Foto 62. Microbazinul ravenei Pâhna

1989 – una dintre soluţiile cele mai potrivite pentru astfel de zone, asemenea zonelor
mediteraneene acoperite cu plantaţii de citrice sau măslini până la cotele cele mai înalte
stâncoase – au fost abandonate.

Foto 63. Satul Târzii localizat în microbazinul marii ravene cu acelaşi nume.
În planul secund se văd rămăşiţele plantaţiilor ce apăreau pe hărţile din 1982

La Nord de satul Târzii apare ravena Fără Nume (Foto 64) în prezent bine stabilizată
cu vegetaţie forestieră şi integrată în peisaj. Aceasta ravena figura ca activă în 1982 şi avea o
suprafaţă de 5,22 ha.
La Nord de ravena Fără Nume şi respectiv la Sud de satul reşedinta al comunei
Olteneşti apare o alunecare de teren, care fiind una dintre puţinele încă active întâlnite în
bazinul Lohan, a fost masurată cu ajutorul echipamentului GPS Thales Z-Max.Net (Figura 66).
In foto 65, 66 şi 67 se ilustrează cornişa, unele trepte de alunecare şi un detaliu cu un afloriment
in nisipuri meoţiene din corpul alunecarii “Olteneşti”.
Următoarea localitate, Olteneşti, nu se remarcă prin nimic deosebit devreme ce este
localizată într-o vale care nu prezinta urmele vreunui organism torenţial sau alunecări de teren.
Se poate menţiona doar starea jalnică în care a ajuns fosta ferma de bovine – gospodăria anexa
– a P.C.R. dinainte de 1989. Următoarele localitaţi care sunt “cuibărite” în microbazine ale unor
pâraie – ravene care fragmentează versantul stâng inferior al pârâului Lohan, sunt: Curteni,
Budeşti şi Creţeşti de Sus (satul Creţeşti este localizat pe versantul văii Lohan) (Figura 67).

Foto 64. Ravena Fără Nume, la Nord de satul Târzii, stabilizată cu vegetaţie forestieră

Satul Curteni este aşezat în valea – microbazin creată de un pârâu care de fapt
constituie baza umedă a unei mari ravene. In figurile 67 şi 68 au fost reprezentate formele de
degradare a terenului prin ravene şi alunecări de teren aşa cum erau ele în anul 1982, atunci
cand au fost editate planurile topografice militare la scara 1:25000, suprapuse peste modelul
numeric al terenului construit cu ajutorul programului ArcGIS 9.2 (Modelul numeric al

terenului astfel construit stilizează formele de relief şi subliniază şi mai mult ceea ce s-a
observat mai sus şi anume localizarea „cuibărită” a micilor aşezări rurale in

Foto 65. Cornişa alunecării Olteneşti

Foto 66. Trepte de alunecare pe corpul alunecării Olteneşti

Foto 67. Nisipuri meoţiene într-un afloriment al alunecării Olteneşti

Aria 1982: 1.68 ha
Aria 2008: 3.05 ha (+45%)
Perimetru 1982: 583 m
Perimetru 2008: 774 m (+25%)

Figura 66. Alunecarea “Olteneşti” măsurată cu ajutorul echipamentului GPS, 2008

Figura 67. B. h. Lohan inferior cu localităţile Curteni, Budeşti, Creţeşti de Jos şi de Sus şi Satu Nou, “cuibărite” în
microbazinele unor vechi văi sau ravene
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organisme torenţiale). După
cum se poate observa, daca se
priveşte harta situaţiei din
1982,

satul

Curteni

apare

înconjurat de ravene (culoarea
roşie) şi alunecări de teren
(galben) care par să marcheze
sau să ameninţe satul în orice
moment.

