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Erosion and sedimentation have been recognised as a major 
environmental threat within  the Tutova Rolling Hills. The heavy rainfalls 
that occured during September 05, 2007 within both the southern part of the 
Moldavian Plateau and the north-eastern part of the Romanian Plain 
ammounted up to 237.7 mm in the town of Podu Turcului. These severe 
rainfalls resulted in a significant hidrologic reaction and a variable erosion 
reaction. Field data collected mostly in small catchments, each usually under 
500 ha in size, are emphasizing the associated impact on the local 
environment. In addition, the human activity has sometimes decisively 
contributed in diferentiating that impact. 
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Colinele Tutovei şi, în general, Podişul Moldovei reprezintă un areal cu o 
favorabilitate ridicată la acţiunea proceselor de degradare a terenurilor, respectiv 
eroziunea în suprafaţă, ravenarea, alunecările de teren, sedimentarea, etc. Factorii 
naturali principali care influenţează atât scurgerea lichidă cât şi eroziunea sunt 
precipitaţiile, relieful, vegetaţia şi solul. 

Precipitaţiile sunt de o deosebită importanţă deoarece majoritatea estimărilor 
de scurgere lichidă se bazează pe informaţii referitoare la cantitatea, durata şi 
intensitatea ploilor. Majoritatea metodelor de calcul a volumului scurgerii de 
suprafaţă au în vedere, ca indicator de risc, precipitaţiile în 24 de ore şi umiditatea 
solului anterioară evenimentului. Astfel, pentru oraşul Bârlad, valoarea acestor 
precipitaţii maxime din 24 ore cu diferite asigurări este de 62 mm (la asigurarea de 
10 %), 76 mm (pentru asigurarea de 5 %), 108 mm (la asigurarea de 1 %) şi 122 
mm pentru asigurarea de 0,5 %. Pe de altă parte, trebuie menţionată şi valoarea mai 
ridicată a agresivităţii pluviale deoarece coeficientul de agresivitate climatică, K, 
din sudul Podişului Moldovei are valoarea 0,144 [Moţoc M. et al., 6, 7].  

Pentru ţara noastră prezintă interes în estimarea scurgerii de pe versanţi 
indicatorul Hi15, propus de Stănescu P. [9], în care H reprezintă cantitatea de 
precipitaţii, iar i15 intensitatea nucleului torenţial pe durata de 15 minute. Analizând 
datele de la parcelele de controlul scurgerilor din Valea Ţarinei – Perieni, Colinele 
Tutovei, pentru o perioadă de 30 de ani (1970 – 1999), Ioniţă I. [2] apreciază că, la 
porumb, condiţii de risc hidrologic maxim se înregistrează  în luna iunie, 37% din 
totalul anual, după care urmează luna iulie cu o pondere de 27 %.  
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Relieful joacă un rol deosebit în procesul de scurgere şi eroziune. Pentru 
sesizarea relaţiei dintre aspectul dimensional al formelor de relief şi eroziunea 
solului s-au efectuat numeroase cercetări privind înclinarea şi lungimea versanţilor. 
După datele obţinute cu ajutorul parcelelor de scurgere din ţara noastră şi din 
străinătate rezultă că eroziunea variază cu lungimea versantului la puterea 0,3 şi cu 
înclinarea la puterea 1,5 [Moţoc M., 7]. 

În condiţiile din Podişul Moldovei, riscul erozional cel mai ridicat se 
consemnează în mod frecvent pe frunţile de cuestă, respectiv pe versanţii a căror 
orientare este opusă înclinării stratelor, deci pe versanţii cu expoziţie generală 
nordică şi vestică. Valorile cele mai scăzute de risc erozional se înregistrează, de 
obicei, pe reversurile de cuestă, respectiv pe versanţii conformi cu înclinarea 
stratelor, deci pe versanţii cu expoziţie generală sudică şi estică [Băcăuanu V. et 
al., 1, Ioniţă I. 3]. În plus, reţine atenţia faptul că, în sudul Colinelor Tutovei, 
depozitele sedimentare pliocene sunt alcătuite predominant din nisipuri dispuse în 
structură deltaică [Jeanrenaud P., 5, Ionesi L., 4]. 

