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DEGRADAREA TERENURILOR AGRICOLE PRIN RAVENE ŞI / SAU ALUNECĂRI DE TEREN STUDII 

DE CAZ DIN TREI BAZINE HIDROGRAFICE DIN PODIŞUL BÂRLADULUI 

 

BAZINUL HIDROGRAFIC STUDINEŢ (COLINELE TUTOVEI) 

Bazinul hidrografic Studineţ se situează din punct de vedere geografic (geomorfologic) 

în Colinele Tutovei, din cadrul Podişului Bârladului, o subunitate a Podişului Moldovenesc. 

Bazinul are o suprafaţă de 96,78 km2, (1,8% din suprafaţa judeţului Vaslui, 0,4% din suprafaţa 

Podişului Moldovenesc). Altitudinea maximă este de 481,9 m în extremitatea nordică a 

bazinului, pe Dealul Cheii, în zona izvoarelor pârâului Draxeni, aproape de satul Rugăria, iar 

altitudinea cea mai mică, aşa cum este de aşteptat, în zona apelului hidrografic, de 108,91 m, la 

confluenţa cu pârâul Tutova. 

Din punct de vedere geologic bazinul Studineţ aparţine Depresiunii Bârladului şi din 

întrega coloană litologică a depozitelor sedimentare de platformă ale regiunii reţinem ca 

prezentând interes pentru prezentul studiu doar depozitele Neogene aparţinând Chersonianului 

şi Meoţianului, cu nisipuri, argile, marne, cu intercalaţii de gresii calcaroase şi mai rar 

silicioase, cu foarte puţine resturi fosile care să permită datarea altfel decât pe criterii 

geometrice, acoperite de subţiri depozite loessoide (lutoase) Cuaternare. În zonă au fost 

identificate puţine aflorimente care să permită datarea formaţiunilor geologice. De regulă s-au 

întâlnit nisipării sau mai rar lutării. Malurile ravenelor şi alunecările identificate iniţial pe 

planurile topografice, s-au dovedit a fi înţelenite cu vegetaţie (plantaţii tinere de salcâmi, 

sporadic cătină albă, sau vegetaţie ierbasă). Maluri active şi alunecări active au fost întâlnite 

foarte rar (ceea ce este un lucru foarte bun) şi aceasta în special pe cursurile superioare ale 

ravenelor Recea, Lunca, Valea Lupului sau ravena activă rămasă pe corpul alunecării Chetrosu. 

Amintim câteva date interesante cu caracter morfologic sau privind fenomenele de 

degradare a terenului prin eroziune în adâncime (ravene) şi/sau alunecări de teren, rezultate din 

cercetările efectuate în etapa precedentă, deoarece unul dintre obiectivele cele mai importante 

ale acestei faze a fost chiar actualizarea unora dintre informaţiile privind aceste aspecte, prin 

cercetări de teren: 

- aria bazinului hidrografic Studineţ: 9.678 ha; 

- suprafeţe degradate efectiv prin eroziune în adâncime (canale de ravene): 352 ha (3,6 

% din suprafaţa bazinului); 

- suprafeţe degradate de alunecări de teren: 41 ha (0,4 % din suprafaţa bazinului); 



 

 

 

 
Foto 2 şi 3 Gospodării ţărăneşti la Valea Lupului, b. h. Studineţ 



 

 

Figura 43. Bazinul hidrografic Studineţ (Colinele Tutovei), digitizat după hărţi topografice  
la scara 1:25.000 editate de către Direcţia Topografică Militară, 1982.  
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Figura 44. Modelul numeric al terenului (TIN) din bazinul hidrografic Studineţ (Colinele Tutovei) întocmit pe baza 

datelor digitizate de pe hărţi topografice 1:25.000, Direcţia Topografică Militară, 1982



 

 
- suprafeţe acoperite de păduri: 2.964 ha (30,6 % din suprafaţa bazinului); 

- suprafeţe acoperite de plantaţii diferite: 507 ha (5,2 % din suprafaţa bazinului); 

Toate aceste date au fost obţinute din hărţi topografice la scara 1:25.000 editate de 

către Direcţia Topografică Militară (1982) prin digitizare pe ecran a următoarelor elemente: 

localităţi (intravilan), reţea hidrografică, reţea de drumuri, şosele, căi ferate alunecări de teren, 

ravene, păduri, plantaţii diferite (vii, livezi, etc.), ş. a. (Figura 43). Digitizarea curbelor de nivel 

a permis interpolarea punctelor de cotă şi deci construirea modelului numeric al terenului 

(Figura 44). 

