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Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele elaborării şi aplicării principiilor genetice de
apreciere a alimentării subterane a rîurilor în diferite sisteme peisagistice din Republica
Moldova. În baza datelor observaţiilor a fost determinată ponderea alimentării subterane
utilizînd valoarea debitelor minime din perioada etiajului de vară şi iarnă. Analiza
statistică a informaţiei obţinute a permis de a calcula valorile medii multianuale ale
scurgerii subterane şi ale celei de suprafaţă anuale a rîurilor. Generalizarea temporo-
spaţială a acestor date demonstrează că, dintre factorii intrazonali ai landşaftului, gradul
de împădurire a bazinelor hidrografi ce, în condiţiile modifi cării de la 5 pînă la 40%,
majorează ponderea scurgerii subterane pînă la 4-25%. Evaluarea rolului factorilor
azonali, exprimaţi prin suprafaţa bazinului din amonte, lipsit de scurgerea subterană,
a fost realizată în baza analizei şi determinării legităţilor dinamicii orizonturilor apelor
subterane. În fi nal se propune metoda de apreciere a valorii de infi ltrare a apelor de
suprafaţă a bazinelor hidrografi ce care dispun de informaţie insufi cientă privitor la
scurgerea subterană.
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Introducere

Modelarea cartografi că a resurselor de apă reprezintă o problemă complexă, care
afectează diferite domenii ale geografi ei şi, în primul rînd, ştiinţa peisajului, care studiază
structura „suprafeţei adiacente” a spaţiului, inclusiv şi a bazinelor hidrografi ce.

Încă de la începutul sec. al XX-lea, ca metodă de bază în determinarea valorii medii
a scurgerii se utilizează metoda interpolării geografi ce, bazată pe modelul cartografi c,
în care caracteristicile specifi ce ale scurgerii anuale sunt reprezentate prin izolinii.

Aprecierea scurgerii medii climatice prin metoda menţionată se realizează cu
ajutorul coordonatelor geografi ce. Însă, în realitate, structura bazinelor de recepţie (de
suprafaţă şi a celor subterane) poate să difere în mod apreciabil în raport cu condiţiile
zonale. Astfel, în zona pădurilor, în aria bazinelor hidrografi ce pot fi  prezente sectoare
despădurite, iar în zona de stepă – sectoare parţial sau complet împădurite. În astfel
de condiţii, în procesul de utilizare a harţii izoliniilor  scurgerii climatice se introduc
corecţii, în raport cu specifi cul factorilor intrazonali şi azonali.
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Însă, pe măsura acumulării unor date noi, s-a demonstrat, că o astfel de abordare
nu corespunde normelor teoretice, deoarece factorii enumeraţi modifi că în mod divers
componentele genetice ale resurselor de apă. În consecinţă, apare necesitatea de a analiza
diferenţiat infl uenţa factorilor intrazonali şi azonali asupra componentelor genetice ale
scurgerii anuale [6, 9, 4]. Generalizarea spaţială a caracteristicilor scurgerii fl uviale
de suprafaţă în limitele diversităţii peisagistice poate fi  realizată prin ajustarea datelor
scurgerii anuale totale (subterane şi de suprafaţă), şi a scurgerii viiturilor pluviale, la
caracteristicile zonale, care nu depind de suprafaţa bazinelor hidrografi ce, de infl uenţa
factorilor intrazonali, azonali şi antropici [3, 4, 7].

În acest articol se analizează problemele ce ţin de modelarea parametrilor de
modifi care a componentei subterane a resurselor de apă pe teritoriul Republicii Moldova
sub infl uenţa factorilor intrazonali şi azonali ai peisajului şi elaborarea metodelor de
determinare a ponderii alimentării subterane a râurilor pentru bazinele hidrografi ce slab
studiate din punct de vedere hidrologic din limitele Câmpiei Prutului de Mijloc.

Materiale şi metode de studiu
Generalizarea datelor măsurătorilor multianuale privitor la scurgerea râurilor

Republicii Moldova s-a realizat în baza sistemului de monitoring, care include 40 de
posturi hidrometrice. În limitele regiunii de studiu sunt amplasate 3 posturi hidrologice,
amplasate în bazinele râurilor Camenca, Căldăruşa şi Delia, cu o suprafaţă totală de 498
km2, ce constituie doar 20% din suprafaţa totală a regiunii (2223 km2).

