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Pot fi denumite aride și semiaride acele regiuni cu precipitații
foarte reduse (sub 200 mm anual), dar suficiente pentru 

menținerea unor sisteme de râuri capabile să transporte temporar 

sfărâmăturile produse prin dezagregare, dar insuficiente pentru a 

permite dezvoltarea unei cuverturi vegetale care să protejeze 

solurile contra eroziunii agenților subaerieni.
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EROZIUNEA

Este procesul prin care particulele de sol sau de roca 

sunt desprinse si îndepărtate din loc sub acțiunea 

diferiților agenți externi (vânt,precipitații,gheață).



COROZIUNEA

Coroziunea este acțiunea de roadere și șlefuire asupra rocilor, 

exercitată de vântul încărcat cu grăunți de nisip. Ea se resimte 

mai ales în vecinătatea solului deoarece încărcătura de nisip este 

aici maximă.



DEFLAțIA

Deflația este acțiunea de spulberare a dezagregărilor fine de la suprafața rocilor 

și transportul acestora pe diferite distanțe, în funcție de intensitatea și viteza 

vântului. Elementele mai grosiere, care nu pot fi cărate de către vânt rămân pe 

loc și formează pavajul de deflație. Asemenea regiuni, pe care vântul a spulberat 

elementele fine, rămânând în loc un platou pietros, cu întinse câmpuri de grohotiș
este cunoscut sub numele de hamada sau reg.



Deflația contribuie și la accelerarea dezagregării și alterării selective a rocilor 

scoțând în evidență forme structurale și petrografice și în mod deosebit alveole 

și nișe de deflație. Asemenea excavații, însă de dimensiuni mai mari, întâlnite în 

rocile granitice, poartă în Corsica denumirea de taffoni.



EFECTELE CORAZIUNII șI DEFLAțIEI

Coraziunea și deflația în asociere cu dezagregarea, atacă cu precădere 

straturile de roci friabile, formațiunile mai dure rămânând tot mai 

proeminente. Apar astfel creste, ciuperci eoliene, stâlpi.

Acțiunea de coraziune pe nisipuri devine evidentă numai atunci când 

aceste formațiuni prezintă o coerență ridicată, fie datorită grosimii mari a 

depozitului, fie datorită umidității. Cele mai cunoscute forme în aceste 

cazuri sunt: fuldji , vadi și depresiunile de coraziune și deflație.

Fuldji sunt adâncituri de formă ovală, ce seamănă cu urma uriașă a unei copite de cal. În 

pustiul Arabiei aceste pustiuri sunt mai adâncite în partea frontală, situată în direcția 

vântului.

Vadi sunt culoare alungite, care se extind pe o lungime de câțiva km, amintind de albiile unor 

râuri. 
Depresiunile de coraziune și deflație se formează mai ales pe interfluviile plate (hamade) 

constituite din granite și gresii, deoarece aceste roci se dezagregă direct în nisipuri ce pot fi 

transportate imediat de vânt.



ACUMULĂRILE EOLIENE

Acumulările eoliene reprezintă aglomerări de nisipuri sau praf, pe care vântul le-a 

smuls sau le-a spulberat. Deplasarea materialelor de către vânt se face prin 

suspensie (particule sub 0,1 mm), saltație (0,1-0,2 mm) și târare (peste 0,2 mm).

Formele de relief rezultate din acumulări eoliene pot fi grupate în trei categorii: 

riduri și movile, dune, câmpuri de dune (erguri).



RIDURI șI MOVILE

Primele semne ale activității eoliene sunt puse în evidență de unele 

ondulări de nisip – riduri – asemănătoare ripple-marks-urilor marine. 

Aceste ondulări, transversale în raport cu vântul dominant, au înălțimi de 

câțiva cm și lungimi ce rar depășesc 20-30 cm.

O alta formă simplă rezultată în urma acumulării eoliene o constituie 

movila de nisip, cunoscută în Sahara sub numele de nebka. Ea se 

formează prin îngrămădirea nisipului în jurul unui obstacol de tufișuri sau 

ridicături stâncoase. Nebka se alungește în direcția vântului, în spatele 

obstacolului sub forma unei limbi de nisip, transformându-se într-o 

adevărată dună. Înălțimea acestei acumulări nu depășește 1 m. Nebka este 

o formă extrem de dinamică, ea formându-se la vânturi ce au câteva zile o 

direcție constantă, sau se distruge la fel de repede o dată cu schimbarea 

de direcție a vântului.



DUNE

Dunele sunt niște valuri asimetrice și reprezintă formele cele mai caracteristice 

ale acumulării eoliene. Ele apar în condițiile unei cantități abundente de nisip, din 

zonele aride și semiaride. În regiunile temperate dunele cele mai importante se 

găsesc în regiunile litorale, unde alimentarea cu nisip și brizele creează condiții 
favorabile formării acestora, sau în apropierea marilor lunci fluviatile și a 

lanțurilor morenelor glaciare.



CLASIFICAREA DUNELOR

După forma lor dunele au fost clasificate în cinci categorii: litorale, 

barcane, transversale (în W), parabolice și longitudinale.

Extinderea și dezvoltarea lor sunt legate de existența unor mari cantități 
de nisip mobil, a cărui origine s-a dovedit a fi foarte variată. Numeroși 
cercetători ai Saharei au emis părerea că ergurile se localizează pe marile 

pânze de nisipuri aluviale, puse în loc în timpul perioadelor cu climat mai 

umed. În alte cazuri ele reprezintă nisipuri marine, depuse în timpul unor 

vechi transgresiuni, remaniate și transportate la mari distanțe de către 

apele curgătoare.
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DEșERTUL SINAI
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Deșertul Libian
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 Deșert Nisipos din Maroc
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DEșERTUL SAHARA
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DEșERTUL NAMIBIA
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