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Abstract. The operation and running of desiccation-drainage systems determine over time the 

modification of geometrical and hydraulic elements of the desiccation network, under natural factors and 
anthropization processes. This paper aims at assessing how constructive elements of channels changed under 
human actions, in conjunction with the use of the desiccated-drained surfaces. Based on the transverse and 
longitudinal profiles carried out as a result of the topographical measurements, which have been compared 
with those initially designed and carried out, we noticed mainly river bank erosion and channel bottom 
clogging, heavier on areas used as pasture compared to those used as arable or grass land. The clogging rate is 
higher in lower rank channels as compared to higher rank channels, being favored mainly by landowners’ 
plugging of certain channel sections to facilitate the access to individual parcels and by storage of vegetable 
and household waste in channels. 

Key word: Humidity in excess, Drying-drainage system, Erosion, Clogging, Geometric and hydraulic 
components of the drainage network.  

 
INTRODUCERE 

 
Folosirea raţională, protejarea, ameliorarea şi conservarea solului constituie o preocupare permanentă a 

contemporaneităţii, de aceasta depinzând succesul dezvoltării. Resursele de sol, împreună cu celelalte 
componente ale mediului, sunt implicate direct sau indirect în toate aspectele dezvoltării, având impact asupra 
puterii economice a oricărei ţări la toate nivelurile de dezvoltare (Răuţă C., Cârstea S., 1995).  

Calitatea solului este afectată, într-o măsură mai mică sau mai mare, de una sau mai multe restricţii şi 
anume: seceta, excesul periodic de umiditate, eroziunea, alunecările ş.a.  

Excesul de umiditate constituie unul dintre cei mai însemnaţi factori limitativi ai fertilităţii solurilor, în 
stare să diminueze foarte mult, iar uneori chiar să reducă total capacitatea productivă a acestora. Aceste 
restricţii sunt determinate fie de factorii naturali, fie de acţiunile antropice agricole şi industriale ce pot acţiona 
sinergic în sens negativ.   

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Excesul de apă de natură pluvială şi/sau de natură freatică şi din revărsările reţelei hidrografice, din 
bazinul hidrografic al râului Moldova, s-a manifestat sub diferite forme şi intensităţi, atât pe terenurile 
orizontale cât şi pe cele înclinate. 

Condiţiile naturale ale câmpiei piemontane Baia, favorizează apariţia şi menţinerea excesului de umiditate 
în sol şi la suprafaţa solului. Lunca râului Moldova şi terasele sub forma unor fâşii, cu lăţimea medie de 1,5 
km, aproape paralele cu albia râului Moldova, orientate de la NV la SE, cu pante mici cuprinse între 1-5%, cu 
zone plane şi multe microdepresiuni, înlesnesc stagnarea apei. 

În condiţiile climatului umed din bazinul hidrografic al râului Moldova, precipitaţiile abundente căzute în 
1-5 zile consecutive, în regimul unui consum redus prin evapotranspiraţie, constituie principala sursă a 
excesului de umiditate din solurile greu permeabile (Nitu T. şi colab., 1985). 

Pentru eliminarea excesului de apă din lunca şi terasele râului Moldova, judeţul Suceava, s-au amenajat, 
între anii 1978-1980, trei sisteme de desecare-drenaj (Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna Mare, Drăgoieşti-
Berchişeşti, Bogdăneşti-Baia) şi sistemul de irigaţii-desecări Băişeşti-Dumbrava, totalizând o suprafaţă de 
8761 ha desecată, din care 3059 ha cu lucrări de drenaj subteran (figura 1). 



 

 

 
 

 
Figura 1. Sistemele de desecare-drenaj din lunca râului Moldova, judeţul Suceava 

Reţeaua de canale de desecare cu o lungime totală de 126,85 km este alcătuită din canale colectoare 
principale, colectoare secundare, colectoare de sector şi canale de centură.  

Pentru a pune în evidenţă modificarea elementelor geometrice şi hidraulice ale reţelei de desecare, în timp, 
au fost executate măsurători topografice de nivelment geometric de precizie, prin metoda radierii şi a drumuirii 
combinată cu radieri, pe baza cărora s-au întocmit profiluri transversale şi longitudinale, care au fost comparate 
cu cele proiectate şi executate iniţial. Observaţiile nivelitice s-au efectuat cu o nivelă de precizie medie de tipul 
Zeiss Ni-025 şi a mirelor topografice centimetrice, diferenţele de nivel determinându-se pe baza a două 
orizonturi ale instrumentului de nivel.  

