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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI I / 2015
Contractul nr. 12.4.1 / 27.X.2015
Proiectul: ADER 12.4.1 Soluţii de organizare a teritoriului agricol şi
de exploatare agricolă durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren
şi ravenelor
Faza: nr. 2. Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole
prin ravenare şi alunecări de teren din bazinul Bălțați (CP), respectiv
microbazinele Țiglău și Coada Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de
organizare antierozională a teritoriului agricol și de exploatare agricolă
durabilă.
Termen: 01.XI.2016
1.Obiectivul proiectului:
12.4.: Metode de inventariere, monitorizare, protecţie, ameliorare şi
utilizare durabilă a resurselor naturale ale agroecosistemelor (sol, apă,
climă)
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Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:
Furnizarea unor soluţii de organizare antierozională a teritoriului şi de
exploatare agricolă durabilă, ilustrate prin hărţi realizate cu ajutorul
tehnicilor GIS pe baza modelului numeric al terenului, al hărţilor tematice
ale solurilor, pantelor, al hărţilor cadastrale şi al hărţilor de risc la alunecări
de teren în unele bazine hidrografice reprezentative.
Realizarea unor ghiduri îmbunătăţite de bune practici agricole şi de mediu
privind exploatarea agricolă durabilă a terenurilor amplasate pe versanţi,
din bazinele hidrografice reprezentative selectate.
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Obiectivul fazei:
Studierea proceselor de degradare a terenurilor agricole prin ravenare şi
alunecări de teren din bazinul Bălțați (CP), respectiv microbazinele Țiglău și Coada
Gâștii (P1) și stabilirea unor soluții de organizare antierozională a teritoriului agricol
și de exploatare agricolă durabilă.
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:
- Sistemul Informațional Geografic al bazinului Bălțați, compus din hărți
tematice (modelul numeric al terenului, reţea hidrografică, forme de degradare a
terenului - ravene, alunecări de teren, harta solurilor, acoperire cu vegetaţie –
păduri, plantaţii, modul de utilizare a terenului), parametri morfometrici şi
morfodinamici ai ravenelor și alunecărilor, litologia zonei.
- Harta proceselor geomorfologice actuale din microbazinele Țiglău și Coada
Gâștii, aplicarea modelelor multivariate de calculare a volumelor de sedimente
dislocate.
- Realizarea hărții hazardului și determinarea zonelor de risc la alunecare.
- Realizarea planului de exploatare antierozională agricolă durabilă al bazinului
Bălțați cuprinzând propuneri de lucrări (soluții) însoţite de note explicative conţinând
datele necesare pentru implementarea măsurilor propuse.
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Activitatea 2.1. (CP) Realizarea unui Sistem Informațional Geografic cu
date din bazinul Bălțați privind relieful (inclusiv ravene şi alunecări de
teren), solul, clima, reţeaua hidrografică şi vegetaţia.
Pe lângă o serie de hărţi citate din literatura de specialitate, (harta
fizică sau hipsometrică, harta geologică, harta solurilor), au fost realizate
mai multe strate (hărţi tematice în format digital) componente ale sistemului
informaţional geografic, cum ar fi cele privitoare la reţeaua hidrografică,
reţeaua de drumuri, localităţi, stratele pădurilor, păşunilor, plantaţiilor
pomicole sau viticole, precum şi:
- Modelul numeric al terenului;
- Harta pantelor (geodeclivităţilor) obţinută pe baza modelului numeric
al terenului;
- Harta cadastrală a categoriilor de folosinţă a terenului în format
digital, după hărţile cadastrale OCPI Vaslui.;
- Harta societăţilor comerciale cu profil agricol şi a situaţiei
proprietarilor individuali neasociaţi încă;

Harta solurilor din perimetrul Bălțați (prelucrare
Darie Petronela, 2013, după hărţile pedologice
realizate de O.J.S.P.A Vaslui

Modelul numeric al terenului (TIN) din perimetrul
Bălțați, realizat pe baza planurilor topografice la
scara 1:5000 (echidistanța curbelor de nivel de 5 m)

Harta pantelor terenului din perimetrul Bălțați,
realizată pe baza modelului numeric al terenului
la scara 1:5000. Pantele sunt exprimate în grade.

