiilor meandrate.

S =
Lm

Lr
(1)

Indicele de împletire Brice (IÎB) reprezintă raportul dintre dublul sumei lungimii braţelor şi
ostroavelor de pe un sector (Lbo) şi lungimea reală a albiei principale (Lr):

IÎB =
2× Lbo

Lr
(2)

5 Calculul în QuantumGIS

Se accesează pagina descărcare areale albii minore. Autorul vă indică nomenclatura (rând, co-
loană) fişierului .zip care trebuie descărcat de fiecare student. Descărcarea fişierului se face prin
click stânga pe nomenclatura indicată. Locaţia salvării fişierului va fi E:/Geomorfologie/nume_prenume/fluvial,
iar numele va fi cel al fişierului original. Se face dezarhivarea fişierului .zip, care conţine o serie
de fişiere specifice formatului ESRI Shapefile (.shp).
Se deschide aplicaţia QuantumGIS şi se va adăuga vectorul de tip .shp dezarhivat anterior. Se

accesează butonul , sau meniul Layer/Add Vector Layer şi se vor selecta cele două fişierele din
locaţia lor. La adăugarea lor vom fi întrebaţi de proiecţia acestor două strate 2. Se va alege din
User Defined Coordinate Reference Systems, proiecţia stereo70_2008.

Se va accesa pluginul Openlayers Overview

6 Întocmirea planşei

După ce tabelele de atribute aferente fiecărui vector au fost completate, se poate trece la crearea
hărţii. Se vor afişa vectorii cu stilul aferent şi va activa fişierul .png cu modelul SRTM în culori
hipsometrice. Prin alegerea butonului Print Composer se va accesa ferestra acestuia, unde
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Figura 2: Selectarea proiecţiei în QuantumGIS

Figura 3: Proprietăţile scării grafice

butonul şi desenarea pe planşă a ariei unde se doreşte harta include conţinutul ferestrei View

din QuantumGIS. Butonul va insera la click stânga pe hartă legenda, iar butonul va
insera la click stâng pe hartă scara (pentru ca scara să fie desenată trebuie setate în meniul Item
proprietăţile ei). Cele trei elemente introduse se pot muta prin selecţie şi drag&drop. Butonul

este folosit la salvarea unui fişier .pdf, cu conţinutul ferestrei Print Composer.
Se deschide aplicaţia Inkscape, se deschide template-ul de hartă A4, se importă fişierul .pdf

salvat în QuantumGIS prin Print Composer , după care se introduc detaliile necesare:

1. Titlul: Morfometria albiei minore a râului X în sectorul Z;

2. Se va argumenta prin utilizarea valorilor indicilor morfometrici prezentaţi tipologia albiei
minore; de ex:

“Albia râului Moldova în sectorul analizat este o albie împletită, deoarece coeficientul de sinu-
ozitate este 1.07, iar coeficientul de împletire este de 4.2. Albia prezintă braţe secundare şi
ostroave.”

1. prezenta hartă se va preda în format .pdf (LP12_nume_prenume_grupa_semigr.pdf ), iar
designul şi conţinutul ei (cadrul extern, cadru intern şi cadru geografic, direcţia nord,
descrierea hărţii) este lăsat la originalitatea studentului.
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