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Rezumat
În lucrare se analizează metodele de apreciere a intensităţii eroziunii solului (pierderii 
anuale de sol), pe baza calculului dinamicii temporale a vitezei de sedimentare a 
depozitelor în lacurile de acumulare din regiunea de sud a teritoriului Republicii Moldova 
(Congaz, Comrat, Sadâc şi alte cinci mai reprezentative lacuri din bazinele hidrografice 
Ialpug, Lunga, Cogâlnic şi alte bazine hidrologice). Valorile maxime ale eroziunii solului 
caracterizează bazinele de recepţie a lacurilor Congaz, Comrat, unde pierderea anuală de 
sol este de 7,96 t/ ha şi, respectiv, de 4,72 t /ha.
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Introducere
Eroziunea solului prin apă este considerată una dintre cele mai mari ameninţări 

a resurselor de soluri. Conform [1] în aproximativ o treime din ţările membre ale 
OCDE peste 20% din suprafaţa terenurilor agricole este afectată de eroziunea prin apă 
moderată şi puternică a solului. 

În Republica Moldova, la nivelul anilor 2000 - 2005, 14% din terenurile arabile 
erau afectate de eroziunea medie (10%) şi puternică (4%) [2].

Astfel, eroziunea şi transportul sedimentelor de pe terenurile agricole în râuri şi 
lacuri în spaţiul dintre Prut şi Nistru, ca şi în ansamblu pe Terra, reprezintă o problemă 
acută, fenomen generat de un sistem de factori naturali (topografie, litologie, regimul, 
caracterul şi intensitatea precipitaţiilor atmosferice, hidrologie, covorul vegetal etc.) şi 
antropici (valorificarea excesivă a teritoriului în scopuri agricole, creşterea numărului 
populaţiei, urbanizarea etc.). Presiunea antropogenă se intensifică îndeosebi începând 
cu deceniul trei al secolului al XIX-lea, când, după anexarea Basarabiei la Imperiul 
rus, a crescut considerabil suprafaţa terenurilor arabile [3]. Procesele de degradare 
a terenurilor s-au accelerat apreciabil în secolul trecut, începând cu anii `50-60, 
paralel cu colectivizarea terenurilor şi modificarea drastică a modului de gospodărire 
în agricultură, care a adus la deteriorarea peisajului tradiţional, cu implicaţii asupra 
scurgerii de suprafaţă, proceselor de eroziune, alunecărilor de teren ş.a. Astfel, procesele 
de degradare a învelişului de sol s-au accelerat prin intensificarea sistemelor agricole, 
includerea completă a lungimii versanţilor în spaţiul agricol etc.

Metode şi procedee de apreciere a eroziunii solului
În vederea aprecierii eroziunii solurilor se utilizează un sistem amplu de metode, 

care includ măsurători directe a caracteristicilor eroziunii în suprafaţă sau a volumului 
de depozite acumulat în bazine lacustre [4, 8, 9, 10 etc.]. 

Dintre acestea menţionăm aprecierea eroziunii în baza estimării parametrilor 
lacurilor de acumulare în teren, metodologie sistematizată de mulţi autori  
[7, 9, 11, etc.]. Josef Krasa et al . [8], spre exemplu, propun algoritmul posibil pentru 
alegerea unei metode optime de efectuare a măsurătorilor sedimentelor din lacuri  
nemijlocit în teren.

Parametrii eroziunii pot fi apreciaţi ca:
 I. Diferenţa dintre suprafeţele măsurate ale patului iniţial al rezervorului şi suprafaţa 

depozitului acumulat, care se realizează prin: 
A. Măsurători directe de la suprafaţa depozitelor - procedeu geodezic realizat în 

condiţiile rezervorului gol;
B. Măsurători indirecte de la suprafaţa apei sau:
II. Calcule cu măsurători ale volumelor de sedimente:
A. Forajul de la suprafaţa sub-aeriană a sedimentelor;
B. Puncţii ale sedimentelor de la suprafaţa apei;
C. Utilizarea metodelor de teledetecţie, spre exemplu, a sonarului, de la  

suprafaţa apei;
D. Puncţii ale sedimentelor la adâncime, realizate de către scafandri [10].

