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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. 
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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, 
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în mare parte, depinde de calitatea și cantitatea informaţiei hidrologice care, deseori, 
lipsește sau este insuficientă. În aceste condiţii, prioritare devin metodele indirecte 
de calcul al scurgerii, care înglobează elemente ce ar caracteriza activitatea umană. 
Scopul acestui studiu reprezintă identificarea modificărilor utilizării terenurilor din 
ultimii 30 de ani, precum și evaluarea efectului acestora asupra scurgerii de viitură 
din cadrul râurilor mici și mijlocii ale Republicii Moldova, utilizând metode indirecte 
de modelare. Estimarea schimbărilor ce au loc în sistemul hidrologic și cel social este 
obiectivul de bază a decadei știinţifice 2013-2022 a Asociaţiei Internaţionale a Știinţelor 
Hidrologice (IAHS), denumită “Panta Rhei – Totul curge: Modificarea în Hidrologie 
și Societate” [11]. În acest context, prezentul studiu se integrează perfect în direcţia 
de cercetare aleasă de comunitatea știinţifică europeană pentru următorul deceniu. 
Rezultatele acestei cercetări pot servi drept argument pentru optimizarea utilizării și 
amenajării teritoriilor, pentru naturalizarea proceselor de scurgere și o gestionare mai 
bună a terenurilor și a resurselor de apă.

Materiale şi metode
Evaluarea scurgerii de viitură a fost efectuată pentru 8 bazine-pilot reprezentative 

din partea de nord, centrală și de sud a Republicii Moldova: r. Căinari, r. Cubolta, r. Răut 
(până la mun. Bălţi), r. Bălţata, r. Bâc, r. Botna, r. Salcia Mare, r. Lunga. Menţinându-ne 
de ideea că impactul antropic este sesizabil în special în cadrul bazinelor hidrografice 
mici [2, 5, 6, 9], bazinele râurilor-pilot au fost divizate în 102 subbazine.

Estimarea scurgerii de viitură a fost efectuată în baza utilizării modelului  
SCS-CN, elaborat de Serviciul pentru Conservarea Resurselor Naturale al SUA [13, 14] 
și tehnicilor SIG. Acest model se bazează pe conceptul de reprezentare convenţională 
a retenţiei maxime potenţiale de apă cauzate de precipitaţiile torenţiale [2], respectiv, 
ecuaţia de determinare a scurgerii de apă este reprezentată astfel [7, 8, 12,]:

(1)

unde:
 - scurgerea de suprafaţă (directă), mm 

P - precipitaţiile maxime, mm
S - retenţia maximă potenţială, ce se calculează cu ajutorul ecuaţiei:

(2)

unde: 
CN - numărul curbei rezultante din intersecţia între tipul de utilizare a terenului 

și tipul hidrologic de sol [6]. CN a fost estimat pentru condiţiile de umiditate minimă, 
medie și maximă a solului. 

Astfel, principalii factori consideraţi în cadrul modelului SCS-CN sunt precipitaţiile 
maxime, solul și acoperirea terenului. Pentru a exclude impactul diferenţierilor spaţiale 
a precipitaţilor în formarea scurgerii, acestea au fost egalate cu 100 mm, ce corespund 
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cu valoarea precipitaţiilor de 1%, recomandată de către documentul normativ naţional 
[3]. Solul a fost analizat din perspectiva potenţialului de scurgere și de infiltrare a apei. 
Clasificarea solului a fost efectuată în funcţie de textură [4] în 4 grupe hidrologice de 
soluri [6]. Solurile din clasa D au o textură fină (argiloasă), având potenţial de scurgere 
maxim și infiltraţie minimă, în timp ce grupa A cuprinde soluri cu textură grosieră 
(nisipoasă), care au cel mai mic potenţial de scurgere și infiltraţie maximă. Grupele 
hidrologice B și C sunt intermediare.

