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Introducere

Utilizarea durabilă a resurselor de apă în vederea reabilitării sistemelor de irigaţii 
în conformitate cu Proiectul  „Tranziţia la agricultura performantă” al Programului 
COMPACT necesită elaborarea unor sisteme optime de protecţie  de la epuizare şi 
poluare a apelor. Activităţile umane cu impact asupra resurselor de apă pot   grupate 
în:

activităţi care modi că condiţiile de formare a scurgerii în bazinele hidrogra ce - 
(activităţi agrotehnice, urbanizarea, despădurirea sau împădurirea terenurilor);

activităţi care nemijlocit contribuie la modi carea  volumului şi regimului - 
de scurgere (lacurile de  acumulare, iazurile şi alte construcţii hidrotehnice destinate 
acumulării apelor pluviale şi/sau nivale) [3, 8]. Aceste modi cări ale resurselor de apă 
au loc datorită pierderilor ca urmare a evaporaţiei suplimentare de pe suprafaţa lacurilor 
antropice şi prelevarea apei pentru diferite necesităţi ale populaţiei (irigaţii, industrie, 
gospodăria comunală, apă potabilă ş.a.), utilizarea pe larg a resurselor funciare în 
diverse activităţi agricole, sau scoaterea din circuitul agricol a terenurilor prin realizarea 
diferitelor categorii  de construcţii.

Scopul acestei lucrări constă în evaluarea modului de in uenţă a unor activităţi 
antropice cum sunt: construcţiile lacurilor de acumulare şi a iazurilor, ponderea 
arabilului şi a urbanizării asupra resurselor apelor de suprafaţă şi aprecierea volumului 
de apă în lacurile antropice folosind metode statistice şi teledetecţia.

Metode şi materiale

Evaluarea modi cărilor scurgerii anuale sub in uenţa lacurilor antropice poate   
realizată în baza relaţiei 1 [8]:

    (1)

unde - reprezintă suprafaţa bazinului hidrogra c şi respectiv suprafaţa 
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totală a oglinzii lacurilor din aria bazinului; 
, 

- valoarea modi cată şi respectiv 

naturală a scurgerii anuale; - cantitatea anuală de precipitaţii, - evaporaţia de 
la suprafaţa apei.

În cazul în care suprafaţa lacurilor ( ) şi valoarea scurgerii climatice 

( ) sau scurgerii naturale  ( ) din aria bazinului hidrogra c, regiunii peisagistice 

sau unităţii administrative sunt cunoscute, valoarea scurgerii anuale modi cate ( ) 
poate   apreciată în baza relaţiei:

,      (2) 

Evaluarea in uenţei lacurilor antropice asupra resurselor de apă poate   realizată 
utilizând un coe cient de in uenţă antropică, care reprezintă raportul dintre scurgerea 
anuală modi cată şi scurgerea climatică şi care este descris de funcţia exponenţială a 
două argumente:

unde  -  ponderea (%) oglinzii apei lacurilor în suprafaţa totală a regiunii [5] 

(bazinului hidrogra c, regiunii peisagistice sau unităţii administrative);  - variabilă 
care caracterizează intensitatea de diminuare a scurgerii climatice în condiţiile suprafeţei 
respective a lacurilor antropice. În condiţiile peisajelor de stepă din Ucraina valoarea 

lui , conform [8], se propune de apreciat după relaţia (4), care poate   adaptată şi 
pentru spaţiul Republicii Moldova.

Estimarea volumului de apă a lacurilor antropice poate   realizată în baza cercetărilor 
în teren, cu efectuarea măsurătorilor caracteristicilor morfologice şi hidrologice ale 
acestora. În etapa iniţială a cercetărilor,  în acest scop, analiza a fost realizată utilizând 
imaginile satelitare Landsat 2004 şi sistemele informaţionale geogra ce.

Rezultate şi discuţii

Lacurile antropice, amenajate pe râuri în diferite scopuri (reglarea scurgerii, pescuit, 
irigaţii etc.), în funcţie de volumul de apă, convenţional, sunt grupate în două  categorii: 
lacuri de acumulare şi iazuri. Lacurile antropice cu un volum de apă de 1 mil. m3 şi mai 
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mare se numesc lacuri de acumulare, iar cele cu un volum mai mic de  1 mil. m3
  
se 

atribuie la  iazuri, heleşteie etc. 
Construirea diferitelor categorii de lacuri în Moldova a început încă în sec. XV-

XVI, dar a avut loc mai intens în secolul  al XX-lea, în perioada postbelică. În prezent 
nu este cunoscut cu precizie numărul de lacuri, suprafaţa şi volumul de apă al acestora. 
Confruntând hărţile topogra ce din anii ’70-80 ai secolului trecut şi imaginile Landsat 
2004, s-a constatat, pe de o parte, că multe lacuri prezente pe hărţile topogra ce nu 
mai existau la data realizării imaginilor cosmice, iar altele, în măsură apreciabilă, au 
fost colmatate. În anii ’90 ai secolului trecut în Republica Moldova, după unii autori 
[12], existau 3532 de iazuri şi lacuri de acumulare. În anii următori se consideră că 
numărul iazurilor, cu un volum iniţial de 50-150 mii m3, ca urmare a colmatării, s-a 
redus substanţial, astfel ca numărul total al acumulărilor de apă s-a redus la cca. 3000.

