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PREFA
Apa reprezint via, întâlnindu-se, în proporii însemnate, în toate
organismele vii. Întreine viaa, este materie prim pentru industrie, surs de
energie, cale de transport, mijloc de agrement, element al salubritii generale,
principalul factor modelator etc.
HIDROLOGIA GENERAL reprezint o disciplin a apelor ce
ocup un loc deosebit, în cadrul disciplinelor din domeniul tiinele
Pmântului, lucrarea de fa ocupându-se, în principal, de apele continentale.
Cursul privind HIDROLOGIA GENERAL se adreseaz în primul
rând studenilor facultilor de Geografie i Geografia turismului.
Lucrarea îi propune o abordare teoretic i practic a fenomenelor
i proceselor hidrologice, ocupându-se, în special de apele continentale.
Hidrologia general folosete informaii ce au fost valorificate sau
actualizate din literatura de specialitate. La rândul lor, elementele practice
sunt preluate cu precdere din activiti curente de gospodrire a apelor,
aflate în curs de integrare în prevederile Directivei 200/60 E.C. a Uniunii
Europene care se implementeaz la ora actual.
Lucrarea „Hidrologia general” cuprinde 6 pri dup cum urmeaz:
Partea întâi: „Probleme generale de hidrologie´;
Partea a doua: „Noiuni de hidrogeologie”;
Partea a treia: „Hidrologia râurilor (Potamologia)”;
Partea a patra: „Noiuni de limnologie”;
Partea a cincea: „Blile i mlatinile´
Partea a asea: „Glaciologie”.
La sfâritul cursului este prezentat o bibliografie selectiv, adecvat.
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Mulumesc familiei mele pentru suportul i sprijinul
necondiionat, mulumesc soului meu extraordinar i minunilor
mele, Mriuca i Ioana, care m-au încurajat permanent, m-au
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pasiune i eti înconjurat de mult iubire.

PARTEAI
PROBLEMEGENERALEDEHIDROLOGIE
1. NOIUNI GENERALE DE HIDROLOGIE
1.1 OBIECTUL I PROBLEMELE HIDROLOGIEI
Hidrologia este definit ca tiina apelor (în limba greac hidros =
ap i logos = tiin), în lucrarea Hidrologie, 2005, Ion Piota, Liliana
Zaharia i Daniel Diaconu. Ea se ocup cu studiul hidrosferei, înveli
complex aflat în strâns interaciune cu celelalte geosfere (atmosfera,
litosfera i biosfera). Hidrologia poate fi definit ca tiina care studiaz
toate tipurile de uniti acvatice, din punct de vedere al genezei, circulaiei i
distribuiei lor, al proprietilor fizice i chimice care le caracterizeaz, al
proceselor i legilor generale care acioneaz în hidrosfer, precum i al
modalitilor de valorificare a resurselor de ap.
Hidrologia este încadrat în categoria tiinelor fizico-geografice
sau naturale, a tiinelor inginereti, datorit, metodelor de investigare,
analiz i prelucrare a informaiilor, precum i prin tehnologiile utilizate.
Cele dou aspecte se completeaz reciproc i confer o individualitate
aparte hidrologiei.
Ca tiin natural, hidrologia analizeaz aspectele de ordin calitativ,
ale unitilor acvatice i caracteristicile acestora, utilizând, ca metode:
descrierea, explicaia i observaia. Ca tiin inginereasc, hidrologia
abordeaz aspectele cantitative i soluionarea numeroaselor aspecte de
ordin practic (legate de valorificarea resurselor de ap, protecia lor,
reducerea i eliminarea riscurilor hidrologice, etc.).
De-a lungul timpului definiia hidrologiei a cunoscut modificri i
completri, urmrindu-se ca aceasta s fie cât mai clar, mai concis i totodat,
cât mai cuprinztoare în coninut.
Cele mai reprezentative definiii ale hidrologiei sunt realizate de
specialitii din domeniu.
- STAS 5032-55: „Hidrologia este tiina care studiaz geneza i
regimul apelor de la suprafaa Pmântului”;
- Consftuirea experilor hidrologi din rile membre ale ONU,
Paris 1963: „Hidrologia este tiina apelor, a formelor lor de
existen, a circulaiei i rspândirii lor pe glob a proprietilor
lor fizice i a interaciunii lor cu mediul, a modului în care
rspund ele la activitatea omului”.
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- I. Piota i I. Buta, 1975: „Hidrologia este tiina care studiaz
proprietile generale ale apelor din natur, ale unitilor
acvatice (oceane, mri, lacuri, râuri i gheari), legile generale
care dirijeaz procesele din hidrosfer, cât i influena reciproc
dintre hidrosfer, atmosfer, litosfer i biosfer”;
- I. Vladimirescu 1978: „Hidrologia este o tiin a naturii care
studiaz formarea, circulaia i distribuia apelor, aciunea lor
mutual cu mediul înconjurtor i cu diverse activiti umane”.
Hidrologia abordeaz o serie de uniti hidrologice de diferite
categorii, drept pentru care în Hidrologie au aprut mai multe ramuri.
O prim divizare a Hidrologiei s-a fcut în funcie de natura
unitilor acvatice care sunt studiate. Se pot deosebi astfel: (I. Piota i
I. Buta, 1975; C. Savin, 2001)
a. Hidrologia uscatului sau Hidrologia continental
b. Hidrologia mrilor i oceanelor (Oceanologia).
Hidrologia continental cuprinde mai multe subramuri:
potamologia (în lb. greac potamos = râu) se ocup cu studiul apelor
curgtoare de pe continente;
limnologia (în lb. greac limnos = lac) studiaz geneza, evoluia i
proprietile unitilor lacustre naturale i artificiale;
telmatologia are ca obiect de cercetare mlatinile;
glaciologia studiaz rspândirea zpezilor permanente i a ghearilor,
geneza i micarea lor, tipurile de gheari;
hidrogeologia se ocup cu cercetarea apelor subterane, în scopul
cunoaterii modalitilor de formare a straturilor acvifere, izvoarelor, a
caracteristicilor lor, a circulaiei apelor subterane, proprietilor
hidrogeologice ale rocilor;
hidrometria se ocup cu organizarea posturilor i staiilor
hidrometrice din reeaua de râuri, lacuri, mlatini ale unui teritoriu, cu
msurarea i prelucrarea elementelor hidrologice (niveluri, debite lichide i
solide, temperatura, chimismul apelor etc.);
criologia – tiina hidrologic a apelor aflate sub form de ghea i
gheuri polare;
În ultimii ani, în cadrul hidrologiei continentale, aa cum se
menioneaz i în lucrrile lor Ion Piota, Liliana Zaharia i Daniel Diaconu
în lucrarea Hidrologie, 2005, s-au individualizat ramuri noi, precum:
hidrologie urban care studiaz caracteristicile proceselor hidrologice din
spaiile urbanizate i hidrologie rural care cerceteaz funcionarea
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