Pentru estimarea impactului acoperirii terenurilor asupra scurgerii maxime de 
suprafaţă în baza modelului SCS-CN, s-a parcurs la identificarea nemijlocit a dinamicii 
structurii temporale și spaţiale ale acesteia. În acest scop, cu ajutorul tehnicilor SIG a fost 
extrasă informaţia spaţială a utilizării terenului de pe imaginile satelitare (LANDSAT 
MSS, TM) [10] și hărţile topografice 1:50000 realizate în 1982 și 2013 [4]. Astfel, au 
fost elaborate reprezentările spaţiale ale categoriilor de acoperire a terenului pentru 
ultimii 30 ani:

1. Localităţi urbane
2. Localităţi rurale

3. Livezi
4. Vii

5. Arabil 
6. Păduri

7. Pășuni
8. Mlaștini

9. Zone umede
10. Ape

Modificarea categoriilor de acoperire a terenurilor a fost estimată utilizând analiza 
comparativă a valorilor procentuale ale suprafeţelor ocupate de diferite categorii în 
1982 și 2013. Evidenţierea specificului diferenţierilor spaţiale ale acoperirii terenului 
și a impactului antropic asupra peisajelor Republicii Moldova a fost efectuată în 
baza metodelor de regionalizare și clasificare a modului de utilizare a terenului, a 
estimării coeficientului de stabilitate ecologică a terenurilor, recomandate în literatura  
de specialitate [1]. 

Rezultate şi discuţii
În baza analizei ponderii diferitor categorii de acoperire a terenurilor pentru 

anii 1982 și 2013, au fost estimate cele mai reprezentative diferenţieri și asemănări 
structurale în utilizarea terenurilor. În profil general, pentru întreaga suprafaţă studiată, 
se observă o creștere ușoară (0,1-1%) a zonelor urbane și rurale, a zonelor umede 
și acumulărilor de apă, precum și a pădurilor și a plantaţiilor de tufari și arbuști.  
Cu circa 5% se majorează ponderea pășunilor și fâneţelor. O descreștere în suprafaţă 
este specifică pentru livezi (1%), vii (4%) și teren arabil (4%). Schimbări semnificative 
a covorului vegetal se observă la nivelul bazinelor hidrografice mici (subbazine). 
Modificări spaţiale între categoriile de acoperire a terenului de până la 10% se observă 
în 60 subbazine hidrografice, în celelalte evoluţia pozitivă/negativă este peste 10% și 
chiar 20%, maxima atingând 30% (Sagaidac, afluent al r. Bălţata). Trebuie remarcate 
4 subbazine din cadrul bazinul hidrografic (b.h.) Bălţata și 3 din cadrul b.h. Bâc, 
unde modificarea ponderii diferitor categorii ale acoperirii terenurilor este esenţială.  
În subbazinul Vinogradnâi (b.h. Bălţata) se observă, pe de o parte, diminuarea cu 16,7% 
a terenurilor acoperite de livezi, cu 25,9% - a celor cu vii, iar, pe de altă parte, creșterea 
terenurilor acoperite de arabil - cu 12% și arbuști - cu 28,8%. În subbazinul Sagaidac 
(b.h. Bălţata) se evidenţiază o diminuare semnificativă cu 30% și 9,8% a suprafeţelor 
viticole și celor arabile și o sporire a ponderii cu 7,9, 11,7, 18% a localităţilor rurale, 
pășunilor și fâneţelor și arbuștilor. În subbazinul Stanţionâi (b.h. Bălţata) terenurile 
arabile descresc cu 23,4%, pe când cele cu livezi și vii cresc cu 7,5 și 7,8%, iar în 

