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Lucrarea practic  î³i propune recunoa³terea ³i analiza unei alunec ri de teren, utilizând h rµi
topogra�ce, imagini satelitare ³i gridul SRTM desc rcat de �ecare student în parte, de pe pagina
de desc rcare caroiaje albiii minore.

1 Albiile minore

Albiile minore sunt arealele unde are loc scurgerea debitelor lichide ³i solide ale unui râu. ?

de�nesc albiile genric ca orice �concavitate alungit  în suprafaµa terenului asigurând curgerea
natural  cu suprafaµa liber  a apei provenit  din ploi, topirea z pezii ³i gheµii sau din drenaj
subteran�.

1.1 Clasi�carea albiilor minore

Cea mai uzitat  clasi�care a albiilor de râu este cea propus  de Leopold, Wolman ³i Miller, 1964,
�ind bazat  pe con�guraµia în plan a albiei minore astfel (Fig. 1):

• albii rectilinii (1 ³i 2);

• albii sinuoase (3a, 3b, 4);

• albii împletite (5);

plus

• albii anastomozate (clas  introdus  dup  anii 1970).

2 Luncile

3 Recunoa³terea albiilor pe imaginile satelitare

La baza reprezent rii albiilor pe h rµile topogra�ce st  tot o recunoa³tere a acestora de pe
aerofotograme. Imaginile satelitare sunt varianta modern  a acestor aerofotograme. Funcµie de
perioada zilei în care a fost achiziµionat  imaginea satelitar , ³i deci de orientarea ³i în lµimea
Soarelui pe cer ³i de sezonul hidrologic, culoarea apei poate varia de la albastru închis la galben.
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Figura 1: Blocdiagram  schematic  cu elementele componente ale unei alunec ri de teren

4 Geomorfometria albiilor minore

Geomorfometria în plan a albiilor minore poate � cuanti�cat  utilizând o serie de indici ³i coe-
�cienµi care evalueaz  relaµia dintre lungimea real  a albiei minore (Lr) ³i lungimea axului v ii
(Lm).
Sinuozitatea (S) reprezint  raportul dintre lungimea axului v ii ³i lungimea real  a albiei,

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

S =
Lm

Lr
(1)

Indicele de împletire Brice (IÎB) reprezint  raportul dintre dublul sumei lungimii braµelor ³i
ostroavelor de pe un sector (Lbo) ³i lungimea real  a albiei principale (Lr):

IÎB =
2× Lbo

Lr
(2)

5 Calculul în QuantumGIS

Se acceseaz  pagina desc rcare areale albii minore. Autorul v  indic  nomenclatura (rând, co-
loan ) �³ierului .zip care trebuie desc rcat de �ecare student. Desc rcarea �³ierului se face prin
click stânga pe nomenclatura indicat . Locaµia salv rii �³ierului va � E:/Geomorfologie/nume_prenume/�uvial,
iar numele va � cel al �³ierului original. Se face dezarhivarea �³ierului .zip, care conµine o serie
de �³iere speci�ce formatului ESRI Shape�le (.shp).
Se deschide aplicaµia QuantumGIS ³i se va ad uga vectorul de tip .shp dezarhivat anterior. Se

acceseaz  butonul , sau meniul Layer/Add Vector Layer ³i se vor selecta cele dou  �³ierele din
locaµia lor. La ad ugarea lor vom � întrebaµi de proiecµia acestor dou  strate 2. Se va alege din
User De�ned Coordinate Reference Systems, proiecµia stereo70_2008.
Se va accesa pluginul Openlayers Overview

6 Întocmirea plan³ei

Dup  ce tabelele de atribute aferente �ec rui vector au fost completate, se poate trece la crearea
h rµii. Se vor a�³a vectorii cu stilul aferent ³i va activa �³ierul .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 proiecµiei în QuantumGIS

Figura 3: Propriet µile sc rii gra�ce

butonul ³i desenarea pe plan³  a ariei unde se dore³te harta include conµinutul ferestrei View

din QuantumGIS. Butonul va insera la click stânga pe hart  legenda, iar butonul va
insera la click stâng pe hart  scara (pentru ca scara s  �e desenat  trebuie setate în meniul Item
propriet µile ei). Cele trei elemente introduse se pot muta prin selecµie ³i drag&drop. Butonul

este folosit la salvarea unui �³ier .pdf, cu conµinutul ferestrei Print Composer.
Se deschide aplicaµia Inkscape, se deschide template-ul de hart  A4, se import  �³ierul .pdf

salvat în QuantumGIS prin Print Composer , dup  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 prezentaµi tipologia albiei
minore; de ex:

�Albia râului Moldova în sectorul analizat este o albie împletit , deoarece coe�cientul de sinu-
ozitate este 1.07, iar coe�cientul de împletire este de 4.2. Albia prezint  braµe secundare ³i
ostroave.�

1. prezenta hart  se va preda în format .pdf (LP12_nume_prenume_grupa_semigr.pdf ), iar
designul ³i conµinutul ei (cadrul extern, cadru intern ³i cadru geogra�c, direcµia nord,
descrierea h rµii) este l sat la originalitatea studentului.
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Figura 4: Exemplu de hart 
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