Vegetaţia intervine în procesul de eroziune prin aparatul vegetativ care 
interceptează precipitaţiile, prin tulpini ce pot să reducă viteza de scurgere şi prin 
rădăcini, care fixează solul. Un interes deosebit îl prezintă influenţa plantelor 
cultivate asupra pierderilor de sol prin eroziune. Pe baza datelor de la parcelele de 
controlul scurgerilor din Valea Ţarinei – Perieni,  din perioada 1970-1999, Ioniţă I. 
[2] estimează că, la prăşitoare, 47 % din totalul pierderilor de sol erodat se 
înregistrează în luna iunie. Conform aceluiaşi autor sezonul critic de eroziune la 
prăşitoare cuprinde două luni, respectiv intervalul dintre 15-20 mai şi 15-20 iulie. 

Solul interesează în mod deosebit prin proprietăţile care modifică viteza de 
infiltraţie, influenţând în acest fel cantitatea de apă ce se scurge la suprafaţă şi prin 
erodabilitate, respectiv prin rezistenţa sa la forţele care determină desprinderea şi 
transportul particulelor de material solid. În condiţiile din Podişul Moldovei, cele 
mai rezistente la eroziune sunt molisolurile neerodate sau slab erodate. În schimb, 
solurile de pădure puternic erodate se situează la polul opus fiind caracterizate 
printr-o valoare dublă a erodabilităţii. Prin urmare, dacă pe cernoziomul cambic, 
slab erodat, din Valea Ţarinei – Perieni, valoarea medie anuală a pierderilor de sol 
prin eroziune este de 33,0 t/ha la ogorul negru, 8 t/ha la porumb şi 1,0 t/ha la grâu 
se înţelege uşor că pe solurile de pădure, ce prezintă la zi un orizont Bt, valoarea 
riscului erozional se dublează.  

Conform studiilor efectuate până în prezent se estimează că  valoarea medie a 
eroziunii totale în sudul Podişul Moldovei variază între 20-30 t/ha/an [Moţoc M., 8]. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Cercetările privind impactul evenimentelor pluviale din septembrie 2007 asupra 

mediului înconjurător din sudul Podişului Moldovei au constat în primul rând în 
culegerea datelor de teren (respectiv date privind precipitaţiile, măsurători pentru 
determinarea unor parametri de geometrie hidraulică pe canale de scurgere din bazine 
hidrografice mici). 

Apoi, s-a trecut la prelucrarea şi interpretarea datelor în laborator. 
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Pentru evaluarea debitelor lichide maxime din bazinele hidrografice mici 
analizate s-a folosit „metoda raţională”, în formula: Q = A x V, în care: Q = debitul lichid 
(mc/s); A = secţiunea udată (mp); V = viteza apei (m/s). 

Pentru estimarea vitezei curenţilor lichizi s-a utilizat relaţia: V = 1/n x R2/3 x i1/2 în 
care: n = coeficientul de rugozitate în sens Manning; R = raza hidraulică (R = A/P); A = 
secţiunea udată (mp); P = perimetrul udat (m); i = panta fundului canalului (%). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În tabelul nr. 1. sunt prezentate date privind valoarea precitaţiilor înregistrate 

în diferite posturi pe data de 05.09.2007. De menţionat că, în intervalul 08-12 
septembrie, au căzut precipitaţii mai mici de 30 mm fiecare. 