Ecologia şi Geografia Ecologia şi Geografia

http://code-industry.net/


162

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(332) 2017

Cimișeni (b.h. Bălţata) au fost defrișate 21,7% vii, însă cu 5, 6 și 9,4% au crescut 
ponderile terenului arabil, a pășunilor și fâneţelor și a pădurilor. În Valea Roșcanei 
(b.h. Bâc) s-au redus terenurile acoperite cu arabil cu 22,2%, arbuști cu 8,5%, însă au 
avansat cele cu pășuni și fâneţe cu 16% și vii cu 6%. În subbazinul Bostancea (b.h. Bâc) 
s-au micșorat teritoriile ocupate de vii cu 19,3% și cele cu livezi cu 12,4%, dar s-au 
mărit localităţile rurale cu 10,5% și terenurile arabile cu 14,8%. În subbazinul Ciocana 
(b.h. Bâc) descresc terenurile ocupate de arabil cu 11,6% și cresc localităţile urbane 
cu 14,2%. Aceeași dinamică se observă și în subbazinul Durlești (b.h. Bâc), iar în 
subbazinul Schinoasa (b.h. Bâc) descrește suprafaţa viilor cu 9% și crește cea a orașelor 
cu 16,4%. În subbazinul Berezovca (b.h. Căinari) ponderea arabilului scade cu 24,4%, 
dar crește cea a pajiștilor și fâneţelor cu 20,7%, iar în Frasin (b.h. Răut, Bălţi) arabilul 
se diminuează cu 24,9%, dar se mărește suprafaţa terenului acoperit de livezi cu 19,5%. 
În cadrul a 8 subbazine se observă o diminuare de circa 10-20% a ponderii arabilului în 
favoarea creșterii ponderii pășunilor și fâneţelor cu 10-14% (subbazinele Pelina, Valea 
Nicorenilor, Valea Șerpia, Valea Ștuhăria, Copăceanca (Recea), Sturzova, (b.h. Răut), 
Larga, Valea Vraticului (b.h. Botna)).

Principiile generale de regionalizare și clasificare a modului de utilizare a terenului 
constau în identificarea ponderii categoriilor predominante a terenurilor [1]. Conform 
estimărilor [1] în dependenţă de raportul între ponderile acestor categorii au fost 
evidenţiate 10 tipuri de comune și 7 tipuri de regiuni de utilizare a terenului. Același 
principiu de clasificare, simplificat pentru primele două categorii predominante a 
terenurilor, a fost aplicat pentru aprecierea tipurilor bazinelor hidrografice mici și 
determinarea evoluţiei acestora pe parcursul ultimilor 30 ani. În linii generale, în prezent, 
ponderea cea mai mare a terenurilor este ocupată de: arabil în 93 subbazine, variind între 
29,5 și 86,4%; păduri în 7 subbazine, fiind de 32,8-81%; vii în un subbazin cu 29,6%; 
orașe în un subbazin cu 57,5%. A doua ca mărime pondere (peste 10%) revine pășunilor 
și fâneţelor (33 subbazine), viilor (22 subbazine), pădurilor (19 subbazine), localităţilor 
rurale (13 subbazine), arabilului (6 subbazine), livezilor (5 subbazine), localităţilor 
urbane (3 subbazine) și arbuștilor (1 subbazin). Astfel, ca urmare a analizei categoriilor 
predominante a acoperirii terenurilor, subbazinele hidrografice au fost clasificate în 
12 tipuri (fig. 1, 2) și anume, pentru perioada actuală aceste sunt: arabile - 15, arabil-
pastorale - 25, arabil-pomicole - 5, arabil-rezidenţiale - 11, arabil-silvice - 16, arabil-
viticole - 21, viticol-arabile - 1, silvice - 2, silvic-arabile - 4, silvic-viticole - 1, rezidenţial-
silvice - 1. Modificările tipurilor de bazine în comparaţie cu deceniile precedente se 
estimează pentru 44 din numărul total de subbazine, celelalte 58 păstrându-și tipologia 
(fig. 1, 2). Analizând repartiţia spaţială a tipurilor bazinelor hidrografice, se observă o 
diviziune clară a regiunilor de utilizare a terenurilor și anume: subbazinele hidrografice 
din partea de nord a republicii se caracterizează prin predominarea terenurilor arabil-
pastorale, cele din partea centrală - a terenurilor arabil-silvice, iar cele din partea de 
sud - a terenurilor arabil-viticole. Modificările caracteristice sunt evidenţiate de faptul 
că în deceniile precedente subbazinele din partea de nord se încadrau în tipul arabil, 
în prezent, predominând cel arabil-pastoral, de asemenea, un număr semnificativ de 
subbazine din partea centrală au trecut din tipul arabil/arabil-viticol în arabil-silvic, 
arabil-pastoral, arabil-rezidenţial. Majoritatea subbazinelor din partea de sud nu și-au 
schimbat tipologia. 
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Figura 1. Modul de utilizare a terenurilor, 
1982.