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Modificarea elementelor geometrice şi hidraulice a reţelei de desecare depinde de modul de exploatare a 
suprafeţei deservite şi de mărimea canalelor de desecare.  

Canalul de centură CC1, din sistemul Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna Mare, la circa 700 m în aval de 
capătul canalului, a avut inițial următoarele elemente geometrice și hidraulice: adâncimea medie 1,73 m, 
lățimea la fund a canalului 0,50 m, lumina canalului de 4,60 m, coeficientul de taluz de 1,25 și secțiunea 
canalului de 4,41 m2 (figura 2).  

Măsurătorile evidenţiază creșterea luminii canalului în medie cu 0,80 m, a lățimii la fund a canalului cu 
1,70 m şi micșorarea adâncimii canalului cu circa 1,00 m. Secţiunea de curgere este de 2,67 m2, cu circa 40% 
mai mică decât valoarea inițială (figura 2). Aceste modificări se datorează eroziunii de mal și colmatării 
canalului determinate de pășunatul pe secțiunea canalului și trecerea repetată a animalelor, în special a 
bovinelor, suprafețele limitrofe fiind folosite, din anul 1992, în sezonul cald pentru pășunatul bovinelor și în 
restul anului pentru pășunatul ovinelor. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Secţiune transversală prin canalul de centură CC1, la 700 m 

 
La aproximativ 1800 m de capătul amonte, tot pe suprafaţa exploatată ca păşune, elementele geometrice 

și hidraulice inițiale ale canalului de centură CC1 au fost: adâncimea canalului 1,80 m, lățimea la fund 0,60 m, 
lumina canalului de 5,10 m, coeficientul de taluz de 1,25 și secțiunea de curgere de 5,13 m2 (figura 3). În acest 
loc măsurătorile au evidențiat o colmatare a canalului de 1,43 m și o secțiune de curgere de 2,00 m2, aceasta 
micșorându-se cu 61% față de valoarea avută la execuție. Și în această secțiune transversală se constată o 
creștere însemnată a lățimii fundului canalului, de la 0,60 m la 3,80 m și a luminii canalului de la 5,10 m la 
7,00 m.  

În aval de podeţul situat pe acest canal (CC1) la linia de separație a suprafeței cu folosința pășune de 
suprafața cu folosința arabil și fâneață, secțiunea de curgere crește, în general, odată cu înaintarea spre aval. În 
profilul transversal efectuat la 400 m, în aval de podeț, s-a constatat că elementele constructive ale canalului 
sunt mai puțin modificate, secțiunea de curgere fiind de 7,75 m2, ceea ce asigură tranzitul apelor colectate spre 
canalul colector principal Șomuzel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Secţiune transversală prin canalul de centură CC1, la 1800 m 
 

Însă, pe suprafeţele cu folosinţa arabil şi fâneaţă, neefectuarea periodică a lucrărilor de întreținere sau 
aplicarea izolată de către proprietarii de teren în dreptul parcelelor individuale duce la creşterea necontrolată a 
vegetaţiei higrofile şi a arbuştilor (figura 4), determinând mărirea rugozităţii şi reducerea vitezei de curgere a 
apei, ceea ce favorizează sedimentarea aluviunilor și producerea colmatării. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Vegetaţie higrofilă şi de arbuşti pe canale 
 

Astfel, ca urmare a sedimentării aluviunilor în trepte datorită vegetaţiei higrofile şi de arbuşti se modifică 
panta longitudinală, aceasta prezentând valori variate de-a lungul canalelor, deseori realizând contrapante, ce 
favorizează stagnarea apei şi sedimentarea aluviunilor, mărind rata medie a colmatării şi accelerând scoaterea 
lor din funcţiune (figura 5). 