Precizia fiecărei dintre aceste metode este proporţională cu modul de aplicare; ea 
depinde de densitatea şi poziţia spaţială a punctelor de măsurare, gradul de cunoaştere 
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a documentaţiei de proiect, caracteristicile patului rezervorului şi rezoluţia (gradul 
de precizie) a calculelor. Eficacitatea metodei utilizate, fiabilitatea şi aspectele sale 
economice se bazează pe diferite criterii. În primul rând, necesită a fi colectată informaţia 
posibilă despre bazinul acvatic. Aceasta va include date despre calităţile (caracteristicile) 
rezervorului, regimul de exploatare (frecvenţa şi condiţiile de evacuare a apei, oscilaţia 
nivelului apei etc.) și calitatea documentaţiei de proiect a rezervorului. 

Caracteristicile rezervorului includ suprafaţa, adâncimea, morfologia patului 
lacului, volumul probabil al sedimentelor, gradul de accesibilitate a patului lacului şi 
suprafaţa bazinului de recepţie. Una dintre cele mai importante caracteristici ale lacurilor 
este adâncimea care, în lacurile mari, limitează posibilitatea efectuării măsurătorilor 
directe de la suprafaţa apei, influenţând şi precizia (calitatea) metodelor de teledetecţie. 
Morfologia patului lacului influenţează gradul de precizie a măsurătorilor cu utilizarea 
modelului numeric al terenului, iar suprafaţa bazinului de recepţie limitează posibilitatea 
de apreciere a transportului de sedimente.

Calitatea documentaţiei este importantă pentru aprecierea morfologiei iniţiale a 
patului lacului în procesul efectuării măsurătorilor cu utilizarea MNT. Prezintă interes 
cunoaşterea istoriei rezervorului lacustru, a datelor despre afluxul de sedimente în 
perioada anterioară construcţiei rezervorului, cunoaşterea modului de utilizare a 
terenului în ariile respective, informaţii despre inundaţii, regimul precipitaţiilor şi 
caracteristicele altor factori cu implicaţii asupra transportului de sedimente în bazinul 
hidrografic [10, 11, 12, 13 etc.]. În ultimii 50 – 60 ani au fost publicate un şir de lucrări 
în care se tratează pe larg metodele și procedeele de modelare a eroziunii solului cu 
utilizarea pe larg a sistemelor informaţionale geografice [4, 5, 6, 7 etc.].

Estimarea dinamicii temporale a parametrilor lacurilor, caracteristici care permit 
aprecierea şi a volumului de sedimente acumulate în lacurile antropice în Republica 
Moldova, a fost efectuată de mai mulţi autori preponderent în anii 70-90 ai secolului 
trecut. Aceste cercetări, în majoritatea sa, au avut scopul de a aprecia parametrii 
hidrologici ai lacurilor de acumulare (adâncimea, volumul de apă în diferite perioade 
de exploatare, etc.). În vederea aprecierii volumului de depozite acumulat în lacurile 
antropice după darea lor în exploatare şi ulterior a ratei eroziunii solului, a fost analizată 
dinamica procesului de colmatare a 40 de acumulări [15]. Aceste calcule s-au realizat 
în baza ridicărilor (măsuratorilor) în teren, efectuate de către Direcţia Bazinieră de 
Gospodărire a Apelor, care a apreciat dinamica în timp a parametrilor hidrologici 
principali ai lacurilor de acumulare (adâncimea, volumul total, volumul util, suprafaţa 
oglinzii apei, etc.). Aceste caracteristici au servit ca suport în estimarea volumului 
de sedimente acumulat în lacuri, apreciat ca diferenţa dintre volumul total iniţial, din 
anul dării în exploatare a lacului de acumulare şi volumul total al lacului respectiv în 
diferiţi ani de cercetări în teren (1967, 1980, 1990 sau 1995, 2000, etc.). Ulterior a fost 
apreciată valoarea medie a volumului de sedimente acumulat intr-un an în lacurile din 
bazinele hidrografice menţionate, date ce au servit ca surse informaţionale în aprecierea 
intensităţii eroziunii solului (tab.1). 
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Tabelul 1. Aprecierea pierderilor de sol şi parametrilor hidrologici din bazinele 
de recepţie a unor lacuri din bazinele râurilor care se varsă în limanurile Dunării şi  
ale Mării Negre.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Comrat 1957  360 1,7 4,05 1,4 1,2 2,85 0,058 70,37  3,78 0,064 4,72 93,30