Din punct de vedere administrativ teritoriul bazinului Studineţ se suprapune peste 

teritoriul a două comune, Iana şi Ghergheşti, cu aproximativ 15 sate. Standardul de viaţă este în 

general foarte scăzut, cu case foarte sărăcăcioase, care în schimb au aproape toate acces la 

televiziune digitală prin antene de satelit. Explicaţia este că un furnizor de astfel de servicii a 

oferit echipamentele gratuit localnicilor spre folosinţă (Foto 2 şi 3).  

 

Metoda de lucru 

În vederea actualizării informaţiilor privind fenomenele de degradare a terenului prin 

eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren, a factorilor de control şi a culegerii de informaţii 

necesare analizelor şi studiilor de caz ulterioare s-a întreprins o campanie de măsurători de 

teren, cartare geomorfologică şi geologică şi determinări in situ a unor parametri geotehnici. S-a 

efectuat recunoaşterea nemijlocită a terenului începând de la confluenţa cu pârâul Tutova şi 

mergând până la izvoarele pârâului Draxeni, la Rugăria.  

S-au identificat perimetrele cu ravene sau alunecări de teren active (formaţiuni 

dinamice ale reliefului actual) care au fost stabilite drept perimetre de lucru în care să se 

detalieze cercetările prin măsurători şi determinări detaliate. Au fost identificate mai multe zone 

fiziografice (zone în care se păstrează aceleaşi caracteristici geomorfologice) cum ar fi: 

- versantul drept al pârâului Studineţ (cu expoziţie estică), porţiunea de la confluenţa 

cu pârâul Tutova, în aval şi până în zona comunei Ghergheşti. Acest versant este relativ scurt 



 

 
(700-800 m) şi uniform (nu este fragmentat de viroage, ravene sau 

 
Foto 4. Versantul drept al pârâului Studineţ, aproape de lacul Corodeşti 

 
Foto 5. Versantul drept al pârâului Studineţ, văzut de pe corpul alunecării Chetrosu 

acoperite cu pădure, iar treimea inferioară este utilizată drept arabil sau păşune (Foto 4 şi 5); 

- lunca pârâului Studineţ, porţiunea de la confluenţa cu pârâul Tutova, în aval şi până 

în zona comunei Ghergheşti, în amonte (Foto 6);  



 

 

 
Foto 6. Lunca pârâului Studineţ 

- versantul stâng al pârâului Studineţ, de 3-5 ori mai lung decât versantul drept, 

porţiunea de la confluenţa cu pârâul Tutova, în aval şi până în zona comunei Ghergheşti, în 

amonte, dominat şi fragmentat de cinci microbazine hidrografice ale unor mari organisme 

torenţiale (microbazine de formă stelată formate din mici văi care prezintă aproape inevitabil 

ravene de fund de vale): Hălăreşti, Siliştea, Recea, Lunca şi Valea Lupului; 

-  cursul superior al pârâului Studineţ (Foto 8 şi 9), la Nord de comuna Ghergheşti, 

care cuprinde bazinul colector format din mai mulţi mici afluenţi cu curgere intermitentă şi cu 

văile aferente dispuse radial la Nord de Ghergheşti. Dintre acestea, menţionăm singurul lac de 

acumulare artificial din b.h. Studineţ, lacul Corodeşti, construit în anul 1975 şi care s-a 

colmatat foarte puţin datorită faptului că versanţii adiacenţi sunt împăduriţi (Foto 7). 

 

Rezultate obţinute 

În urma recunoaşterilor efectuate pe teren şi a împărţirii în unităţi fiziografice, s-a 

stabilit că zonele cele mai dinamice ale reliefului bazinului Studineţ şi care merită a  



 

 

 
Foto 7. Lacul Corodeşti  

 
Foto 8. Pârâul Draxeni, cu curgere intermitentă şi alunecări de teren în malul drept 

 

fi monitorizate pe durata proiectului şi în viitor sunt microbazinele hidrografice ale ravenelor 

care fragmentează şi dau caracteristica dominantă versantului stâng al Studineţului, în aval de 

comuna Ghergheşti, precum şi cea mai mare alunecare de teren întâlnită, cea de la Chetrosu, în 

extremitatea nord-estică a bazinului. 