Figura 5. Secţiune longitudinală pe canalul de centură CC1, în aval de podeţ 
Analizând figura 5 se constată că se înregistrează contrapante pe tronsoane de 25,00 m, cu valori cuprinse 

între 0,03% şi 0,28%. În primii 25,00 m, lângă podeţ, s-a înregistrat cea mai mare valoare a pantei longitudinale 
a canalului de 0,75%, aceasta reflectând depozitarea resturilor vegetale şi menajere în preajma podeţelor. Pe 
următorii 225 m s-a obţinut o pantă longitudinală de 0,02%, ce evidenţiază producerea colmatării canalului şi 
în tronsonul ce deserveşte suprafaţa cu folosinţa arabil şi fâneaţă. Pe total secţiune se menţine o pantă de 
curgere a apei de 0,10% ceea ce asigură tranzitul apei spre canalul colector Şomuzel în perioadele cu 
precipitaţii abundente.  

La canalul colector principal Dumbrava din acelaşi sistem Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna Mare şi canalul 
principal de evacuare Stejăroaia din sistemul Drăgoieşti-Berchişeşti, unde suprafeţele limitrofe au folosinţa 
arabil nu se constată modificări substanţiale ale elementelor constructive. 

Pe baza măsurătorilor la canalul Dumbrava se constată înclinarea diferită a taluzurilor de la valoarea 
iniţială de 1:1,25 la 1:2,27 pe partea stângă, din care se descarcă colectoarele închise, şi la 1:1,79 pe partea 
dreaptă, unde drenurile absorbante se descarcă direct în colectorul principal (figura 6). Acest aspect al 
modificării diferite a înclinării taluzurilor se datorează microreliefului şi ariei de colectare mai mare, ce a 
favorizat producerea unor scurgeri de suprafaţă, care, la rândul lor, au determinat eroziunea pe taluzul stâng. 

Colmatarea canalului în perioada de funcţionare a determinat creşterea lăţimii la fund de la 0,60 la 0,80 
m, micşorarea adâncimii cu 0,50 m şi diminuarea secţiunii de curgere cu circa 7%, de la 7,26 m2 la 6,80 m2. 

 



 

 

 
 

Figura 6. Secţiune transversală prin canalul colector principal Dumbrava 
 

Adâncimea canalului principal de evacuare Stejăroaia nu s-a modificat datorită consolidării fundului 
canalului cu piatră de carieră la distanţe diferite (100-300 m), depunerile de aluviuni de pe fundul canalului 
fiind antrenate, transportate şi evacuate în emisar la viituri precum şi de debitele permanente ce şi-au creat o 
albie minoră prin aluviuni pe unele tronsoane (figura 7).  

Parametrii geometrici şi constructivi ai canalului colector de sector CCst9 (figura 8), ce deserveşte 
suprafeţe de teren cu folosinţa arabil, din sistemul Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna Mare, au fost la execuţie: 
lăţimea la fund b = 0,40 m, coeficientul de taluz m = 1,25, adâncimea medie 1,52 m (în amonte 1,30 m pentru 
a asigura descărcarea drenurilor absorbante, iar în aval 1,74 m). 

Din analiza profilului transversal al acestui canal se observă că s-a produs o colmatare de circa 35 cm, ce 
a avut ca efect modificarea lăţimii la fund de la 40 la 80 cm, iar coeficientul de taluz şi-a schimbat valoarea de 
la 1,25 la 1,78 pe taluzul de pe partea stângă şi de la 1,25 la 1,60 pe partea opusă (dreapta). Secţiunea de 
curgere s-a micşorat cu circa 10%, de la 3,04 m2 la execuţie la 2,75 m2 în prezent. 

 

 
Figura 7. Secţiune tranversală prin canalul principal de evacuare Stejăroaia 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8. Secţiune transversală prin canalul colector de sector CCst9   
 

Datorită adâncimii mici a canalului colector de sector (CCst9), o colmatare a fundului canalului de numai 
35 cm a produs acoperirea în totalitate a gurilor de evacuare a drenurilor absorbante în capătul amonte al 
acestui canal, iar în capătul aval, datorită adâncimii mai mari a canalului, gurile de evacuare sunt colmatate 
parţial, apa stagnând în tuburile de dren. 

Pe suprafeţele arabile colmatarea mai accentuată a reţelei de desecare, în cele mai multe cazuri, se 
datorează astupării cu pământ a secţiunii canalelor pentru a facilita accesul la parcelele individuale de teren şi 
depozitării resturilor vegetale şi menajere (figura 9).  