Tabelul 1 
Valoarea precipitaţiilor care au provocat scurgere lichidă şi eroziune 

Nr. Localitatea Cantitatea
(mm) Nr Localitatea Cantitatea  

(mm) 
Date de la Direcţia Apelor Prut Iaşi 

1 Pogoneşti-jud. Vaslui 186,0 9 Banca-jud. Vaslui 27,2 
2 Tutova 153,7 10 Galbeni-jud. Galaţi 191,5 
3 Fichiteşti-Ac. Pereschiv 151,3 11 Feldioara-Berheciul inf 180,0 
4 Acumul. Cuibul Vulturilor   84,7 12 Priponeşti 114,0 
5 Băcani  69,8 13 Nicoreşti 104,0 
6 Puiesti 53,5 14 Tecuci-jud. Galaţi 105,0 
7 Acumul. Râpa Albastră 47,5 15 Bosia-jud Bacăui 25,3 
8 Bârlad-Staţia hidrologică 42,6 16 Onceşti-jud. Bacău 20,9 

Date de la Direcţia Meteorologică Iaşi 
1 Podu Turcului-jud. Bacău 237,7 5 Coroieşti-jud. Vaslui 131,7 
2 Adjud 156,0 6 Tecuci 105,0 
3 Huruieşti-jud. Bacău 136,0 7 Galaţi 9,4 
4 Bârlad-Staţia meteo 111,4 8 Focşani 83,8 

Date de la S.C. Agrocomplex Bârlad 
1 Tutova-jud. Vaslui 155,0 5 Ferma Trestiana 42,0 
2 Vie-Valea Crângului 130,0 6 Ferma Bujoreni 22,0 
3 Sediu-Bârlad 121,0 7 Docăneasa-jud. Vaslui 9,3 
4 Pochidia 105,0 8 Vîrlezi-jud. Galaţi 10,0 

 
Din analiza acestui tabel şi din informaţii orale suplimentare se pot face 

următoarele aprecieri: 
- Aversa excepţională din 05.09.2007 a ocupat un areal larg, sub forma unei 

benzi foarte extinse din zona Piemontului Curburii până în Dealurile Fălciului, şi a 
constat de fapt într-o succesiune de trei „valuri”, care s-au derulat pe un interval de 
10 ore; 

- Cantităţile cele mai mari de precipitaţii s-au înregistrat în Colinele Joase 
ale Tutovei, respectiv în bazinele inferioare ale Berheciului, Zeletinului şi 
Pereschivului, ele înscriindu-se cu valori specifice pentru asigurări mai mici de 0,5 
%. Pentru o arie apreciabilă au căzut preciptaţii corespunzătoare unei asigurări de 
0,5% - 1,0 %. 
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Într-un asemenea context pluvial, reacţia hidrologică sub decupaje diferite ca 
mărime a fost remarcabilă, iar riscul hidrologic sub formă de inundaţii bruşte a 
atins deseori cote impresionante (tab. 2). 

Tabelul 2 
Valoarea debitelor lichide maxime în septembrie 2007 (mc/s),  

conform datelor de la Direcţia Apelor Prut - Iaşi 

Nr. Postul hidrologic 05 IX. 
2007 

06 IX. 
2007 

07 IX. 
2007 

08 IX. 
2007 

1 Galbeni-Zeletin 48,5 27,0 5,11 4,57 
2 Feldioara-Berheciul inferior 103,0 19,7 7,24 3,93 
3 Bosia- Berheciul mijlociu 0,124 0,124 0,124 0,146 
4 Bârlad-Bârlad 2,65 1,61 1,07 1,05 
5 Tecuci-Bârlad- braţul principal 10,4 99,0 28,3 5,61 
6 Tecuci-Bârlad- braţul secundar 0,2 294,0 62,8 26,2 
7 Tecuci-Tecucel 112,0 1,39 0,042 112,0 

 
Datele de la Tecuci au fost introduse în acest tabel doar pentru a avea o 

imagine adecvată pentru un areal mai larg decât cel studiat. 
Măsurătorile de teren efectuate în patru bazine hidrografice mici (Valea 

Ţarinei – 1013 ha, Valea Crângului – 513 ha, Valea Căldării – 612 ha şi Valea lui 
Ilie – 444 ha), asociate unor pâraie afluente de dreapta ale Bârladului, au permis să 
calculăm valoarea debitului maxim lichid (tab. 3). 