Totuşi,

datorită

faptului ca localnicii au privit
de fapt ravena ca pe un râu
obişnuit, au plantat copaci pe
canalul ravenei pe care îi
consideră

proprietatea

lor

acum, iar aluneările de teren
sunt de asemenea acoperite cu
plantaţii forestiere, astfel încât
Figura 68. Satul Curteni aşezat în valea – microbazin creată de un pârâu
care de fapt constituie baza umedă a unei mari ravene

ceea ce în mod obişnuit

Foto 68. Satul Curteni în anul 2008. Ravenele şi alunecările de teren - împădurite

constituie unul dintre fenomenele de
degradare

a

terenului

cele

mai

importante, aproape ca nu mai poate fi
identificat decât de specialişti (Foto 68).
Micul sat Budeşti are aceeaşi
aşezare ca şi cele descrise până în
prezent, în microbazinul unei ravene şi,
de asemenea, canalul a fost împădurit –
cea mai ieftină şi eficientă metodă de a
stabiliza ravenele (Figura 69 şi foto 69).
Valea Găitoaia, situată între
satul Budeşti, la Sud, şi satul Creţeşti, la
Nord, deşi nelocuită, prezintă câteva
carateristici interesante pentru studiul de
faţă prin prezenţa unei mari alunecări de
Figura 69. Satul Budeşti cu aceeaşi aşezare în microbazinul
unei ravene

teren şi a unor ravene care au evoluat
foarte mult în comparaţie cu situaţia din

1982 (Figura 71). Pe de alta parte, valea Găitoaia a prezentat interes pentru localnici şi pentru
autorităţi în diferite

Foto 69. Satul Budeşti în anul 2008 – o mică aşezare rurală pitorească

perioade în care versantul stang, sudic, a
fost amenajat şi s-a dorit a fi succesiv o
exploataţie pomicolă sau una viticolă
(sunt încă vizibile rămăşiţele ambelor).
Versantul estic, aval de pădure, a fost
chiar modelat cu buldozerul sub forma
unor terase pe care a existat la un
moment dat o exploataţie viticolă. În
prezent terenul este doar păşune pentru
stânile din zonă, iar stejarii seculari de
pe versantul estic au început să prezinte
interes pentru unii aşa-zişi afacerişti ai
momentului (Foto 70).
Marea alunecare de teren este în prezent
semi-stabilizată, nu prezintă semne de
Figura 70. Valea Găitoaia în 1982 cu ravenele şi alunecările
de teren care au făcut obiectul studiilor cu ajutorul tehnicilor
GIS şi al aparaturii GPS (în 2007 şi 2008)

activitate, dar umiditatea excesivă a
solului evidentă din prezenţa unor mici

izvoare de coastă şi a unui mic lac de glimee şi prezenţa lentilelor argiloase în aflorimentele din
malurile ravenei Găitoaia Nord indică posibilitatea

Foto 70. Valea Găitoaia în anul 2008

Aria 1982: 2.46 ha
Aria 2008: 13.55 ha (+82%)
Perimetru 1982: 2085 m
Perimetru 2008: 8699 m (+76%)

Figura 71. Ravena Găitoaia şi mici alunecări de mal în anul 2008, măsurate
cu echipamentul GPS şi reprezentate cu programul ArcGIS 9.2

ca oricând mişcările să fie reluate.
Satul Creţeşti este aparent singurul sat
din zona fiziografică 1 aşezat pe versant şi
nu într-un microbazin de fost organism
torenţial (Figura 72). In timpul campaniei
de teren a fost vizitată zona în vederea
identificării ravenei care strabate satul
începând

din

treimea

inferioară

a

versantului şi mergând până la cotele cele
mai înalte unde în 1982 existau şi
numeroase alunecari de teren lenticulare.
Ravena este practic sufocată de vegetaţie
foretieră şi arbuşti, iar curţile localnicilor se
extind până pe muchia
Figura 72. Satul Creţeşti în anul 2008 singurul sat din zona fiziografica 1 aşezat pe versant

Foto 71. Satul Creţeşti în anul 2008

ravenei. Explicaţia este că ravena de aici este de tipul ravenelor de versant care de multe
ori sunt lipsite de bazin hidrografic colector, ele devenind pe parcursul evolutiei lor, ele insele
bazine colectoare. Totuşi, modelul numeric al terenului (figura 72) ne ajută să identificăm o
uşoară adâncitură care a fost la originea apariţiei ravenei. Alunecările de teren lenticulare din
zona cotelor cele mai înalte au fost modelate cu buldozerul înainte de 1989, astfel încât n

prezent nu mai reprezintă nici un pericol pentru mica localitate rurală. În figura 72 se poate
observa că alunecările de teren din amonte de vârful ravenei nu mai pot fi identificate deoarece
au fost modelate şi pe alocuri se observă ca terenul a fost într–o vreme chiar exploatat
antierozional (culturi în fâşii şi terase banchetă).