Canalul colector de sector (CCst48), din sistemul de desecare-drenaj Drăgoieşti-Berchişeşti, proiectat 
pentru a deservi o suprafaţă desecată, a avut la execuţie lăţimea la fund b = 0,40 m, adâncimea medie H = 1,20 
m şi coeficientul de taluz m = 1,00 (figura 10).  

 În profilul transversal efectuat se observă că, prin colmatarea canalului, s-a modificat forma secţiunii de 
la trapezoidală la triunghiulară, canalul colector de sector devenind o rigolă de scurgere cu adâncimea de 0,30 
m. Secţiunea transversală a acestui canal s-a redus cu circa 86%, de la valoarea 1,92 m2 la execuţie la 0,27 m2 
în prezent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Astuparea cu pământ şi depozitarea resturilor vegetale în canale  
 



 

 

 

 
 

Figura 10. Secţiune transversală prin canalul colector de sector CCst48 
 

Colmatarea acestui canal se datorează interpretării şi aplicării greşite a Legii nr. 18/1991, a neefectuării 
lucrărilor de întreţinere şi a modului de exploatare a suprafeţelor desecate. Astfel, parcelele de teren au fost 
amplasate perpendicular pe acest canal, iar beneficiarii legii, considerând că dreptul de proprietate asupra 
terenurilor le conferă orice drept şi asupra lucrărilor, au astupat secţiunea canalului pe anumite porţiuni, 
improvizând podeţe, pentru a facilita accesul la parcelele individuale de teren. Aceste obturări au favorizat 
stagnarea apei pe fundul canalului o perioadă îndelungată de timp, instalarea vegetaţiei higrofile şi lemnoase, 
accelerând procesul de colmatare. 

 
CONCLUZII 

Prin funcţionarea şi exploatarea reţelei de desecare din lunca râului Moldova, judeţul Suceava s-a produs, 
în timp, cu precădere, eroziunea malurilor şi colmatarea fundului canalelor mai accentuat pe suprafeţele 
exploatate ca păşune.   

Pe terenurile exploatate ca pășuni, eroziunea de mal și colmatarea canalelor este accentuată, datorită 
gradului mic de înierbare a taluzurilor, pe unele tronsoane inexistent, determinat de pășunatul nerațional și 
traversarea repetată și necontrolată a animalelor, atât în perioadele secetoase cât și în perioadele cu solul 
supraumezit. În perioadele de secetă severă, când vegetația este slab dezvoltată, efectuarea unui pășunat 
excesiv accelerează micșorarea gradului de acoperire cu vegetație, prin distrugerea plantelor slab dezvoltate. 
De asemenea pășunatul, în special cu bovine, în perioadele cu solul supraumezit, determină distrugerea 
covorului vegetal prin afundarea și asfixierea plantelor. 

În cadrul suprafețelor cu folosința arabil şi fâneaţă canalele au taluzurile bine înierbate, ceea ce 
diminuează eroziunea de taluz, dar în timp, prin neaplicarea lucrărilor de întreținere, creşterea necontrolată a 
vegetaţiei higrofile şi a arbuştilor măreşte rugozitatea, reduce viteza de curgere a apei, favorizând sedimentarea 
aluviunilor și producerea colmatării. 

Efectuarea izolată a lucrărilor de întreţinere pe canalele de desecare de către proprietarii de teren, pe 
sectoare ce corespund cu lăţimea parcelelor individuale, determină modificarea pantei longitudinale, aceasta 
prezentând valori variate de-a lungul canalelor, deseori realizând contrapante, ce favorizează stagnarea apei şi 
sedimentarea aluviunilor, mărind rata medie a colmatării şi accelerând scoaterea lor din funcţiune. 

Canalele de ordin inferior de pe suprafeţele exploatate ca păşune au secţiunea de curgere colmatată în 
proporţie mai mare, de până la 80-90%.  

Colmatarea reţelei de desecare pe suprafeţele arabile, se datorează, în principal, astupării cu pământ a 
secţiunii canalelor pentru a facilita accesul la parcelele individuale de teren şi a depozitării resturilor vegetale 
şi menajere. 
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