Figura 2. Modul de utilizare a terenurilor, 
2013.

Stabilitatea ecologică a terenurilor (Fig. 3, 4) a fost determinată în conformitate cu 
recomandările din literatura de specialitate [1]. Conform coeficientului de stabilitate 
ecologică, în 1982 au fost 59 subbazine hidrografice ecologic foarte instabile, în prezent, 
numărul lor fiind de 49; 26 - ecologic instabile, la moment fiind de 28; 13 - cu stabilitate 
nesigură, în 2013 numărul acestora majorându-se la 19; 1 subbazin a fost caracterizat 
cu stabilitate ecologică medie, în prezent, în această categorie sunt 3 subbazine; și doar 
pentru 3 subbazine atât pentru 1982, cât și pentru 2013, se poate menţiona un coeficient 
de stabilitate ecologică. Agravarea stării ecologice se atestă în Valea Nemţilor, Valea 
Pădurii, Valea Carlâcului (b.h. Lunga), Salcia Mică, (b.h. Salcia), Valea Schinoasa, 
Valea Bostancea (b.h. Bâc), unde coeficientul de stabilitate ecologică descrește de la 
instabil la foarte instabil, iar în Valea Iuzacai (b.h. Lunga) - de la stabilitate nesigură la 
instabilitate. Valorile maxime ale coeficientului de stabilitate ecologică sunt specifice 
pentru subbazinele din b.h. Bâc situate în special în partea superioară a acestuia, unde 
se atestă o pondere mai mare a terenurilor silvice. 

Ponderea grupurilor hidrologice de soluri se caracterizează prin predominarea 
solurilor cu potenţial de scurgere peste medie. În cadrul bazinelor hidrografice din partea 
de nord a republicii se observă o pondere de 64-72% a solurilor din grupa hidrologică 
C și 24-32% a celor din grupa D cu potenţialul de scurge mare. Aceeași legitate este 
specifică și pentru bazinul Lunga din partea de sud a ţării. În alte bazine din partea 
centrală și de sud, solurile din grupa hidrologică C prevalează, însă ponderea acestora 
se încadrează între 43 și 58%, scade valoarea celor din grupa D la 2-15%, dar crește 
rata solurilor din grupa B la 28-40%, astfel, diminuându-se potenţialul de scurgere 
comparativ cu bazinele hidrografice din partea de nord. Aproximativ aceeași legitate 
este specifică pentru subbazine. În cadrul a 72 de subbazine predomină solurile din 
grupa hidrologică C cu o pondere de peste 50%, in 7 - solurile D, în 9 - solurile B.
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Figura 3. Coeficientul de stabilitate 
ecologică din cadrul subbazinelor, 1982

