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Solurile degradate prin exces de umiditate sunt caracterizate printr-un conținut la

suprafață cât şi în masa lor de apă care împiedică funcțiile normale ale plantelor şi aduc solul în

stare necorespunzătoare de lucrare şi cultivare (Oprea et al., 1974 citat de DÎRJA şi BUDIU,

2006). Un caz special al excesului de apă îl constituie inundațiile provocate de revărsarea

râurilor.

Desecarea are drep scop eliminarea excesului de apă din sol şi de la suprafața acestuia,

realizându-se prin lucrări de colectare şi scurgere a apelor în surplus de la suprafața solului sau

prin lucrări de coborâre a nivelului apei freatice (drenaj).

Inundarea terenurilor se înlătură prin îndiguire sau prin lucrări complexe de regularizare a

cursurilor de apă.

Actualitate. Abordează o tematică de actualitate atât pe plan național cât şi pe plan

internațional, adesea efectul pe care îl are excesul de umiditate în sol fiind neglijat în a fi studiat

amănunțit,  fiind nevoie de o preocupare cu privire la regularitatea unui flux al apei din sol, dar şi

de o obligativitate a țărilor europene prevăzută prin legi, de a evalua şi monitoriza cu strictețe

acest fenomen de degradare a solului.

Importanță. Diminuarea consecințelor apare, mai ales ca rezultat al unor acțiuni

premergătoare producerii fenomenului de degradare a solului, prin cunoaşterea şi evaluarea

acestuia putându-se găsi soluții de minimizare a pagubelor produse atât din punct de vedere

economic cât şi socio-cultural.

Prin prezenta lucrare, se propune folosirea datelor geospațiale în studiul degradării

solului prin exces de umiditate pentru arealul Jucu-Bonțida din perimetrul luncii Someşului Mic,

între Cluj-Napoca și Dej, în vederea formulării unor recomandări şi propuneri pentru reabilitarea

sistemului de desecare - studiu de caz unitate teritorială Bonțida, respectiv reconstrucția unui

sistem reversibil irigare-desecare pentru studiul de caz perimetrul unității teritoriale Jucu.

Necesitatea temei abordate. Deşi apariția excesului de umiditate în anumite zone nu

poate fi evitată în cazul unor fenomene climatice extreme, excesul de apă în sol poate fi gestionat

printr-un management adecvat acestui risc de degradare a solului, prin cunoaşterea gradului de

vulnerabilitate a solului datorat unor practici agricole necontrolate sau lipsa unor construcții

hidrotehnice care să faciliteze evacuarea apei în exces în urma variației factorilor meteorologici

în cadrul unor intervale scurte.



Pe de altă parte creşterea demografică şi dezvoltarea societății omeneşti modifică şi

posibil chiar să amplifice unele aspecte negative asupra fondului funciar sau chiar a modului de

folosință al terenurilor, ceea ce duce la o necesitate pentru evaluarea şi gestionarea continuă a

riscului la care sunt supuse anumite areale, la exces de umiditate temporal sau permanent.

Studiile cu un caracter hidrologic, hidrogeologic, geotehnic, climatic şi demografic,

completate de parametrii topo-geodezici oferă date concrete cu privire la manifestarea

fenomenului excesului de umiditate pe terenurile agricole, dar şi fac posibilă proiectarea,

executarea şi urmărirea comportării lucrărilor de hidroameliorații.

Într-un climat continental, specific şi teritoriului României, se înregistrează un maxim

pluviometric la sfârşitul primăverii şi începutul verii, iar în toamnă apare un al doilea maxim

pluviometric, schimbările climatice excesive caracterizate de fenomene climatice periodice fiind

din ce în ce mai des întâlnite datorită schimbărilor climatice de la nivel global.

Studiile şi cercetările cu privire la situaţia terenurilor agricole afectate de exces de

umiditate au arătat că acestea cuprind o suprafaţă de 5,53 milioane de hectare, din care 2,53

milioane de hectare sunt situate în luncile inundabile ale râurilor interioare, iar 3 milioane de

hectare reprezintă terenuri grele şi areale depresionare cu drenaj natural neasigurat.

Excesul periodic de umiditate în sol afectează circa 3,8 milioane ha, dintre care, o mare

parte este situată în perimetrele cu lucrări de desecare-drenaj (3,2 milioane ha) şi care nu

funcţionează cu eficienţa scontată. Periodic, sunt inundate o serie de perimetre din areale cu

lucrări de îndiguire vechi sau ineficiente, neîntreţinute, înregistrându-se pagube importante prin

distrugerea gospodăriilor, culturilor agricole, distrugerea şeptelului, a căilor de comunicaţie şi

pierderi de vieţi omeneşti (Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, 2006).