Harta cadastrală a categoriilor de folosință a
terenului din perimetrul Bălțați, după hărțile
cadastrale OCPI Vaslui, scara 1:10.000, 1983.
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Categoriile de folosință a terenului din perimetrul Bălțați,
conform hărților cadastrale OCPI Vaslui din anul 1983
Suprafața
(ha)

Suprafața (%) din total
perimetru

Arabil

4854.97

57.7

Vii

370.40

4.4

Livezi

114.26

1.4

Pășuni

2067.70

24.5

Păduri

755.89

8.9

Alunecări de teren

1077.97

12.5

Ravene

77.14

0.9

Localități

186.28

2.2

Drumuri intravilan (rural)

16.74

0.2

27.91

Drumuri exploatare

64.08

0.8

236.83

Benzi înierbate

19.28

0.2

128.5

Categoria

Total perimetru Bălțați

8449.60

Lungime (km)

34.42

Societăți comerciale cu profil agricol din perimetrul Bălțați şi
terenuri ale proprietarilor individuali neasociaţi.
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Ierarhizarea societăților comerciale cu profil agricol
din perimetrul Bălțați în funcție de suprafața deținută
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Activitatea 2.2. (CP) Studierea ravenelor şi alunecărilor de teren din bazinul
Bălțați şi întocmirea hărţilor tematice aferente.
În cadrul acestei activităţi s-a efectuat inventarierea ravenelor şi alunecărilor
de teren din perimetrul Bălţaţi. Inventarierea propriu-zisă s-a efectuat prin digitizare
pe baza mai multor materiale documentare (hărţi topografice în scara 1:25.000
întocmite de către D.T.M., aflate în arhiva unității, ediție 1982-1984, planuri
topografice în scara 1:5.000, O.C.P.I. Vaslui, planurile cadastrale aferente
comunelor din perimetru, în scara 1:10.000, achiziţionate de la OCPI Vaslui (19821983 – cele mai recente). Am inclus, cu titlu informativ, în raport şi datele din teza
de doctorat a doamnei Darie Petronela (2013), deoarece acea teză de doctorat a
fost întocmită sub atenta supraveghere a prof. univ. dr. ing. Ioniţă Ion – o autoritate
în domeniu. Toate acestea au fost validate prin observaţii şi măsurători de teren
efectuate cu echipamentul GPS profesional Magellan Thales Z-Max.Net.

Harta alunecărilor de teren şi a ravenelor din
perimetrul Bălţaţi
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Centralizatorul datelor despre alunecările de teren din perimetrul Bălțați
Numar

Aria
totală
(ha)

(%) din total
perimetru

Aria
minimă

Aria
maximă

Aria
medie

Perimetru
(km)

Alunecări active OCPI
Vaslui (1983), CCDCES
Perieni (CP)

89

1077,97

12,5

0,12

119,03

12,11

137,01

Alunecări active cf. Darie
Petronela, 2013

71

221,59

2,6

0,01

25,78

3,12

54,41

Alunecări stabilizate cf.
Darie Petronela (2013)

32

3577,86

42,3

0,03

792,82

111,81

261,90

Categoria

Centralizatorul datelor morfometrice ale ravenelor din perimetrul Bălțați
Aria
(ha)

Lungimea
(m)

Lăţimea
(m)

Adâncimea
(m)

Raport
Adâncime/Lăţime

Volum
(m3)