În baza relaţiilor 2-4 a fost apreciată valoarea scurgerii medii modi cate, inclusiv 
ponderea scurgerii modi cate în urma construcţiei lacurilor antropice pe regiuni şi 
subregiuni  zico-geogra ce sau peisagistice. În tab.1  sunt prezentate datele doar pe 
regiuni peisagistice. Conform acestor aprecieri  resursele de apă, în condiţiile numărului 
şi caracteristicilor lacurilor antropice existente,  s-au redus în mediu pe republică cu 
14%. Valoarea minimă  a modi cării scurgerii (2,6%) caracterizează ramurile de sud-
vest ale Podişului Podoliei, iar cea maximă – Câmpiile şi Dealurile de stepă ale Moldovei 
de Nord (19,4%), unde se înregistrează cel mai mare număr de lacuri arti ciale (tab. 
1). Este relativ mare şi valoarea diminuării scurgerii în Câmpia Ialpugului, fenomen 
determinat în mare parte de acumulările Comrat şi Congaz.

Tabelul 1: Scurgerea medie climatică şi scurgerea modi cată antropic prin amenajarea 
de lacuri antropice.

Regiuni  zico-geogra ce

Scurgerea medie 
modi cată

Regiunea Podişurilor şi Câmpiilor de Silvostepă ale 
Moldovei de Nord

9117,4 1,28 21,12 0,82 20,00 5,3

Regiunea Câmpiilor şi Dealurilor de Stepă ale Moldovei 
de Nord

3721,4 1,33 19,00 0,79 15,31 19,4

Regiunea de Silvostepă a Podişului Râbniţei 1897,5 0,14 16,56 0,97 16,13 2,6

Regiunea Podişului Codrilor Bâcului 6576 1,08 25,63 0,86 22,67 11,5

Regiunea Câmpiilor şi Podişurilor de Silvostepă ale 
Moldovei de Sud

5531,4 0,74 15,80 0,87 14,03 11,2

Regiunea Câmpiei de Stepă a Bugeacului 4476,7 0,94 13,08 0,83 11,04 15,6

Regiunea Câmpiei Aluviale de Stepă a Nistrului 2596,4 0,89 12,98 0,9 11,61 10,6

Total 33917 1,05 20,6 0,85 17,72 14,0

În vederea reabilitării sistemelor de irigaţii o problema stringentă reprezintă 
aprecierea volumului potenţial de apă care se conţine în lacurile antropice. În condiţiile 
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unui relief de câmpie şi podiş, cu o mică energie a reliefului, se consideră că suprafaţa 
luciului de  apă se a ă într-un strâns raport cu volumul  de apă acumulat. Reieşind din 
aceste considerente, şi în baza caracteristicilor morfometrice  a 117 lacuri de acumulare 
cu un volum  de apă mai mare de 1 mil. m3, s-au testat câteva relaţii. În formă liniară 
s-a obţinut ecuaţia:

V = 3,619*S; R² = 0,890   (5). (Fig. 1)

În forma polinomială această ecuaţie ia aspectul următor:

V = 0,099*S2 + 2,328*S; R² = 0,939  (6). (Fig. 2)

O altă relaţie propusă de [1 şi 2], calculată în baza datelor WORLDLAKE, are 
aspectul:

V = 3,4*S1,134 (7)
Pentru Podişul Moldovenesc de la vest de Prut se constată, de asemenea, o mare 

interdependenţă  a acestor două variabile (suprafaţă şi volum), deosebindu-se în acelaşi 
timp două grupe de acumulări [19]:

acumulările mici şi mijlocii• , care se grupează după dreapta descrisă de ecuaţia: 
V

1
= 18,4585*S1,0444 (8)

Unde V
1
- volumul lacului în mii m3 şi S - suprafaţa lacului în ha 

acumulările  mari • care se grupează după dreapta descrisă de ecuaţia:
V

2
= 100,1 S0,991 (9)

Volumul total al acumulărilor din Republica Moldova,  apreciat după datele de pro-
iect, şi volumul calculat după ecuaţiile de regresie 5, 6, 7, 8 se prezintă în tabelul 2.

Figură 1: Dependenţa volumului apei 
în lacurile de acumulare de suprafaţa 
acestora (regresie liniară, ecuaţia 5).

Figură 2: Dependenţa volumului 
apei lacurilor de acumulare de suprafaţa 
acestora (regresie polinomială, ecuaţia 6).

Calculele asupra volumului lacurilor de acumulare prezintă o corelaţie  mai strânsă 
a datelor de proiect cu cele calculate cu utilizarea ecuaţiei 6 (Tab. 2), însă, ţinând cont 
de colmatarea lacurilor, par a   mai veridice datele obţinute cu utilizarea ecuaţiei 8.