Tabelul 3 
Parametrii scurgerii lichide din 05 septembrie 2007 în bazine hidrografice mici 

Nr. Bazinul şi aria din 
amonte de locul secţiunii 

Secţiunea 
udată (mp) 

Perimetrul 
udat (m) 

Viteza 
(m/s) 

Debitul maxim 
(mc/s) 

1 V. Ţarinei – 486 ha   7,95 31,5 2,36 18,77 
2 V. Crângului – 513 ha   8,25 40,1 1,81 14,96 
3 V. Căldării - 612 ha 11,14 31,7 1,99 22,21 
4 V. lui Ilie – 352 ha 12,76 44,8 1,98 25,32 

 
În termeni de debit maxim lichid specific rezultă că valoarea acestuia a fost 

de 3,86 mc/s/100ha în V. Ţarinei, 2,92 mc/s/100ha în V. Crângului, 3,63 
mc/s/100ha în V. Căldării şi 7,20 mc/s/100ha în V. lui Ilie. 

Aceste valori, destul de ridicate, înregistrate în condiţii de bazine exploatate 
antierozional, au fost determinate de ponderea apreciabilă a parcelelor recent 
semănate cu rapiţă sau a celor în curs de pregătire a patului germinativ. 

Valoarea dublă a debitului specific din valea lui Ilie în raport cu celelalte 
bazine se explică prin renunţarea aproape integrală la sistemul de cultură în fâşii în 
dauna sistemului simplu de cultivare pe contur (fig. 1). 

O situaţie asemănătoare s-a consemnat şi pe versantul drept al Pereschivului 
Mic, la ferma Coroieşti, iar figura nr. 2. ne arată impactul diferenţiat al aversei 
asupra scurgerii lichide şi eroziunii în funcţie de modul de conservare a solului. 
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Figura 1. Eroziune foarte puternică în rigole pe versantul stâng al Văii lui Ilie, 

semănat anterior cu rapiţă (07.09.2007). 

 
Figura 2. Organizarea scurgerii lichide concentrate sub formă de şuvoaie 

pe versantul drept al Văii Pereschivului Mic şi agradarea luncii (10.09.2007). 
 
Riscul erozional a prezentat însă valori ridicate numai punctual deoarece, în 

general, gradul de acoperire cu vegetaţie a terenurilor a fost satisfăcător. Riscul 
erozional maxim a acompaniat scurgerea concentrată, dar a fost puternic influenţat 
şi de activitatea umană, fie negativ în sensul favorizării scurgerii şi eroziunii, fie 
pozitiv ca rezultat al aplicării unor metode care să contribuie la regularizarea 
scurgerii şi atenuarea procesului de eroziune. În continuare vom prezenta o serie de 
activităţi umane cu impact deosebit asupra măririi considerabile a riscului 
erozional: 

• Exploatarea defectuoasă a terenurilor sub formă de parcele mici, orientate 
pe direcţia deal-vale. Problema cea mai dificilă în extinderea lucrărilor 
antierozionale este legată de impactul celor două prevederi nefavorabile ale Legii 
Fondului Funciar nr. 18/1991. Conform primei prevederi punerea în posesie trebuie 
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să se facă „de regulă” pe vechile amplasamente, deci pe direcţia deal-vale. Cea de 
a doua prevedere stipulează dreptul de succesiune până la gradul al IV-lea de 
rudenie, ceea ce a dus la fărâmiţarea fondului funciar. De aici, a rezultat un  număr 
mult mai mare de parcele decât în perioada antebelică. Această modalitate de 
exploatare a terenurilor pe lungă durată în apropierea vetrei satelor a condus la 
amplificarea ravenării pe versanţi şi la înregistrarea de pagube materiale importante 
în urma averselor torenţiale. Partea nordică a satului Glăvăneşti, din judeţul Bacău, 
amplasată la la baza versantului stâng al Zeletinului a fost puternic afectată de 
cantitatea mare de material solid erodat care a provenit din ravenele situate pe 
versant în prelungirea curţilor (fig. 3 şi fig. 4). 