Figura 4. Coeficientul de stabilitate 
ecologică din cadrul subbazinelor, 2013

În rezultatul modelării scurgerii de viitură cu ajutorul modelului SCS-CN a 
fost apreciat că valorile medii ale scurgerii de viitură se încadrează între 57 și 61 mm  
(82,6-85,7 mm în cazul solurilor umede și 26,3-29,9 mm în cazul solurilor uscate) în 
b.h. Lunga și bazinele din partea de nord a ţării, 51 și 53 mm (77,5-79,2 mm în cazul 
solurilor umede și 22-23 mm în cazul solurilor uscate) în b.h. Botna și b.h. Bălţata 
și aprox. 46,6 mm (73,2-77,5 mm în cazul solurilor umede și 18,4-19,2 mm în cazul 
solurilor uscate) în b.h. Salcia Mare și b.h. Bâc. Specificul bazinelor în cadrul cărora 
se observă valori mai mari ale scurgerii de viitură este determinat de o pondere mai 
mare a solurilor din grupa hidrologică C și D și valori de peste 60% a terenurilor 
arabile și, practic, de lipsa vegetaţiei forestiere. Scurgerea de viitură din cadrul b.h. 
Bălţata și Botna este condiţionată de prezenţa solurilor din grupa C și B cu 55-58% 
și, respectiv, 28-30%, de asemenea, a arabilului cu circa 50%, dar și a pădurilor, cu 
aprox. 15%, ceea ce determină reducerea potenţialului scurgerii maxime comparativ 
cu bazinele din partea de nord a ţării. Valorile scurgerii de viitură din cadrul bazinelor 
Bâc și Salcia Mare diferenţiază de celelalte bazine din considerentele unor ponderi mai 
mari a solurilor din grupa hidrologică B, de aprox. 40-44%, a vegetaţiei ce contribuie 
la retenţia scurgerii de viitură: păduri (aprox. 22% în b.h. Bâc, 7% în Salcia Mare),  
vii (9 în b.h. Bâc, 23,5% în b.h. Salcia Mare). 

În cadrul bazinelor din partea de nord a ţării: Răut (Bălţi), Căinari, Cubolta 
valorile medii ale scurgerii de viitură la nivel de subbazine se încadrează între 54 
și 65,3 mm (79,8-89,6 mm în cazul solurilor umede și 24-34 mm în cazul solurilor 
uscate). Scurgerea de viitură medie pentru subbazinele b.h. Bălţata este de 51,5 mm, 
limitele fiind de 41,2-57,4 mm (69,4-83,2 mm în cazul solurilor umede și 14-26,7 mm 
în cazul solurilor uscate). Subbazinul Vinogradnâi este caracterizat de valori minime 
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datorită ponderii mari a solurilor din grupa B (55%) și a valorilor ridicate a vegetaţiei 
naturale (păduri, 25,6%, arbuști, 28,8%), lipsa localităţilor și ponderea redusă a 
arabilului (35,9%). Pe de altă parte în subbazinul Cimișeni cu valori ridicate a scurgerii 
de viitură se observă ponderi mari ai terenurilor arabile (54%), localităţilor (11,2%) și 
prezenţa semnificativă a solurilor din grupa C (82%). Valoarea medie a scurgerii de 
viitură din cele 21 de subbazine din b.h. Bâc este de 45,9 mm variind între 33,7 mm 
(Valea Redenilor) și 59,4 mm (Durlești) (61,2-83,4 mm în cazul solurilor umede și 
11,6-30 mm în cazul solurilor uscate). Spaţial, cea mai redusă valoare (33,7-36,7 mm) 
este observată în subbazinele: Valea Redenilor, Valea Sadovei din partea superioară a 
b.h. Bâc și Valea Condriţei și Valea Suricea din partea superioară a bazinului Ișnovăţ. 
Acest fapt poate fi explicat printr-o pondere ridicată a solurilor caracterizate de rate 
de infiltrare ridicate și medii și de potenţial de scurgere mic din grupele A (9-16%)  
și B (43,8-54%) și o pondere ridicată a pădurilor (34-81%), care reduc semnificativ 
scurgerea datorită capacităţii mari de retenţie a apei, și scăzută a terenurilor arabile 
(5-23%) și a localităţilor (4-8%). Cele mai mari valori ale scurgerii se observă în 
subbazinele din partea de mijloc și inferioară a b.h. Bâc (51,8-59,4 mm): Durlești, Valea 
Bostancea, Valea Schinoasa, Ciocana, Valea Merenilor, Valea Cobuscăi, ceea ce se 
explică prin creșterea ponderii terenurilor arabile (8,7-66,5%), localităţilor (7,6-57,5%) 
și trecerea treptată la soluri cu rata de scurgere mai mare (solurile din grupa C ocupă 
ponderi de 28-71%). Scurgerea medie din cadrul celor 11 subbazine ale b.h. Botna 
este de 54,6 mm variind între 49,6 și 61,5 mm (77-85,2 mm în cazul solurilor umede și  
20,4-30,3 mm în cazul solurilor uscate). Valorile maxime sunt estimate pentru subbazinul 
Copaneţu, iar minime pentru subbazinul Larga, diferenţierile fiind determinate de 
faptul că în primul predomină terenul arabil cu 80% și localităţile cu 11,5%, solurile 
fiind predominate de cele din grupa C cu o pondere de 90%, iar în al doilea ponderea 
arabilului este de 62,4%, a pajiștilor de 13,2%, a solurilor 59,5% - C și 34% B.  
Media scurgerii de viitură a celor 9 subbazine din b.h. Salcia Mare este de 47 mm 
variind între 43 și 56 mm, minima fiind estimată pentru Valea Cuciurgoaia (din partea 
de mijloc), iar maximele - pentru Salcia, Valea Hagichioiului, Valea Bisericuţei din 
partea inferioară a bazinului. Deosebirea între aceste bazine constă în faptul că în primul 
predomină soluri din grupa B și ponderea arabilului este de 55%, a viilor de 32%,  
iar în celelalte prevalează solurile din grupa C și acoperirea terenului este caracterizată, 
în special, de arabil cu o pondere de 66,5-78,7%, a viilor de 18,4-20,6%. În cadrul 
bazinului Lunga media scurgerii de viitură a celor 14 subbazine este de 56,4 mm, variind 
între 47,2 (Congaz Culaa) și 62,9 mm (Valea Carlâcului). Diferenţieri mari în acoperirea 
terenurilor între Congaz Culaa și Valea Carlâcului nu sunt, dar există la nivel de soluri, în 
cazul primului subbazin predomină cele din grupa C, iar în cazul celui de-al doilea - din 
grupa D. Pentru cazurile, când umiditatea solului va fi mare, valorile medii ale scurgerii 
de viitură a subbazinelor din cadrul b.h. Lunga vor fi cuprinse între 74,2 și 87,6 mm iar 
când solul va fi uscat, scurgerea de viitură formată din 100 mm precipitaţii se va diminua  
până la 18,5-31,6 mm. 