Congaz 1961  563 5,68 9,9 2,5 3,3 6,6 0,169 66,67  9,31 0,169 7,96 86,06

Cioc-
Maidan 1978 78,4 0,59 1,62 0,55 1,4 0,22 0,006 13,58 0,38 0,01 3,38 23,45

Tomai 1972 247,87 0,98 2,08 0,9 1,32 0,76 0,017 36,54 1,194 0,03  2,9 57,40

Corten 1966  34,88 1,1 1,78 0,9 1,08 0,70 0,014 39,33 0,924 0,02  1,46 51,91

Sadâc 1975 132,34 0,85 2,41 0,82 2,0 0,41 0,01 17,01 0,570 0,01  2,78 23,65

Cotovsc 1978 191,93 0,94 1,64 0,8 1,06 0,58 0,026 35,37 0,996 0.026  3,62 60,73

Sadaclia*** 1979 0,47 1,45  1,3  0,15 0,007 10,34 0,264 0,007 18,21

* Suprafaţa acestor bazine de recepţie a fost apreciată de către cercetătorul ştiinţific al 
Laboratorului Geografia Peisajelor Gherman Bejenaru,căruia îi aducem mulţumir.i 

** ρ = 2650 kg/m3

*** Sadaclia, lac situat în lunca r. Cogâlnic, reprezintă un heleşteu, dreptunghiular, limitat 
de diguri antropogene, inclusiv de la albia râului Cogâlnic. Izolarea de la afluxul de 
sedimente atât din râu, cât şi de pe versanţii limitrofi a şi determinat gradul mic de 
colmatare a lacului de 18,21% din volumul total într-o perioadă de 37 ani.

Rezultate şi discuţii
În Republica Moldova sunt cunoscute lucrări dedicate aprecierii parametrilor 

hidrologici şi a volumului de depozite acumulate în lacurile antropice [12, 13, 14, 
15 ş.a.]. Scopul cercetărilor menţionate sunt dedicate de obicei aprecierii volumului 
de apă în diferite perioade de exploatare a lacurilor de acumulare valoarea cărora, 
cu excepţia [12, 13], nu sunt raportate la aprecierea eroziunii solului din bazinul  
de recepţie al lacurilor. 

În vederea aprecierii eroziunii solului s-a analizat dinamica procesului de colmatare 
a 40 acumulări:18 din bazinul fluviului Nistru, 12 din bazinul Prutului şi 10 din bazinele 
râurilor care se varsă nemijlocit în limanurile dunărene şi în cele ale Mării Negre. 
Caracteristicile temporale ale parametrilor hidrologici ale lacurilor au servit ca suport 
în estimarea volumului de sedimente acumulate în lacuri apreciat ca diferenţa dintre 
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volumul total iniţial de apă, din anul dării în exploatare a lacului de acumulare, şi 
volumul total al lacului respectiv în diferiţi ani (1967, 1980, 1990 sau 1995, 2000). 

Calculele au demonstrat, spre exemplu, că valoarea medie de acumulare a depozitelor 
în lacul Dubăsari din bazinul fluviului Nistru, este de 1,1% per an din volumul iniţial 
total al lacului, valoare de circa două ori mai mare în raport cu gradul de colmatare a 
lacului Costeşti - Stânca din bazinul râului Prut, care este de 0,6% anual. Ponderea 
de colmatare a lacului Dubăsari, după calculele noastre, în 2016 alcătuia aproximativ 
67% din volumul total [15]. Reieşind din dinamica valorii de colmatare, perioada de 
exploatare a lacului Dubăsari poate fi în viitor aproximativ de 20 - 25 ani. 

În tab.1 sunt prezentate valorile parametrilor hidrologici, volumul sedimentelor 
acumulate în opt lacuri antropogene reprezentative și pierderile anuale de sol per hectar 
din bazinele râurilor care se varsă în limanurile dunărene şi nemijlocit în limanurile 
Mării Negre, regiune care, pe fundalul Republicii Moldova, se caracterizează cu valori 
maxime ale eroziunii torenţiale [16, 17 ş.a.]. 

Valorile maxime ale eroziunii s-au înregistrat în aria bazinului de recepţie a lacului 
Congaz, unde alcătuiesc 7,96 t/ha per an (fig.1.).

Figura 1. Intensitatea de eroziune a solului (t/ha/km2/an) în bazinele reprezentative 
din sudul Republicii Moldova.

Cea mai mică pondere de colmatare caracterizează lacurile Sadaclia, lac 
dreptunghiular, limitat prin diguri atât de la albia râului Cogâlnic cât şi de afluxul 
deluviilor de pe versantul limitrof al văii râului Cogâlnic şi de faptul că afluxul de 
sedimente din amonte este reţinut, în mare parte, de lacul Borogani. Valori mici ale 
colmatării lacului şi a pierderilor de sol caracterizează şi bazinul lacului Sadâc în bazinul 
de recepţie a căruia sunt prezente peisaje forestiere, podgorii şi unde se înregistrează 
un număr nesemnificativ de formaţiuni torenţiale, în raport cu majoritatea bazinelor de 
recepţie a lacurilor din regiunea de sud a Republicii Moldova.