Astfel, confruntând imaginile satelitare Landsat 2004, în Republica Moldova a 
fost depistat un număr de 2863 de lacuri de acumulare şi iazuri, repartizate pe unităţi 
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peisagistice regionale destul de neuniform. Ponderea acestora variază  de la 0,39% în 
Câmpia Cogâlnicului de Mijloc şi  până la 3,30% în Podişul Râbniţei (Tab. 1). Menţionăm 
că valoarea volumului de apă din lacurile antropice, apreciat  cu utilizarea relaţiilor 5-8 
reprezentă valori teoretice. Este necesar de ţinut cont  de colmatarea  lacurilor  după 
darea lor în exploatare, care, evident,  a  contribuit  la diminuarea volumului  de apă a 
acestora.

Tabel 2. Valorile de proiect şi cele estimate ale volumului lacurilor de acumulare din 
Republica Moldova, mil. m3

Volumul 
lacurilor

Volum total conform 
datelor de proiect

Volum apreciat conform cu:

ecuaţia 5 ecuaţia 6 ecuaţia 7 ecuaţia 8

Volumul total 343,70 476,06 351,38 487,26 305,77
Volum mediu 2,95 4,07 3,00 4,16 2,61

Aprecierea cu  precizie mai mare a volumului posibil al apelor lacurilor antropice 
şi al altor caracteristici ale acestora se efectuează  prin măsurători şi cartări în teren. În 
vederea aprecierii volumului de apă în lacurile antropice după darea lor în exploatare, s-a 
analizat dinamica procesului de colmatare a  40 de acumulări: 18 din bazinul  uviului 
Nistru, 12 din bazinul Prutului şi 10 din bazinele râurilor care se varsă nemijlocit în 
limanurile dunărene şi în cele ale Mării Negre. Calculele denotă că valoarea medie de 
diminuare a volumului total al acumulării Dubăsari este de 1,1% pe an, valoare de circa 
două ori mai mare de cât cea a lacului Costeşti-Stânca care este de 0,6% anual.

Figură 3: Diminuarea 
scurgerii de suprafaţă în funcţie 
de ponderea terenurilor arabile
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Figură 4: Modi carea scurgerii de 
suprafaţă în funcţie de ponderea ariilor 
construite.

Figură 5: Modi carea scurgerii de 
suprafaţă în funcţie de construcţia lacurilor 
antropice.

Valori maxime ale colmatării, fenomen care contribuie la diminuarea volumului şi 
a oglinzii lacurilor, caracterizează acumulările de apă din Câmpia Cuboltei Inferioare 
(lacul Bălţi), din Câmpia Ialpugului (acumulările Comrat şi Congaz ş.a.). Astfel volumul 
total al acestora s-a micşorat anual cu 1,56% şi respectiv 1,48% şi 1,7%. Reieşind 
din aceste aprecieri, conchidem că volumul total al lacului de acumulare Dubăsari, de 
exemplu, s-a redus de la 485 mil. m3  în 1956 până la 178 mil. m3 în 2011, iar al lacului 
Congaz, de la 9,9 mil. m3  în 1961 până la 1,6 mil. m3 în 2011.

Un alt factor cu in uenţe asupra scurgerii de suprafaţă este modul de utilizare a 
terenului şi nu în ultimul rând ponderea arabilului. Conform datelor noastre ( g. 3), 
valoarea maximă a diminuării scurgerii în funcţie de ponderea arabilului se înregistrează 
în Câmpia  Cuboltei, Câmpia Nistrului Inferior şi în raionul Briceni, unde ponderea 
arabilului poate atinge 84% din terenurile agricole.

În  g. 4 este reprezentat modul de in uenţă a construcţiilor asupra scurgerii în 
funcţie  de ponderea ariilor acoperite. În ansamblu, ariile construite aduc la creşterea 
scurgerii de suprafaţă, care, în condiţiile ploilor torenţiale şi a unui sistem ine cient de 
captare a apelor,  poate contribui la inundaţii, uneori cu efecte catastrofale, cum a avut 
loc, de exemplu, la 31 iulie 2008 în oraşul Chişinău.

Concluzii

În rezultatul cercetărilor, folosind metode statistice, teledetecţia şi sistemele 
informaţionale geogra ce, a fost apreciat modul de in uenţă a lacurilor antropice, 
arabilului şi a intravilanului  asupra scurgerii de suprafaţă. Construcţia lacurilor si  
arabilul contribuie la  diminuarea cu circa 16% a scurgerii de suprafaţă. A fost estimat  
numărul lacurilor antropice din Republica Moldova, valoarea teoretică a volumului  
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lacurilor şi, pe exemplul unui număr de patruzeci de lacuri din bazinul  uviului Nistru, 
râului Prut şi a râurilor din inter uviul Prut-Nistru, a fost apreciat volumul de apă şi alte 
caracteristici morfometrice ale acestora în raport cu dinamica procesului de colmatare. 
Rezultatele cercetărilor pot servi ca suport în aprecierea resurselor de apă şi gestionarea 
bazinelor hidrogra ce din cadrul proiectului ”Tranziţia la agricultura performantă” al 
Proiectului COMPACT. 
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