Figura 73. Satul Creţeşti de Sus înconjurat în 1982 de ravene şi alunecări de teren

Foto 72. Satul Creţeşti de Sus în anul 2008

Satul Creţeşti de Sus este aşezat într-o frumoasă vale asemănătoare cu cele descrise până acum
a unui mic pârâu ce cu greu poate fi identificat deoarece albia sa nu este clar conturată sau
evenual marcată de maluri active de ravenă (Figura 73). Alunecările de teren figurate pe hărţile
din 1982, asemenea celor menţionate în cazul precedent al satului Creţeşti, au fost modelate cu
buldozerul în anii dinainte de 1989 şi nu mai prezintă nici un pericol. Daca ar fi mai dezvoltat
din punct de vedere economic, eventual datorită agroturismului sau datorită unei exploatări
agricole mai eficiente a resurselor existente, satul Creţeşti de Sus ar putea fi chiar pitoresc (Foto
72). Versanţii văii în aval de pădure sunt deocamdată foarte fragmentaţi ca urmare a
reîmproprietăririi pe vechile amplasamente. Problema se va putea rezolva aşa cum s-a făcut în
alte state (de exemplu Germania) printr-o formă de comasare a suprafeţelor agricole
(„komassierung”, „flurbereinigung”, etc.).
Zona fiziografica 2 (versantul drept al pârâului Lohan de la confluenţa cu pârâul
Crasna până la Satu Nou)
Zona fiziografică 2 cuprinde un perimetru cu pante incomparabil mai domoale (în
medie 9 – 16%) şi soluri cernoziom cambic slab levigat, fapt ce o face sa fie cea mai

Foto 73. Versantul drept al pârâului Lohan cu terenuri agricole de foarte bună calitate dar fragmentate şi cu
multe parcele deal-vale abandonate (nelucrate)

propice pentru o agricultura modernă chiar durabila cum se spune in prezent. Diferenţa faţă de
versantul stâng este vizibilă chiar din apropierea confluenţei cu pârâul Crasna (Figura 63 şi foto
60). Datorita calităţilor sale deosebite, zona a fost amenajata antierozional in anii regimului
comunist. Dupa 1989 si in urma aplicarii Legii 18 / 1991 privind reimproprietarirea vechilor

proprietari, terenul a fost puternic fragmentat si ce este mai grav reîmproprietărirea pe vechile
amplasamente a dus la aparitia unui numar foarte mare de parcele inguste si lungi orientate pe
directia deal-vale, lucru care face foarte dificilă aplicarea măsurilor antierozionale (Foto 73).
După cum se poate observa şi din foto 73, multe din parcelele lungi şi înguste orientate pe
direcţia deal-vale au fost abandonate (nu sunt lucrate terenuri de foarte bună calitate deoarece
localnicii nu au mijloacele necesare, iar ideea de asociere a fost compromisă. În treimea
suprioară a versantului se pot observa suprafeţe compacte ale noilor întreprinzători. Exploatarea
terenurilor agricole se face de această dată cu mijloacele tehnice cele mai moderne şi cu
respectarea lucrărilor, practicilor şi măsurilor antierozionale adecvate (Foto 74).
Cele câteva ravene vizibile în hărţile intocmite pe baza planurilor topografice din 1982
sunt toate stabilizate fie natural fie ca urmare a modelării sau amenajării antierozio-

Foto 74. Versantul drept al pârâului Lohan în anul 2008. Terenurile compacte din partea superioară a versantului sunt
lucrate cu respectarea lucrărilor şi măsurilor antierozionale

nale (cu baraje de exemplu ca în cazul Văii Bucşei) şi transformate în vâlcele (Foto 75 şi 76).
Se poate generaliza (concluziona) faptul că toate cele 3 – 4 ravene de pe versantul
drept al pârârului Lohan, în zona fiziografică 2, arată foarte asemănător cu cele ilustrate în foto
75 şi 76, adică sunt stabilizate şi transformate în vâlcele.