Concluzii
Utilizarea datelor ce caracterizează dinamica temporală a parametrilor lacurilor 

(volumul total de apă, adâncimea etc.), pe exemplul lacurilor din bazinele fluviului 
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Nistru, a r. Prut şi din bazinele râurilor cu vărsarea în limanurile fluviului Dunărea şi 
limanurile Mării Negre, a permis de a aprecia intensitatea eroziunii solurilor în bazine 
de recepţie a unor lacuri reprezentative din aria respectivă, care, în bazinul de acumulare 
a lacului Comrat (bazinul râului Ialpug), de exemplu, în anul 2016 a fost de 0,064 mil. 
m3 per an, valoare ce corespunde cu datele prezentate de [13] în a. 1978.

Analiza materialelor cartografice la scară mare denotă dependenţa intensităţii 
eroziunii solului din bazinele hidrografice din regiunea de sud a Republicii Moldova de 
gradul de fragmentare a versanţilor de ravene, torenţi, de modul de utilizare a terenurilor 
în activităţi agricole, construcţii, căi de comunicaţii etc. 

Ponderea de colmatare de 93,3% a cuvetei lacului Comrat (tab.1), în condiţiile când, 
în a doua jumătate a lunii februarie anul 2017, în regiunea de sud - vest a Republicii 
Moldova au căzut aproximativ 150% de precipitaţii din media multianuală a lunii 
respective, a condiţionat deteriorarea barajului lacului. 

Reieşind din valorile medii anuale a eroziunii în următorii 4-5 ani gradul de 
colmatare a lacului Congaz poate depăşi 93-94%. În consecinţă, in cazul in care nu 
vor fi întreprinse măsuri de diminuare a volumului de sedimente şi de reabilitare a 
barajului, acesta risca sa fie deteriorat. 

Valorile estimate ale eroziunii solului (tab.1, coloana 12, fig.1.) sunt probabil mai 
reduse, în raport cu cele reale. Aprecierea valorii reale a pierderilor de sol din bazinele 
de recepţie ale lacurilor de acumulare necesită aprecierea de asemenea și a volumul 
sedimentelor transportate în suspensie din lac în perioadă de exploatare a acestuia.
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EVALUAREA INFLUENŢEI MODIFICĂRILOR ÎN ACOPERIREA 
TERENURILOR ASUPRA SCURGERII DE VIITURĂ  

(STUDII DE CAZ)
Jeleapov Ana

Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Știinţe a Moldovei

Rezumat
În cadrul articolului este prezentată evaluarea impactului modificărilor acoperirii 
terenurilor din ultimii 30 ani asupra scurgerii de viitură. În calitate de zone de studiu 
au fost selectate 8 râuri-pilot și 102 afluenţi ai acestora, reprezentative pentru partea de 
nord, centrală și de sud a Republicii Moldova. Baza metodologică a studiului a constituit 
modelul SCS-CN și tehnicile SIG. Ca urmare a analizei categoriilor acoperirii terenurilor, 
subbazinele hidrografice au fost clasificate în 12 tipuri și a fost calculat coeficientul de 
stabilitate ecologică a acestora, majoritatea din ele caracterizându-se prin instabilitate 
ecologică avansată. În rezultatul estimării scurgerii de viitură pentru două perioade 
de timp, a fost identificat că modificarea acesteia este neesenţială la nivel de bazine 
hidrografice, dar semnificativă la nivel local. 
Cuvinte cheie: scurgerea viiturilor pluviale, acoperirea terenurilor, modelul SCS-CN, 
tehnicile SIG
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Introducere
  Una din cele mai reprezentative domenii ale activităţii umane, ce determină 

modificarea componentelor naturii, este utilizarea și amenajarea teritoriului care duce 
la schimbarea nu doar a aspectului mediului înconjurător dar și a proceselor naturale 
cum ar fi formarea scurgerii de viitură. Tendinţele actuale de utilizare a terenurilor 
arată că aprox. 74% din suprafaţa totală a Republicii Moldova este ocupată de 
terenuri agricole [1], respectiv, teritoriul ţării este predominat de un impact antropic 
semnificativ. Estimarea modificării scurgerii maxime sub acţiunea activităţii umane, 

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/