Pentru aprecierea impactului modificărilor acoperirii terenurilor asupra 
scurgerii de viitură au fost analizate comparativ datele simulărilor pentru care au fost 
utilizate informaţiile diferenţiate ale acoperirii terenului din 1982 și 2013. La nivel 
local, se pot observa creșteri, dar și descreșteri semnificative, ale scurgerii de viitură 
cu -94-85,6 mm (-67-56,7 mm în cazul solurilor uscate, ±99 mm pentru soluri umede). 
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La nivel bazinal, nu se observă schimbări evidente ale scurgerilor de viitură între cele 
două perioade de timp. În toate cele 8 bazine hidrografice pilot scurgerea de viitură 
se modifică doar cu -1,9-1,2 mm. Diminuarea scurgerii de viitură cu 0,3, 0,7, 1,6,  
1,7 mm este identificată în bazinele Cubolta, Botna, Răut (Bălţi), Căinari, unde 
descrește ponderea terenului arabil cu 3-12,3% și crește suprafaţa pășunilor și fâneţelor 
cu 4,5-10,8%, restul categoriilor de terenuri păstrându-și aproximativ aceeași pondere. 
Creșterea valorilor scurgerii de viitură este specifică pentru b.h. Bâc în cadrul căruia 
scad terenurile acoperite de culturi pomi-viticole cu 11,3%, cresc suprafeţele pădurilor 
și pășunilor cu 3,4% și 4,6% și a localităţilor cu 3,4%. La nivel de subbazine, cele 
mai mari schimbări ale scurgerilor de viitură, caracterizate de creșteri de până la  
6,2 mm, pot fi observate pentru subbazinele Valea Bostancea, Valea Schinoasa, Durlești, 
Ciocana (b.h. Bâc), unde ponderea localităţilor a crescut până la 10%. Diminuarea 
scurgerii de viitură cu 2,5-4,3 mm este caracteristică pentru 8 subbazine: Frasin  
(b.h. Răut, Bălţi), Stanţionâi (b.h. Bălţata), Berezovca, Teleșeuca, Bolata (b.h. 
Căinari), Valea Roșcanei (b.h. Bâc), Valea Vraticului (b.h. Botna), Valea Cuciurgoaia  
(b.h. Salcia Mare). În subbazinul Frasin (b.h. Răut, Bălţi) diminuarea este condiţionată 
de reducerea suprafeţelor arabile de la 74,4 la 49,5%, și creșterea livezilor și pășunilor 
de la 4,3 la 23,9%, și, respectiv, de la 7,9 la 12,6%. Aceeași legitate se observă în 
bazinele Teleșeuca și Bolata (b.h. Căinari), unde se reduce arabilul cu 14%, și crește 
ponderea livezilor și pășunilor cu 4-6%, și, respectiv, 3-5%. 