Evoluţia componentelor naturale ale peisajelor din regiune este destul de diversă
şi nu este echivalentă cu suprafaţa de recepţie, pe care se efectuează observaţii
hidrologice. În plus, în Câmpia Prutului de Mijloc, un punct hidrologic reprezintă 741
km2, iar aceasta, conform [8] nu asigură o precizie necesară pentru extrapolarea spaţială
a parametrilor scurgerii fl uviale. Densitatea optimă a reţelei de monitoring hidrologic
trebuie să fi e 1 post la 400-450 km2.

În legătură cu aceasta apare necesitatea utilizării metodei analogiei „râuri (bazine)
analoage” ale regiunilor fi zico-geografi ce limitrofe, unde se efectuează măsurători
hidrometrice complete (tabelul 1). În acest tabel, în afară de punctele de observare,
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, sunt incluse şi datele, care caracterizează
specifi cul hidrologic al afl uenţilor de dreapta a râului Prut, unde reţeaua de monitoring
include 8 staţii hidrometrice [2, 12].

Pentru bazinele selectate, în baza prelucrării speciale a materialelor observaţiilor
multianuale [3, 4], au fost determinate caracteristicile genetice ale resurselor de apă
de suprafaţă, în baza analizei separate a celor două componente a scurgerii anuale –de
suprafaţă şi a scurgerii subterane.

Rezultatele calculelor fi nale privitor la determinarea valorilor medii multianuale
ale componentelor scurgerii anuale sunt redate în tabelul 2. Datele prezentate
caracterizează valorile reale (observate) ale scurgerii râurilor, tipice pentru un bazin
concret. Cartografi erea acestor caracteristici hidrologice nu poate fi  realizată din motivul
neomogenităţii suprafeţei adiacente (modului de acoperire/utilizare a terenurilor) a
bazinelor hidrografi ce, deosebirilor factorilor intrazonali şi azonali, cât şi a variaţiei
apreciabile a suprafeţelor acestora.
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Tabelul 1. Lista bazinelor hidrografi ce şi a componentelor sistemului de monitoring
hidrologic al Republicii Moldova şi al României.

Nr. post Râul - postul Suprafaţa bazinului, km2

13 Camenca - s. Cobani 284

14 Căldăruşa - s. Cajba 79,5

16 Delia - s. Pârliţa 125

25 Cogâlnic - or. Hânceşti 179

43 Răut - or. Bălţi 1080

48 Răuţel - s. Răuţel 95,5

49 Cubolta - s. Cubolta 869

50 Căinari - s. Sevirova 814

54 Ciulucul Mic – or. Teleneşti 566

55 Cula - s. Hulboaca 468

57 Ichel - s. Paşcani 562

58 Bălţata - s. Bălţata 62,4

69 Pojarna - s. Sipoteni 122

70 Işnovăţ - s. Sângera 343

77 Başeu - p. Ştefăneşti 909

78 Jijia - p. Dorohoi 255

79 Jijia - p. Todireni 1080

80 Jijia – p. Victoria 3350

90 Elan - p. Murgeni 410

91 Bârlad – p. Negreşti 817

92 Bârlad - p. Bârlad 3952

Tabelul 2. Componentele genetice reale ale scurgerii anuale a „râurilor analoage” din
regiunea de studiu.

Nr.
post

Râul - postul
Suprafaţa
bazinului,

km2

Componentele scurgerii medii multi-
anuale, mm/an

totală, subterană, suprafaţă,

1 2 3 4 5 6

13 Camenca – s. Cobani 284 54 17 37

14 Căldăruşa – s. Cajba 79,5 59 24 35

16 Delia – s. Pârliţa 125 52 12 40

25 Cogâlnic – or. Hânceşti 179 47 18 29

43 Răut – or. Bălţi 1080 42 16 26

48 Răuţel – s. Răuţel 95,5 58 23 35

49 Cubolta – s. Cubolta 869 65 40 25

50 Căinari – s. Sevirova 814 53 31 22
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Tabelul 2 (Continuare).

1 2 3 4 5 6

54 Ciulucul Mic – or. Teleneşti 566 39 9 30

55 Cula – s. Hulboaca 468 86 31 55

58 Bălţata – s. Bălţata 62,4 26 16 10

69 Pojarna – s. Sipoteni 122 61 16 45

70 Işnovăţ – s. Sângera 343 20 6 14

77 Başeu – p. Ştefăneşti 909 41 4 37

78 Jijia – p. Dorohoi 255 49 6 43

79 Jijia – p. Todireni 1080 42 6 36

80 Jijia – p. Victoria 3350 32 6 26

90 Elan – p. Murgeni 410 40 12 28

91 Bârlad – p Negreşti 817 38 5 33

92 Bârlad – p. Bârlad 3952 30 5 25

Pentru redarea legităţilor de infl uenţă a factorilor naturali ai peisajului în diferite
limite ale bazinelor hidrografi ce, unde funcţionează o reţea de posturi hidrometrice,
este necesar de utilizat următoarele date:

Suprafaţa bazinului de recepţie, km1. 2;
Panta medie a bazinului, grade;2.
Densitatea medie a reţelei hidrografi ce a bazinului, km/km3. 2;
Gradul de împădurire, %;4.
Gradul de înmlăştinire a suprafeţei bazinului hidrografi c, %;5.
Gradul de afectare a bazinului cu procese carstice, %;6.
Date cartografi ce şi statistice privitor la suprafaţa bazinelor de recepţie, pe care7.

se formează alimentarea subterană, km2.
Aprecierea cantitativă a acestor parametri a fost realizată de N. Boboc

şi Iu. Bejan [1 ].
Rezultate şi discuţii

Printre cei mai importanţi componenţi naturali ai peisajului cu infl uenţe asupra
scurgerii subterane, se numără gradul de împădurire a bazinului, condiţiile
hidrogeologice, structura reţelei hidrografi ce şi mărimea suprafeţei bazinului de
recepţie (colectare).

Conform teoriei genetice de formare a scurgerii subterane (alimentării subterane)
[3, 4, 5] norma zonală a infi ltrării apelor, care participă la alimentarea râurilor, este
descrisă de relaţia:

          (1)

Unde,  - norma zonală de infi ltrare în apele subterane (afl uxul total de
apă, drenat de un bazin hidrografi c, în mm/an); - stratul mediu multianual real

(observat) al scurgerii subterane (tab. 2); - indice, ce refl ectă infl uenţa pădurilor
şi a plantaţiilor forestiere asupra procesului de infi ltrare a precipitaţiilor atmosferice;
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 - funcţia de reducere, ce apreciază infl uenţa suprafeţei de recepţie şi particularităţile
ei hidrografi ce şi hidrogeologice.

Conform numeroaselor studii, s-a demonstrat, că pe teritoriile acoperite cu păduri,
gradul de infi ltrare a precipitaţiilor creşte în comparaţie cu terenurile deschise. Referitor la
zonele de silvostepă şi stepă de pe teritoriul republicii, în baza materialelor măsurătorilor
efectuate la staţiile hidrometrice, a fost determinată dependenţa reducţională, care i-a în
calcul infl uenţa vegetaţiei forestiere asupra normei  de infi ltrare în apele subterane:

     (2)

unde,  - coefi cient, ce i-a în calcul caracterul vegetaţiei arboricole. Pentru pădurile
foioase şi cele mixte,  se apreciază a fi  egal cu 0,7; pentru pădurile de răşinoase –
1,0; - ponderea din suprafaţa bazinului, acoperită cu vegetaţie forestieră (în condiţii
actuale);  - stratul de apă ce se infi ltrează în apele subterane pe suprafeţele deschise
(lipsite de vegetaţie forestiere). În realitate parametrul  în formula (1) prezintă
relaţia:

      (3)

şi poate fi  calculat în condiţiile când cunoaştem  şi , care se determină după
datele privind caracterul suprafeţei silvice în anumit bazin. Pentru evaluări cantitative

  şi   au fost prelucrate materialele hărţilor topografi ce la scară mare, datele
privitor la modul de utilizare a terenurilor [1], de asemenea datele obţinute prin
prelucrarea imaginilor satelitare „Landsat”. Ca rezultat, pentru „râurile analoage” s-au
obţinut date mai precise referitor la gradul lor de împădurire şi, în baza relaţiei (3) a fost
apreciată variabila  (tabelul 3). Din aceste date reiese, că, la nivelul stării actuale
a fondului forestier, pe suprafeţele bazinelor râurilor mici din Republica Moldova,
gradul de creştere a scurgerii subterane în mediu se modifi că de la 3% (r. Răut – or.
Bălţi) până la 25% în comparaţie cu suprafeţele despădurite. Aceste rezultate refl ectă
numai acea parte a creşterii alimentării subterane a râurilor, care este infl uenţată în
mod direct de împădurire. Însă în realitate, o anumită suprafaţă este ocupată şi de alte
tipuri de vegetaţiei arboricolă, cum ar fi  livezile, parcurile, fâşiile de protecţie. Pentru
aprecierea infl uenţei învelişului arboricol asupra creşterii componentei subterane de
alimentare a râurilor au fost prelucrate suplimentar datele privitor la suprafeţele cu
livezi şi parcuri pe suprafaţa bazinului de recepţie, ce formează nemijlocit scurgerea
subterană în limitele Câmpiei Prutului de Mijloc (tab. 4).