 
Figura 3. Versantul stâng puternic ravenat şi lunca Zeletinului 

la Glăvăneşti (18 martie 2007). 

 
Figura 4. Colmatarea şoselei Podu Turcului – Bacău la Glăvăneşti (07.09.2007) 

• Executarea parţial necorespunzătoare a unor lucrări agrotehnice în condiţii 
de terenuri organizate antierozional. Aici ne referim în mod deosebit la discuitul 
„în cruce” sau „în diagonală” prin care se urmăreşte iniţial relizarea unui grad mai 
bun de uniformizare a terenului cu un consum mai redus de combustibil. Figura nr. 
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5 ilustrează impactul aversei de 111  mm din ziua de 05.09.2007 pe o parcelă, 
situată în partea superioară a versantului stâng din bazinul mijlociu al P. Ţarina – 
Perieni, unde prin combinarea discuitului pe contur cu cel în diagonală valoarea 
eroziunii solului s-a triplat depăşind 60-70 t/ha. 

 
Figura 5. Efectul discuitului oblic din Valea Ţarinei – Perieni (10.09.2007). 

• Amplasarea defectuoasă  a reţelei de drumuri de exploatare atât pe 
terenurile agricole cât şi în unele localităţi care este semnificativ redată de figura 
nr. 6. 

 
Figura 6. Drum deal – vale din satul Răzeşu, com. Glăvăneşti, judeţul Bacău, 

ravenat în urma aversei din 05.09.2007  (07.09.2007) 

• Înfundarea podeţelor cu resturi vegetale a contribuit decisiv la inundarea 
arealelor limitrofe şi la colmatarea apreciabilă a canalelor de scurgere în amonte. 
Astfel, şoseaua Podu Turcului-Motoşeni este amplasată pe glacisul de contact 
dintre versantul stâng şi lunca Zeletinului. Conurile de dejecţie ale pâraielor 
afluente Zeletinului (  bazinele Dămăcuşa – 490 ha, Cojanca – 496 ha, Cozma – 
543 ha, V. Plopilor – 218 ha, Borcea – 214 ha, Budagu – 212 ha) traversate de 
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şoseaua menţionată anterior au reprezentat punctele cele mai critice din punct de 
vedere hodrologic şi erozional. 

• Amplasarea improprie a unor locuinţe pe şesurile cu risc mare la 
inundabilitate (de exemplu, la Podu Turcului) sau în apropierea unor canale de 
scugere foarte dinamice, precum canalul P. Cojanca din Glăvăneşti. 

CONCLUZII 
• Aversa excepţională din 05.09.2007 a ocupat un areal extins în sudul 

Podişului Moldovei şi în nord-estul Câmpiei Române, unde, într-un interval de 10 
ore, au căzut până la 237,7 mm. 

• Reacţia hidrologică sub decupaje de mărime variabilă a fost remarcabilă, 
iar riscul hidrologic sub formă de inundaţii bruşte a atins deseori cote 
impresionante. În bazinele hidrografice mici, obişnuit sub 500 ha, aferente unor 
afluenţi ai Bârladului, s-au estimat debite maxime lichide de 15-25 mc/s. Impactul 
cel mai puternic s-a resimţit pe terenurile recent pregătite pentru semănat sau 
semănate deja cu rapiţă. 

• Riscul erozional a prezentat însă valori ridicate numai punctual deoarece 
gradul de acoperire cu vegetaţie a terenurilor a fost satisfăcător. Scurgerea lichidă 
concentrată a determinat riscul erozional maxim, dar acesta a fost puternic 
influenţat şi de activitatea umană, îndeosebi în sens negativ. 

• În Colinele Joase ale Tutovei, conurile de dejecţie şi sectoarele de luncă 
inundabilă au reprezentat zonele cele mai critice. 
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