Figura 5. Modificarea scurgerii de viitură sub influenţa schimbării utilizării terenului, 
în condiţiile umidităţii medii (a) mici (b) și mari (c) a solului.

Descreșterea scurgerii de viitură din cadrul subbazinului Stanţionâi (b.h. Bălţata) 
este cauzată de diminuarea arabilului de la 70,6 la 47,2%, creșterea ponderii viilor 
cu 7,8%, a livezilor cu 7,5% și a pajiștilor cu 5,24%. Diminuarea scurgerii de viitură 
în subbazinul Valea Cuciurgoaia (b.h. Salcia Mare) se explică prin scăderea ponderii 
suprafeţelor ocupate de arabil cu 13%, și creșterea ponderii viilor cu 11%. Reducerea 
scurgerii de viitură în subbazinele Berezovca (b.h. Căinari), Valea Vraticului  
(b.h. Botna), Valea Roșcanei (b.h. Bâc) este influenţată de descreșterea ponderii 
arabilului cu 22-30% și creșterea pășunilor cu 14-21%, livezilor cu 3%.  
Pentru 5 subbazine scurgerea de viitură nu se modifică, iar pentru 51/34 se observă o 
scădere/creștere nesemnificativă. 
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Un impact mare asupra scurgerilor de viitură este cauzat de condiţiile antecedente 
de umiditate a solului. Astfel, diminuarea medie a scurgerii de viitură datorate solului 
uscat este de 45,4%, iar creșterea medie datorat solului umed poate fi de până la 47,5%, 
comparativ cu condiţiile de umiditate medie a solului (vezi Fig. 5).

Concluzii
Ca urmare a analizei comparative a categoriilor acoperirii terenurilor din ultimii 

30 ani, a fost evidenţiat faptul majorării ușoare a suprafeţelor ocupate de localităţi, 
pășuni, arbuști, păduri și o diminuare a celor pomi-viticole și arabile. În baza ponderii 
categoriilor predominante a terenurilor, cele 102 subbazine hidrografice studiate au fost 
clasificate în 12 tipuri, majoritatea din ele își menţin tipologia pe parcursul perioadei 
studiate. De asemenea, a fost calculat coeficientul de stabilitate ecologică a acestora, 
cea mai mare parte din subbazine fiind caracterizată de instabilitate ecologică avansată, 
însă se observă o îmbunătăţire a situaţiei ecologice pe fundalul modificărilor categoriilor 
de utilizare a terenurilor.

Acoperirea terenului influenţează semnificativ procesele scurgerii maxime. În baza 
aplicării modelului SCS-CN, a fost apreciat că stratul scurgerii de viitură este de două 
ori mai mic în subbazinele elementare cu predominarea terenurilor silvice în comparaţie 
cu cele unde ponderea maximă revine terenurilor urbanizate.

În rezultatul analizei impactului modificărilor în acoperirea terenului asupra 
scurgerii maxime a fost determinat că deosebiri esenţiale pe parcursul ultimilor 30 ani 
nu au fost observate la nivel de bazine medii, dar și mici, însă acestea sunt semnificative 
la nivel local. În pofida faptului că în anumite bazine hidrografice mici se observă 
schimbări destul de mari a ponderii diferitor categorii de terenuri scurgerea de viitură se  
schimbă neesenţial. 
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