 

 

 
Foto 9. Valea Studineţului, văzută de la obârşia P. Draxeni,  

cel mai nordic afluent, la Rugăria 

Pentru fiecare dintre perimetrele experimentale în care s-au efectuat determinări morfometrice 

cu echipamentul GPS, cartarea geologică a aflorimentelor, încercări geotehnice in situ, în 

malurile ravenelor sau pe corpul alunecărilor pentru stabilirea coloanei litologice, s-a întocmit 

câte o planşă sintetică în care se ilustrează comparativ starea de degradare a terenului prin 

ravenaţie şi alunecări de teren, precum şi câteva indicii privind modul de folosinţă a terenului în 

două momente diferite: 1982 (conform hărţilor DTM) şi 2007, conform măsurătorilor GPS. S-a 

avut în vedere în fiecare caz poziţia relativă a zonelor „intravilane” pentru a se putea aprecia 

interacţiunile dintre localnici şi mediul aparent neprielnic pentru locuit, precum şi factorii de 

control ai evoluţiei ravenelor şi proceselor gravitaţionale, în lumina cunoştinţelor existente la 

ora actuală pe plan mondial. 

O observaţie comună tuturor celor patru microbazine de ravene studiate este că 

localnicii au învăţat să convieţuiască cu ravenele, cărora ei le spun şi într-un fel pe bună 

dreptate „râpi”. Localnicii şi-au împărţit malurile ravenelor cu mult timp în urmă şi le consideră 

proprietatea lor, plantează şi protejează vegetaţia forestieră de pe ele. 

 

 Microbazinul ravenei Siliştea 

 Cel mai sudic perimetru experimental a fost microbazinul ravenei Siliştea (Foto 10, 11, 

12 şi 13). Este microbazinul cel mai bine împădurit (mai mult de 50% din suprafaţa bazinului), 

dar şi cel mai „populat” la propriu, cu un indice demografic ridicat (este un lucru comun sau un 



 

 
fel de mândrie să existe 12 copii într-o famile) din care cauză localnicii simt o acută lipsă de 

teren arabil. 

 
Foto 10 şi 11 Ravena Siliştea. În imediata vecinătate a caselor ravena este „umplută” cu vegetaţie forestieră. În prim 

plan, o alunecare care extinde în lateral malurile unui braţ al ravenei 

 



 

 

 
Foto 12. Ravenă de versant activă în microbazinul Siliştea  

 
Foto 13. Nevoia acută de teren agricol la Siliştea îi determină pe unii localnici să exploateze terenuri alunecate de pe 

malul ravenei 



 

 

250
0 1000 m

Aria bazin hidrografic: 579,89 ha
Perimetru b. h.: 11956,1 m1982 2007Aria ravene: 16,26 ha

Perimetru ravene: 10,62 km
Aria ravene: 26,23 ha
Perimetru ravene: 17,48 km

Energia de relief: 143,65 m

Dupa planuri DTM, editia 1982 Masuratori GPS, 2007

Aria paduri: 271,17 ha
Alocalitati: 21,65 ha

 
Figura 45 Ravene şi alunecări de teren în microbazinul hidrografic Siliştea. Situaţia în 1982 după hărţi DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS 



 

 

 
Figura 46 Ravene şi alunecări de teren în microbazinul hidrografic Siliştea. Situaţia în 1982 după hărţi DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS 



 

 
În tabelul nr. 11 sunt prezentaţi comparativ câţiva parametri morfologici ai microbazinului  

Tabelul nr. 11 

Siliştea în două momente diferite, 25 ani distanţă, în 1982 şi 2007 

Specificare 1982 2007 Diferenţa (%) 
Aria bazin hidrografic (ha) 579,89
Perimetru b.h. (km) 11,96
Aria ravene (ha) 16,26 26,23 +61% 
Perimetru ravene (km) 10,62 17,48 +65% 
Aria păduri (ha) 271,17 270,05 -1% 
Aria plantaţii (ha) - - - 
Aria localităţi (ha) 21,65 22,34 +1% 
 

Din tabelul 11 şi din figurile 45 şi 46 se poate observa suprafaţa ocupată de ravene a 

crescut foarte mult în cei 25 ani, iar această creştere a avut loc în măsură foarte mică prin 

înaintarea vârfurilor (ex. braţul stâng nordic) în cadrul unor văi dinainte profilate (preexistente). 

Extinderea a avut loc lateral, prin procese gravitaţionale de mal (prăbuşiri, alunecări de teren). 

Se pare că gradul mare de împădurire (>50% din suprafaţa microbazinului) nu a avut un rol 

semnificativ în acest proces. 