Foto 75 Ravenă transformată în vâlcea şi locuită, înconjurată de terenuri agricole lucrate rudimentar sau abandonate pe
versantul drept al pârâului Lohan

Foto 76 Ravenă transformată în vâlcea şi înconjurată de terenuri agricole
lucrate rudimentar sau abandonate pe versantul drept al pârâului Lohan

Zona fiziografică 3 – Bazinul superior al pârârului Lohan, amonte de Satu Nou (pe
malul drept) şi respectiv Creţeşti de Sus (pe malul stâng).
Zona fiziografică 3 cuprinde bazinul superior al pârâului Lohan amonte de zonele
fiziografice 1 şi 2 şi este acoperită aproape în întregime de păduri sau plantaţii viticole sau
pomicole, majoritatea aflate încă în exploatare spre deosebire de plantaţiile din zonele descrise
mai sus (Foto 80).

Se poate menţiona existenţa în această zonă a singurului lac întâlnit în bazinul Lohan,
Groapa Lupului, şi acesta eutrofizat şi colmatat aproape complet (Figura 74 şi foto 77). Zona
fiind atât de bine împădurită, colmatarea lacului nu este pusă pe seama eroziunii solului din
amonte ci pe seama altor factori naturali.
Totuşi, pe versantul stâng al văii Lohan, vis-a-vis de confluenţa cu vâlceaua pârârului
Lohănel (mai mult sec), s-a întâlnit o alunecare de teren activă care a fost denumită provizoriu
„Duda-Epureni” datorită apropierii de comuna cu acelaşi nume, dar situată în bazinul
hidrografic vecin. În foto 78 şi figurile 75 şi 76 este ilustrată alunecarea „Duda-Epureni” aşa
cum arată în anul 2008, într-o fotografie luată cu ocazia campaniei de măsurători şi într-o
imagine Google Earth (Terra Metrics), respectiv. Alunecarea fiind activă a fost măsurată cu
ajutorul echipamentului GPS Magellan Thales Z-Max.Net (Figura 76).
Mergând spre izvoarele pârâului Lohan peisajul devine din ce în ce mai dominat de
păduri şi plantaţii viticole (Foto 79 şi 80), iar restul terenurilor este acoperit de păşuni şi în
măsură foarte mică de terenuri agricole (arabile).
Concluzii
 Bazinul hidrografic Lohan se aseamănă în multe privinţe cu bazinul Studineţ
(Colinele Tutovei) care a fost studiat în etapele 1 şi 2. Astfel, s-au putut identifica trei zone
fiziografice (zone cu aceleaşi caracteristici legate de geologie, relief, climă, etc.)
 Comparând informaţiile obţinute în anul 2008 prin inventarierea pe teren (inclusiv
măsurători de precizie şi mare productivitate cu ajutorul echipamentului GPS Magellan Thales
Z-Max.Net), cu datele obţinute în urma inventarierii ravenelor şi alunecărilor de teren prin
tehnici GIS (scanare, georeferenţiere, digitizare, analiza terenului cu programul Idrisi32 si
ArcGIS 9.2) după hărţi topografice militare (DTM, 1982), s-a constatat că practic, in bazinul
Lohan, există un număr foarte mic de ravene şi/sau alunecări de teren active; majoritatea
ravenelor sunt împădurite sau în orice caz acoperite cu vegetaţie bună protectoare (arbuşti sau
păşune), iar unele s-au transformat în vâlcele.
Ravenele – bazin din zona fiziografică 1 (versantul stâng al pârârului Lohan de pe
cursul inferior) sunt similare în unele privinţe cu cele din bazinul Studineţ, dar la aceeaşi
suprafaţă sunt mult mai puţin adânci (maximum 4-5 m) şi mai înguste. In consecinţă, ele nu
numai că nu sunt o problemă pentru localnici, dar ei au ales microbazinele lor pentru a-şi
întemeia aşezările care prin dezvoltare economică ar putea deveni chiar pitoreşti.