Total

89,23

1.824.584,05

MIN

0,013

15,34

2,05

1,23

0,48

13,20

MAX

7,01

1930,14

21,45

12,61

10,01

117.040,22

MEDIA

0,17

153,61

8,43

1,48

8,54

3.385,13
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Activitatea 2.3.(P1) Cuantificarea surselor de sedimente din
microbazinele reprezentative (Țiglău și Coada Gâștii).
S-a efectuat cartografierea geomorfologică a surselor de sedimente în
bazinele hidrografice mici Tiglăul și Coada Gâștii. Rezultatul acestei activitati sa concretizat in harta geomorfologică, elaborată conform pricipiului
Morfometrie-Geneza-Vârstă (Klimashewski, 1990; Rădoane et al, 2011).
Geobaza de date conţine informaţii spaţiale privind morfometria/morfografia,
hidrografia, geneza şi vârsta formelor de relief şi a proceselor geomorfologice.
Sursele de sedimente din microbazinele reprezentative (Țiglău și Coada
Gâștii) au fost cuantificate în termenii suprafeţelor afectate de aceste procese.
A fost calculată suprafața și volumul de rocă dislocat de către ravenele din
bazinele Tiglăul și Coada Gâștii. De asemenea, a fost studiat şi analizat cu
ajutorul modelelor multivariate rolul alunecărilor de teren în mobilizarea
sedimentelor.

Harta proceselor geomorfologice actuale, responsabile de dislocarea sedimentelor
în aria bazinelor hidrografice mici Țiglăul și Coada Gâștii (b.h. Bahlui)

Suprafețele de teren afectate de procese geomorfologice
generatoare de sedimente în microbazinele Tiglăul și Coada Gâștii (b.h. Bahlui)
Microbazinul

Tipul de relief
Eroziune în suprafață moderată

Tiglăul

% din aria
bazinului

156,25

46,0

Eroziune în suprafață intensă

76,36

22,5

”Soluri poligonale” (crăpături din cauza
fenomenului de uscăciune)

0,663

0,2

Rigole și ogașe

68,05

20,0

Ravene

11,65

3,4

Alunecări de teren

4,11

1,2

Acumulativ fund ravenă (înierbat)

4,49

1,3

18,13

5,3

339,703

100

146,14

47,84

Eroziune în suprafață intensă

50,30

16,47

Rigole și ogașe

45,18

14,79

8,95

2,93

Alunecări de teren

31,75

10,39

Acumulativ fund ravenă (înierbat)

11,84

3,88

Conuri de dejecție

11,31

3,70

305,47

100

Conuri de dejecție
TOTAL
Eroziune în suprafață moderată

Coada Gâștii

Suprafața
ocupată (ha)

Ravene

TOTAL
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Activitatea 2.4. (CP) Analizarea datelor colectate şi stabilirea soluţiilor de
organizare antierozională a teritoriului şi de exploatare agricolă durabilă.
Pe baza datelor privind relieful regiunii, rețeaua hidrografică, rețeaua de
drumuri, acoperirea cu vegetație, natura geologică a substratului, categoriile de
folosință a terenului, planul parcelar al societăţilor comerciale cu profil agricol
(inclusiv al terenurilor proprietarilor neasociaţi), clima, activitatea seismică, etc., s-a
întocmit harta hazardului la alunecare şi au fost determinate zonele de risc la
alunecare.
Pentru realizarea hărţii hazardului la alunecare (a factorului Km), a fost
necesară întocmirea în prealabil a mai multor hărți tematice-factoriale (hărțile
factorilor: litologic (Ka), geomorfologic (Kb), structural (Kc), hidrologic şi climatic
(Kd), hidrogeologic (Ke), seismic (Kf), silvic (Kg), antropic (Kh);
În vederea zonării riscului la alunecare, harta de hazard a fost reclasificată în
ArcGIS pentru obţinerea unor zone omogene din p.d.v. al distribuţiei geografice
plane a valorilor probabilităţilor de alunecare.