 

Microbazinul ravenei Recea 

Microbazinul ravenei Recea este cel mai mic dintre cele studiate în această fază. În 

acest microbazin modificările apărute în cei 25 ani au fost practic nesemnificative. Micile 

diferenţe ce se pot observa în privinţa ariei şi perimetrului ravenelor apar datorită unei alunecări 

de teren (Foto 14) pe malul stâng în zona vârfului, de altfel foate bine înierbat (Figura 47).  

       

Microbazinul ravenei Lunca 

În acest microbazin (Foto 15, 16 şi 17) modificările apărute au fost dramatice atât în 

privinţa ariei şi perimetrului ravenelor cât şi în privinţa alunecărilor de teren. Este exemplul cel 

mai elocvent în a contrazice modelele existente în literatura de specialitate care previzionează 

evoluţia ravenelor în funcţie de aria bazinului colector rămas în amonte de vîrful activ. 

Analizând figurile 48 şi 49 se poate observa că extinderea perimetrelor ravenate s-a făcut 

aproape exclusiv în lateral, prin procese de mal (prăbuşiri şi alunecări de teren). În tabelul nr. 12 

este prezentată comparativ situaţia în 1982 şi 2007. 
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Figura 47 Ravene si alunecãri de teren în microbazinul hidrografic Recea, b. h. Studineţ. Situaţia în 1982 după hărţi DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS 
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Figura 48 Ravene si alunecãri de teren în microbazinul hidrografic Lunca, b. h. Studineţ. Situaţia în 1982 după hărţi DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS 



 

 
 

 
Figura 49 Ravene si alunecãri de teren în microbazinul hidrografic Lunca, b. h. Studineţ. Situaţia în 1982 după hărţi 

DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS 



 

 

 
Foto 14. Alunecare de teren în malul stâng al ravenei Recea 

 
Foto 15. La Lunca există zone unde se mai păstrează şi se exploatează corespunzător lucrările de amenajare 

antierozională 



 

 

 
Foto 16. La Lunca există şi mari suprafeţe cu foste plantaţii viticole care au fost desfiinţate şi folosite ca păşune 

 

 
Foto 17. Zona vârfului activ al ravenei Lunca 



 

 
Tabelul nr. 12 

Date comparative 1982 – 2007 privind ravena Lunca, b. h. Studineţ  

Specificare 1982 2007 Diferenţa (%) 
Aria bazin hidrografic (ha) 397,1
Perimetru b.h. (km) 12,71
Aria ravene (ha) 28,27 36,86 +23% 
Perimetru ravene (km) 15,84 20,17 +21% 
Aria alunecări (ha) 4,85 13,26 +63% 
Aria păduri (ha) 17,69 17,69 0% 
Aria plantaţii (ha) 64,30 38,45 -40% 
Aria localităţi (ha) 12,49 11,38 -1% 

 

Microbazinul ravenei Valea Lupului 

Microbazinul ravenei Valea Lupului este cel puţin la fel de complex ca şi microbazinul 

Lunca şi a avut o evoluţie oarecum similară (Foto 18, 19, 20, 21 şi 22). Există o deosebire 

majoră, aceea că pe cât de mare acest microbazin este unul dintre cele mai slab populate. Există 

chiar un exemplu de sat care a fost abandonat şi din care a mai rămas o singură gospodărie. 

Cetăţeanul respectiv trăieşte izolat păzit de 30 de câini şi lucrează împreună cu fiul său toate 

terenurile rămase de la foştii locuitori ai satului. O alta mare deosebire fata de microbazinul 

Lunca este ca padurile la Valea Lupului ocupa doar 3,5 din suprafaţa bazinului. 

 
Foto 18 Ravena Valea Lupului „umplută” cu vegetaţie forestieră, văzută din zona vârfului activ de la Sud de satul Soci. 

În fundal se poate vedea versantul drept al P. Studineţ, de 4-5 ori mai scurt decât cel stâng
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Figura 50. Ravene si alunecãri de teren în microbazinul hidrografic Valea Lupului, b. h. Studineţ. Situaţia în 1982 după hărţi DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS 



 

 
 

 
Figura 51. Ravene si alunecãri de teren în microbazinul hidrografic Valea Lupului, b. h. Studineţ. Situaţia în 1982 după 

hărţi DTM, 1982, iar în 2007 din măsurători GPS



 

 

 

Foto 19 şi 20. Ravenele din bazinul Studineţ sunt înguste şi deosebit de adânci deoarece litologia este predominant 

lutoasă sau nisipoasă cu intercalaţii de gresii calcaroase  

 



 

 

 
Foto 21 şi 22 Ultimul locuitor al Văii Bârnoaia (microbazinul Valea Lupului) respectă lucrările de amenajare 

antierozională existente 

 