Figura 74. Lacul Groapa Lupului colmatat în bazinul superior al pârâului Lohan într-o imagine Google Earth, 2008. In
dreapta jos se poate observa o groapă de gunoi a oraşului Huşi, în prezent închisă

Foto 77. Barajul Groapa Lupului dn bazinul superior al pârâului Lohan, 2008.

Foto 78. Alunecarea “Duda-Epureni”, 2008

Aria 1982: 4.83 ha
Aria 2008: 6.87 ha (+30%)
Perimetru 1982: 1258 m
Perimetru 2008: 1884 m (+33%)

Figura 75. Alunecarea “Duda-Epureni” într-o imagine Google Earth, 2008

Figura 76. Alunecarea “Duda-Epureni” măsurată cu echipamentul GPS în anul 2008 şi reprezentată cu ajutorul
programului Idrisi32 cu evidenţierea punctelor de cotă şi a celor măsurate

Foto 79. Spre izvoarele pârâului Lohan peisajul este dominat de păduri şi păşuni

Foto 80. Plantaţii viticole şi pădure la izvoarele pârâului Lohan

 În toate microbazinele ravenelor din zona fiziografică 1 plantaţiile pomicole sau
viticole care existau înainte de 1989 (aflate în exploatare în 1982 - zonele colorate în verdecyan pe hărţile din 1982 digitizate) nu mai sunt de mult în exploatare, astfel încât se mai văd
doar urme.
 Ravenele inventariate si masurate din bazinul hidrografic Lohan si-au marit
suprafata in ultimii 25 de ani cu procente cuprinse intre 22 si 82%, dar s-au stabilizat astfel incat
nici una nu mai merita a fi monitorizata in viitor.
 Alunecarile de teren si-au marit suprafata cu procente cuprinse intre 30 si 45% si
de asemenea, cele mai mari s-au stabilizat; numai in patru zone se mai intalnesc alunecari active
dar sunt situate pe pasune in locuri izolate unde nu pun in pericol asezari omenesti sau obiective
economice.
 Zona fiziografica 2 (versantul drept al paraului Lohan pe cursul inferior) cuprinde
terenuri cu pante relativ domoale si soluri cernoziomuri slab levigate cu un potential de
exploatare agricola deosebit. Deocamdata, acest potential a inceput sa fie valorificat in proportie
de sub 50% de 1 – 2 intreprinzatori particulari (unul dintre ei este D-l Adrian Porumboiu) cu
mijloace moderne si cu respectarea masurilor antierozionale.
 Suprafetele acoperite de paduri s-au mentinut, in schimb altele noi nu au mai fost
infiintate, iar in spatele unor perdele de protectie au inceput sa se taie stejari seculari (Valea
Gaitoaia).

 Plantaţiile pomicole şi/sau viticole din zona fiziografica 1, inventariate pe hărţile
din 1982, au fost toate abandonate si apar astazi doar ca urme pe terenuri utilizate drept pasune.
 Litologia dominantă în bazinul hidrografic Lohan, respectiv rocile cu influenţă
decisivă asupra morfologiei şi dinamicii ravenelor şi alunecărilor de teren, este constituită de
depozite de nisipuri cineritice meotiene in partea superioara a versantilor si argile pestrite
(patate) si nisipuri chersoniene la baza versantilor. Prezenta depozitelor argiloase in zona
fiziografica 1 unde sunt si pantele si altitudinile cele mai mari adus la aparitia unor alunecari de
teren de mari dimensiuni (la Curteni sau in valea Gaitoaia). Prin impadurire alunecarile de teren
de la Curteni, valea Velnita s. a. au fost stabilizate.
 Analiza factorilor de control ce au o influenţă decisivă asupra morfologiei şi
dinamicii actuale a ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinul hidrografic Simila (relief,
climă, geologie, factor antropic), a arătat clar că prin amenajarea antierozională prin metode
simple (cel puţin împădurire a zonei active) poate fi controlată (menţinută în limite acceptabile)
eroziunea în adâncime şi declanşarea şi evoluţia alunecărilor de teren, iar dacă la aceasta se
adaugă aplicarea unor metode de exploatare (management) durabilă adaptate condiţiilor de
teren ce includ realitatea existenţei fenomenelor de ravenaţie şi/sau alunecări de tren, situaţia se
poate schimba mult în bine, după modelul Sicilian.
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