Din tabelul 4 rezultă, că suprafaţa pădurilor în mediu pentru toate bazinele este de
1,5 ori mai mică decât suprafaţa totală a livezilor şi parcurilor, iar ponderea totală a
vegetaţiei arboricole este relativ identică şi constituie în medie 27%.

Dacă se ia în calcul, că sistemul radicular al arborilor în masivele forestiere, în
plantaţiile de livezi şi, de asemenea, în parcuri posedă capacitatea, în mod practic
identic, să absoarbe precipitaţiile atmosferice, ca indicator integral de evaluare a
infl uenţei tipurilor enumerate de agrocenoze asupra scurgerii subterane pot servi
relaţiile (2) sau (3). Rezultatele unor astfel de evaluări sunt redate în tabelul 5, din care
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reiese că calcularea unor componente suplimentare ale peisajelor (livezile şi parcurile)
contribuie la creşterea parametrilor  şi astfel, corespunzător creşte şi ponderea
alimentării subterane a râurilor în mediu cu circa 10-14%.

Tabelul 3. Rezultatele determinării parametrilor de infl uenţă a gradului de împădurire
asupra scurgerii subterane a „râurilor analoage”.

Râul – postul Suprafaţa
bazinului, km2 Păduri, % Parametrul,

după formula (3)
Camenca – s. Cobani 287 7 1,05

Căldăruşa – s. Cajba 79,5 9 1,06

Delia – s. Pârliţa 125 15 1,11

Cogâlnic – or. Hânceşti 179 20* 1,14

Răut – or. Bălţi 1080 4 1,03

Răuţel – s. Răuţel 95,5 6* 1,04

Cubolta – s. Cubolta 869 5 1,04

Căinar – s. Sevirova 814 5 1,04

Ciulucul Mic – or. Teleneşti 566 12 1,08

Cula – s. Hulboaca 468 17 1,11

Ichel – s. Paşcani 562 24 1,17

Bălţata – s. Bălţata 62,4 16* 1,11

Pojarna – s. Sipoteni 122 36 1,25

Işnovăţ – s. Sângera 343 29 1,20
* Datele sunt extrapolate până la punctul de observaţie

Tabelul 4. Ponderea terenurilor acoperite cu vegetaţie arboricolă în limitele bazinelor
din cadrul Câmpiei Prutului de Mijloc.

Bazinul
Suprafaţa,

km2

Teritorii ocupate cu vegetaţie arboricolă, în %
Păduri Livezi Parcuri Total

Camenca 236 8 3 14 25

Căldăruşa 244 8 4 12 24

Şovăţul Mic 132 10 9 12 31

Şovăţul Mare 145 9 9 10 28

Gârla Mare 232 9 6 10 25

Şoltoaia 103 7 5 11 23

Vladnic 123 7 3 15 25

Delia 167 9 5 14 28

Interfl uvii 390 20 3 10 33

Caracteristic este, că în limitele bazinelor, complet acoperite cu vegetaţie arboricolă,
când , iar , ponderea scurgerii subterane, calculată după formula (2)
poate creşte până la 70% în comparaţie cu bazinele despădurite.

La factorii azonali cu infl uenţe asupra alimentării subterane, se atribuie suprafaţa
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de recepţie a bazinului, care reprezintă indicele de saturaţie a alimentării subterane.
Acesta caracterizează acea parte a infi ltraţiei, care alcătuieşte scurgerea subterană la
anumită adâncime de drenare.

Tabelul 5. Creşterea ponderii alimentării subterane (normei de infi ltrare) în cadrul
bazinelor hidrografi ce din limitele Câmpiei Prutului de Mijloc sub infl uenţa vegetaţiei
arboricole.

Bazinele
Păduri Livezi şi

parcuri
 totală

Camenca 1,06 1,12 1,18 1,11

Căldăruşa 1,06 1,11 1,17 1,10

Şovăţul Mic 1,07 1,15 1,22 1,14

Şovăţul Mare 1,06 1,13 1,20 1,13

Gârla Mare 1,06 1,11 1,17 1,10

Şoltoaia 1,05 1,11 1,16 1,11

Vladnic 1,05 1,13 1,18 1,12

Delia 1,07 1,13 1,20 1,12

Interfl uvii 1,14 1,09 1,23 1,11

Astfel, norma zonală a scurgerii subterane (infi ltrării) pentru bazine diferite ca
suprafaţă se determină după formula (1). În această formulă, funcţia reducţională
reprezintă un factor care se aproximează prin formula tangentei hiperbolice, ca o funcţie
din relaţia capacităţii (puterii) tuturor orizonturilor acvifere din zona de drenare Hst la
adâncimea maximă de drenare Hd deci de la parametrul hidrogeologic aG=Hst/Hd  şi
de la mărimea suprafeţei critice a bazinului, în care se formează alimentarea subterană
F1 kp  km2 [3, 4]:

     (4)

Menţionăm, că mărimea suprafeţei critice F
1 kp

pentru bazine reale poate fi
determinată prin două metode: prin metoda cartării izvoarelor râurilor şi a altor surse
de ieşire la zi a apelor subterane la suprafaţă şi prin metoda analitică, prin relaţia
caracteristicii densităţii reţelei hidrografi ce :

(5)

Realizarea acestor metode s-a efectuat prin utilizarea hărţilor topografi ce la scara
1:50 000 pentru bazinele „râurilor analoage” şi bazinele mici din cadrul Câmpiei
Prutului de Mijloc, cu utilizarea programei de calculator ArcGIS 9.3.1.

Trebuie de menţionat, că aceste componente ale peisajului, sunt sensibile atât la
condiţiile climatice, cât şi la cele hidrogeologice ale bazinului. Ultimele, pot fi  calculate
prin determinarea parametrului aG , componentă a relaţiei (4), prin construirea grafi cului
de dependenţă din fi g. 1.
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Figura 1. Dependenţa regională dintre parametrul reducţional , şi relaţia
F/F1CR pentru „râurile analoage”.

Grafi cul dependenţei din fi g. 1 la aG,  care se modifi că de la 0,3 până la 0,5, reprezintă
teritoriul Câmpiei Prutului de Mijloc şi sistemul bazinelor „râurilor analoage”, redate
în tabelele 2, 3 şi 5.

În rezultat, bazându-ne pe legităţile determinate de infl uenţa factorilor intrazonali
şi azonali ai peisajului asupra componentei subterane ale scurgerii anuale a râurilor
din regiunea cercetată, putem evalua norma zonală de infi ltrare în apele subterane
Problema evaluării se reduce la rezolvarea ecuaţiei (1). Rezultatele obţinute şi ordinea
calculelor efectuate sunt prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6. Norma zonală de infi ltrare în apele subterane în bazinele râurilor din
limitele Câmpiei Prutului de Mijloc.

Râul - Postul Suprafaţa
(km2)

,
mm

, %
tab. 3

,
formula

(3)

,
км2

,
for-

mula
(4)

, mm,
formula

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Camenca – s. Cobani 284 17 7 1,05 5,50 0,4 0,79 21

Căldăruşa – s. Cajba 79,5 24 9 1,06 3,03 0,4 0,71 32

Delia – s. Pârliţa 125 12 15 1,11 2,78 0,3 0,65 17

Cogâlnic – or. Hânceşti 179 18 20 1,14 3,84 0,3 0,65 24

Răut – or. Bălţi 1080 16 4 1,03 4,34 0,4 0,92 17

Răuţel – s. Răuţel 95,5 23 6 1,04 2,60 0,4 0,75 29

Cubolta – s. Cubolta 869 40 5 1,04 4,34 0,5 0,91 43

Căinari – s. Sevirova 814 31 5 1,04 6,25 0,5 0,87 34

Ciulucul Mic – or.
Teleneşti 566 9 12 1,08 3,84 0,4 0,78 11
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Tabelul 6 (Continuare).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Căinari – s. Sevirova 814 31 5 1,04 6,25 0,5 0,87 34

Ciulucul Mic – or.
Teleneşti 566 9 12 1,08 3,84 0,4 0,78 11

Cula – s. Hulboaca 468 31 17 1,12 2,60 0,3 0,80 35

Bălţata – s. Bălţata 62,4 16 16 1,11 2,50 0,3 0,58 25

Pojarna – s. Sipoteni 122 16 36 1,25 6,57 0,3 0,55 23

Işnovăţ – s. Sângera 343 6 29 1,20 10,8 0,3 0,61 8

Concluzii

Valoarea medie a normei zonale de infi ltrare ( ) a apelor meteorice în cadrul
bazinelor hidrografi ce din Câmpia Prutului de Mijloc este de 24 mm/an; devierea
medie pătratică ; coefi cientul modifi cării spaţiale ;

eroarea medie -   sau . Rezultatele obţinute pot fi  interpolate şi
pentru bazinele insufi cient studiate din punct de vedere hidrologic. Valoarea maximă a
scurgerii subterane în cazul împăduririi complete (100%) a bazinului hidrologic creşte
de 1,7 ori în comparaţie cu bazinele complet despădurite.
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