Excesul de apă în sol sau de la suprafața lui are efecte negative economice, fiind afectată

producția atât cantitativ, cât şi calitativ, aceste aspecte fiind subliniate de MOGA et al. (2007)

prin rezultatele obținute la I.N.C.D.A. Fundulea şi în rețeaua experimentală A.S.A.S., precum şi

un efect negativ sanitar, GABRISSON (1929) remarcând acest punct de vedere prin necesitatea

eliminării excesului de apă permanent şi evitarea inundațiilor din peninsula creată de canalul

Washington şi râul Potomac, statul Columbia – S.U.A., actual fiind regăsit acest areal sub

denumirea de Parcul Potomac; măsura de a draga un canal adânc în această zonă fiind

considerată una dintre cele mai importanete măsuri sanitare având un caracter strict ingineresc.

În vederea înlăturării excesului de umiditate din sol şi de la suprafaţa acestuia s-au

realizat în ţara noastră numeroase lucrări de desecare şi drenaj, acestea fiind localizate cu

precădere în zonele joase, caracterizate de o evoluție istorică cât şi de o dezvoltare social-

culturală.



Canarache A. (1990), citat de POPESCU şi BUCUR (2004), arată că limitele de variație

ale celor trei faze ale solurilor din România sunt următoarele: partea solidă 45-60%, apa 15-35%

şi aerul 5-40%, pentru dezvoltarea normală a plantelor cultivate fiind necesar un volum minim de

aer în sol cuprins între 10-20% din volumul aparent al solului.

Humusul, conține 58% carbon şi 5% azot (MICLĂUȘ 1991; PĂCURAR şi BUTA,

2007), este componentul care imprimă solului însuşirile de fertilitate, având rolul de a ameliora

structura solului prin îmbunătățirea regimului aero-hidric, dat fiind faptul că un gram de humus

poate să rețină între 3-5 grame de apă, fiind regăsit în procent de 80% din totalul de 5% materie

organică din sol, restul volumului organic fiind ocupat în proporție de 10% de rădăcini, respectiv

10% de organisme biologice (PIDWIRNY, 2010).

După BUCUR (2000) prezenţa excesului de umiditate într-o anumită zonă cauzează

pagube a căror mărime depinde de natura şi durata excesului, precum şi de folosinţa terenului, la

aceste pagube putând fi adăugate şi cele provenite din deteriorarea drumurilor de acces, a

infrastructurii construcţiilor agricole şi a altor amenajării teritoriale. Pagubele produse

agriculturii de excesul de umiditate constau din:

- neexecutarea la timpul optim a lucrărilor agricole;

- scumpirea  costului lucrărilor ca urmare a creşterii consumului de energie;

- calamitarea parţială sau totală a producţiei agricole.

Pe lângă pierderile materiale amintite excesul de umiditate determină şi efecte negative

cu aspect social. Este vorba de migrarea spre zone favorabile a forţei de muncă şi chiar

depopulări de zone din cauza productivităţii reduse din agricultură şi a lipsei de rentabilitate.

Factorii care generează excesul de umiditate (CALINOVICI, 2004) sunt:

 Factorii naturali: factorul climatic, factorul hidrologic şi  hidrografic, factorul

hidrogeologic, factorul geomorfologic şi factorul pedologic;

 Factorul antropic.

Excesul de umiditate este cu atât mai pronunţat cu cât raportul dintre precipitații (P) şi

evapotranspirație (ETP), adică indicele de ariditate - P/ETP, este mai mare de 1 (DÎRJA şi

BUDIU, 2006) sau mai este întâlnit şi sub denumirea de coeficientul de umectare al solului

(APETROAIEI 1977).

Cantitați foarte mari de carbon sunt regăsite în soluri, în special în turbă, zone

mlăştinoase, respectiv în permafrosturi, comparativ cu cel atmosferic, după DAVIDSON şi

JANSSENS (2006).

Dacă limita sucțiunii de 1/3 atmosfere este depăşită, respectiv mai mică de 0,33 atm în

funcțiile de textura solului sau cantitatea de apă depăşeşte capacitatea pentru apă în câmp, solul



prezintă exces de umiditate, fiind posibile fenomene de hidromorfie, precum pseudogleizarea,

gleizarea sau amfigleizarea (LEGIN et al., 2007; ONCU şi BILAŞCU, 2010).

Un alt indicator al solurilor degradate prin exces de umiditate este limita de 10-15% din

spațiul lacunar ocupat de aer, cantitatea de apă determinând reducerea volumului de aer din sol,

în special reducerea oxigenului (POPA ROXANA-GABRIELA şi CĂLINOIU, 2011).