Harta hazardului la alunecare Km

Zonarea riscului la alunecare
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Având acumulate toate informaţiile prezentate, s-au putut centraliza datele din
diferite surse şi s-au stabilit soluţiile de amenajare antierozională a terenurilor agricole
din perimetrul Bălţaţi, precum şi, în mod special, pentru două cazuri particulare ale unor
fermieri ale căror situaţii au fost analizate chiar în această toamnă. Categoriile de lucrări
antierozionale propuse (proiectate) aparţin la două grupe:
a) lucrări structurale, de mai mare amploare, mai costisitoare, care necesită
intervenţia Statului sau a unor instituţii economico-financiare private, cum ar fi lucrările de
îmbunătăţiri funciare, lucrările de modelare, de amenajare a versanţilor cu alunecări de
teren, lucrările de stabilizarea torenţilor, ravenelor, etc., împăduririle şi chiar şi plantarea
perdelelor de protecţie forestiere;
b) lucrări de mai mică amploare, mai puţin costisitoare, care sunt la îndemâna
fermierilor (administratorilor societăţilor comerciale cu profil agricol), cum ar fi:
corectarea/modelarea torenţilor, a şiroirilor, ogaşelor, stabilizarea prin diverse tehnici a
malurilor şi fundurilor ravenelor, trasarea (cu ajutorul unor specialişti ca aceia de la
CCDCES Perieni) benzilor înierbate care să separe culturile în fâşii, stabilirea debuşeelor
înierbate pe firul văilor sau ogaşelor, corectarea unor trasee de drumuri de exploatare
agricolă, ş.a.m.d.
A fost introdus şi un set de instrucţiuni privind implementarea soluţiilor de organizare
şi amenajare antierozională, de reducere a riscului la alunecare; s-au făcut recomandări
privind modul de exploatare agricolă durabilă a terenurilor agricole din perimetrul Bălţaţi.
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Categorii de folosință şi lucrări antierozionale existente şi propuse a fi executate

Categoria de folosință /
lucrarea

Existent pe planuri
cadastrale ANCPI,
1982
(m sau ha)

Existent în
anul 2016
(m sau ha)

Proiectate
(m sau ha)

Benzi înierbate

128.540 m

36.817 m

88.741 m

Păduri

755,92 ha

947,14 ha

1076,90 ha

Perdele forestiere

-

-

27.111 m

Păşuni

1666,14 ha

2742,74 ha

-

Livezi

114,27 ha

-

-

Vii

370,34 ha

-

-

-

15.360 m

-

Drumuri comunale (balastate)

27.908 m

20.359 m

-

Drumuri exploatare (de pământ)

236.439 m

185.499 m

17.336 m

Localități

185,34 ha

369,57 ha

-

Drumuri județene

Lucrări de organizare/amenajare antierozională
propuse - benzi înierbate + culturi în fâşii -

Lucrări de organizare/amenajare antierozională
propuse – drumuri de exploatare -

Lucrări de organizare/amenajare antierozională propuse – păduri + perdele de
protecţie forestieră - a terenurilor agricole din perimetrul Bălţaţi

Situaţia actuală şi unele lucrări antierozionale propuse în
cazul terenului în pantă al SC Black Earth SRL Brăila,
punctul de lucru Manţu.

