
LP 4 Hărțile parametrilor de  fragmentare a 
reliefului 

 
1. Densitatea fragmentării orizontale a reliefului – 

Densitatea de drenaj 
1.1 Definiție 

Densitatea fragmentării orizontale a reliefului (Grigore, 1979, Ungureanu, 1989) 
sau densitatea de drenaj (drainage density) reprezintă raportarea lungimii rețelei 
hidrografice/ de drenaj pe unitatea de suprafață (în general km²), exprimând gradul de 
fragmentare pe orizontală a reliefului. 

1.2 Modalități de calcul 
Calculul densității de drenaj presupune calcularea lungimii rețelei hidrografice 

(exprimată de linia albastră continuă de pe hărțile topografice) sau a celei de drenaj 
(exprimată de linia albastră conținuă de pe hărțile topografice plus linia albastră 
întrruptă, eventual și prelungirea rețelei hidrografice ca rețea de drenaj funcție de 
inflexiunea curbelor de nivel sau abrupturile naturale), și raportarea ei la unități de 
suprafață, reprezentate fie de pătratele unor caroiaje, fie de bazine hidrografice (Fig. 
1a și 1b).  

1.3 Reprezentare grafică 
Grafic, valorile obținute pot fi reprezentate fie folosind metoda cartogramelor 

(pe caroiaj sau bazin hidrografic), fie metoda izoliniilor.  
1.4 Semnificația densității fragmentării orizontale a reliefului 

Ca parametru geomorfologic al bazinelor hidrografice, dar și al reliefului în 
întregimea sa, densitatea de drenaj se corelează foarte bine cu debitul (Gregory și 
Walling, 1968, Ichim et. al., 1998), fiind astfel un parametru relaționat de dinamica 
actuală a reliefului. Și la nivelul geomorfologie tectonice sau structurale densitatea de 
drenaj poate releva relațiile dintre forme și procese/factori geomorfologice(i). 

 
2. Adâncimea fragmentării reliefului – Fragmentarea 

verticală a reliefului – Energia de relief 
2.1 Definiție 

Energia de relief (Partsch, 1911 după Zakrzewska, 1967), cunoscută și sub 
numele de fragmentare verticală a reliefului sau adâncimea fragmentării reliefului 
(Grigore, 1979, Ungureanu, 1989), reprezintând variația pe verticală a altitudinii pe 
unitatea de suprafață.  

2.2 Modalități de calcul 
Calculul energiei de relief presupune găsirea și scăderea altitudinii minime din 

cea maximă de pe o anumită suprafață, fiind folosite fie caroiaje, fie ferestre glisante 
(pentru formatele digitale raster) sau bazine hidrografice (Fig. 2a și 2b). 

2.3 Reprezentare grafică 
Grafic, valorile obținute pot fi reprezentate fie folosind metoda cartogramelor, 

fie metoda izoliniilor.  
2.4 Semnificația geomorfologică a energiei de relief 

Energia de relief are semnificație atât în geomorfologia dinamică, cât și în cea 
tectonică sau structurală. În geomorfologia dinamică se poate relaționa cu intensitatea 
proceselor geomorfologice actuale (citare).  





 
 
 

3. Planșa Parametrilor de fragmentare a reliefului 
Pe o foaie de calc A4: 
- se construiește pornind de la caroiajul rectangular al hărții scara 1:25 000 un 
caroiaj cu latura de 250 m (1 cm distanță grafică) pe o suprafață de minim 4 km²;  
- se extrage rețeaua hidrografică permanentă și cea nepermanentă (temporară) și 
se prelungește aceasta funcție de inflexiunea curbelor de nivel, pentru a se putea 
obține rețeaua de drenaj; 
- se întocmește harta densității fragmentării reliefului fie prin metoda 
cartogrmaelor, fie prin metoda izoliniilor; 
- se extrage corespunzător fiecărui pătrat de caroiaj altitudinea maximă și cea 
minimă, apoi se calculează diferența dintre cele două; 
- se întocmește harta adâncimii fragmentării reliefului fie prin metoda 
cartogramelor, fie prin metoda izoliniilor; 
- se completează schema logică de analiză geomorfologică a hărților topografice, 
pentru parametrii de fragmentare a reliefului; 
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