În ultimii zece ani, județul Cluj prezintă printre cea mai mare suprafață ocupată cu

terenuri agricole (426.205 ha) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (NUTS II), suprafață ce

ocupă aproximativ 5% din fondul funciar al județului (după datele tempo-online INSEES).

Metodele de combatere a excesului de umiditate urmăresc stabilirea echilibrului hidric

din sol, după cum urmează:

o Eliminarea excesului de umiditate de la suprafața terenului şi de pe profilul terenului.

o Drenarea apei în exces din stratul radicular al plantelor:

oDrenaj;

oDrenaj vertical;

oDrenaj cârtiță;

oDrenaj combinat;

o Drenarea biologică a apei în exces.

o Colmatarea zonei cu exces de umiditate.

o Prevenirea şi combaterea excesului de apă prin îndiguiri şi regularizări ale cursurilor

naturale de apă.

Din punct de vedere geomorfologic, suprafața interesată aparține Bazinului Transilvaniei,

fiind situată în lunca din cursul mijlociu al Someşului Mic.

Lunca Someşului Mic este dezvoltată numai pe partea stângă cu lățimi variabile între 1,6

şi 2,0 km, prezentând denivelări constând din urme de albii foarte vechi, majoritatea drenate şi

transformate în teren arabil, iar unele mai mențin exces de umiditate.

Înclinarea luncii este dinspre SV spre NE, fiind mai ridicată în apropierea căii ferate.

Panta generală este de 2,6‰ în apropierea râului şi 8‰ în apropierea versanților.

Datele spaţiale constituie partea centrală a unui GIS a cărui scop este de a crea hărți

digitale, utilizând sistemul raster și/sau cel vectorial, fiind materializate prin fişiere numite

shapefile-uri.

După finalizarea digitizării și eliminării tuturor erorilor care au intervenit, au rezultat

următoarele straturi aferente bazei de date primare (tabel 1.1). Aceste straturi vor sta la baza

analizei arealului studiat pe baza lor constituindu-se și alte straturi derivate.



Tabel 1.1. Straturi aferente bazei de date primare

Denumire

strat
Tip strat

Mod

reprezentare
Format Atribut

Căi ferate linie vector .shp
Tip

Lungime

Rețea rutieră linie vector .shp

Tip

Indicativ

Lungime

Localități poligon vector .shp
Denumire

Suprafață

Hidrografie linie vector .shp

Denumire

Lungime

Cod

Cotă

Curbe de

nivel
linie vector .shp Cotă

Utilizarea

terenurilor
poligon vector .shp

Tip utilizare

Suprafață

Solurile poligon vector .shp
Tip genetic sol

Permeabilitate

Structură

geologică
poligon vector .shp

Tip

Structură



Sistemul hidroameliorativ luat în studiu este amplasat pe cursul mijlociu al Someşului

Mic, terenul având o suprafață relativ plană cu o pantă generală de 2,6‰ dinspre sud-vest spre

nord-est. Pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect se vor analiza lucrările de

hidroameliorații existente în arealul studiat şi a parametrilor specifici.

Pentru a avea un suport ştiințific în acțiunea de evaluare şi gestionare a riscului şi/sau a

hazardului în vederea dezvoltării infrastructurii de date spațiale, care să vizeze cunoaşterea şi

monitorizarea fenomenului excesului de apă din sol şi ulterior să poată fi integrate în cadrul

sistemului național, după achiziționarea şi interpretarea informațiilor geospațiale regionale, este

strict necesară realizarea unui sistem informațional geografic. Pentru realizarea suportului spațial

s-au vizat două metode (metoda scanare-georeferențiere-vectorizare şi metoda tehnologiilor

satelitare). Obținerea suportului spațial se va realiza prin utilizarea softurilor consacrate în

domeniu. Realizarea bazei de date alfanumerice se va efectua cu ajutorul soft-urilor specifice şi a

bazei de date Access.

Rezultatele obținute prin abordarea acestei tematici interdisciplinare, ce are în vedere

reliefarea aspectelor privind combaterea şi prevenirea proceselor de degradare a ecosistemelor

agricole din lunca Someşului Mic, arealul Cluj-Napoca - Dej, în urma excesului de apă din sol,

cauzat de ape freatice şi ape de suprafață - precipitații abundente (ploi şi topirea zăpezilor),

irigații aplicate în mod irațional, din revărsări (inundații) sau din scurgeri de pe terenurile

învecinate mai înalte etc., actualizează studiile cu caracter geotehnic şi climatic la nivel regional,

la care se adaugă şi aspectele demografice.