Situaţia actuală şi unele lucrări antierozonale
propuse în cazul terenului SC Vinifruct Copou Iaşi.
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Activitatea 2.5. (CP) Efectuarea de achiziții echipamente.
În faza a-II-a (2016), conducătorul de proiect a achiziționat un
„Calculator electronic + periferice”, conform Listei de achiziţii
echipamente şi Planului de realizare a proiectului.
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Concluzii
•
Perimetrul studiat, Bălțați, cu o suprafață totală de 8449,6 hectare cuprinde o
zonă deosebit de afectată de alunecări de teren (89 zone afectate, cu o suprafață
totală de 1077,97 ha - 12,5% din suprafața perimetrului) și de ravene (535 ravene,
ce ocupă o suprafață de 89,23 ha (1,1%).
•
Structura geologică a substratului perimetrului Bălțați, predominant argilonisipoasă, a determinat apariția unui număr relativ redus de alunecări de teren,
care au, în schimb, dimensiuni mari și foarte mari (de exemplu 13 km lungime pe
versantul stâng al văii Burghina) și a unui număr mare de ravene (535), care au,
în schimb, dimensiuni foarte reduse.
•
Procesele geomorfologice actuale responsabile de dislocarea sedimentelor
din aria bazinelor hidrografice Țiglăul și Coada Gâștii (b.h. Bahlui) sunt: eroziunea
în suprafață (moderată și intensă), uscarea solului care dă naștere solurilor
poligonale, eroziunea în adâncime (rigole, ogașe, ravene) și acumularea
sedimentelor pe fundul ravenelor sau în conuri de dejecție (aluvionare).
Volumele de sol/rocă dislocate sunt apreciabile.
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Concluzii (continuare)
• Circa 77,4% din totalul suprafețelor de teren arabil (4854,97 ha) din
perimetrul Bălțați, adică o suprafață de 3760,09 ha este exploatată comasat de
către un număr de cca. 19 societăți comerciale cu profil agricol (patru societăți
comerciale dețin/exploatează peste 50% din această suprafață). Un număr de
peste 615 proprietari individuali, care dețin/exploatează o suprafață de 1094,88
ha (22,6%) rămân în continuare neasociați și, datorită localizării, pantelor și
altor factori, șansele de asociere ale acestora în viitor sunt minime. Toți
administratorii celor 19 societăți comerciale, în condițiile date, încearcă să
exploateze cât mai corect din punct de vedere antierozional terenurile deținute.
• Din compararea datelor cadastrale din cele mai recente planuri cadastrale
disponibile de la ANCPI (1983) cu situația din prezent (ortofotoplanuri) rezultă
următoarele:
- Benzile înierbate au fost distruse în proporție de 71%;
- Suprafața acoperită de păduri a crescut cu 25%;
- Suprafața acoperită cu pășuni (inclusiv terenuri nelucrate) a crescut cu 65%;
- Toate livezile și viile existente înainte de 1989 au fost desființate;
- Suprafața localităților rurale s-a dublat.
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Concluzii (continuare)
• Din harta zonării riscului la alunecare din perimetrul Bălțați rezultă că:
- 3255,5 ha (67,1%) de teren arabil, se află în zone cu probabilitate „medie-mare”
şi „mare” de producere a alunecărilor de teren;
- 1281,6 ha (26,4 %) în zone cu probabilitate „medie” și
- 317,8 ha (6,5% din total arabil) în zone cu probabilitate „redusă” de producere
a alunecărilor de teren.
• În perimetrul Bălțați ar fi necesare următoarele:
- În amenajarea antierozională a terenurilor agricole (arabile) trasarea și
respectarea a 88.741 metri liniari de benzi înierbate (cu culturile în fâșii aferente);
- Împădurirea pășunilor degradate pe o suprafață de 1076,90 ha;
- Plantarea de perdele forestiere cu o lungime totală de 27,11 km;
- 17,34 km de drumuri de exploatare (din pământ) necesită corectarea traseului
(din deal-vale în serpentine).

ACADEMIA DE ŞTIINȚE AGRICOLE ŞI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI
CENTRUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA
EROZIUNII SOLULUI PERIENI
Tel./ Fax. +40 373550155
www.cesperieni.ro E-mail: office@cesperieni.ro

CONSIDERAŢII FINALE ALE FAZEI II
• Activităţile prevăzute pentru această fază au fost realizate în proporţie de 100
% din punct de vedere tehnico-ştiinţific şi în proporţie de 98,3% din punct de
vedere al gradului de cheltuire a sumelor alocate.
• În această fază s-au obținut rezultate foarte interesante din punct de vedere
științific și practic, iar concluzia referitoare la situaţia societăţilor comerciale cu
profil agricol şi a proprietarilor individuali neasociaţi ne determină să reorientăm
activitățile de cercetare și diseminare spre noii beneficiari țintă, care sunt
administratorii acelor societăți comerciale care dețin/exploatează cca. 77,4%
din terenul arabil, ceilalți, neasociați încă, (cel puțin în perimetrul Bălțați),
neavând perspective de a face o agricultură modernă.

