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RISCURI CONDI IONATE DE EXCESUL DE 
UMIDITATE ÎN CONTEXTUL DEZVOLT RII

DURABILE A TERITORIULUI AGRICOL DIN PARTEA 
DE SUD-VEST A ROMÂNIEI 

GH. IANO

ABSTRACT. - Risks Conditioned by the Humidity Excess in the Context of 
Sustainable Development of the Agricultural Territory in the South-Western 
Romania. In order to make an accurate dimensioning of the melioration tillage’s 
fighting against water logging there have been identified some areas with low 
permeable soils, natural or anthropicaly compaction and the resources of water 
which give birth to the excess. According to on the existent meliorative actions 
there have been proposed new interventions which should bring the soils back to 
their superior fertility potential. The researches performed on a certain area of 
1,198,264 ha, representing the cultivated land of the Banat province, were made in 
following stages: a) studies of the ground for the identification and  cartography of 
the soil conditions and for the investigation of natural conditions; b) analytical 
laboratory determinations on  representative soil  samples; c) the taking  of a 
legend of the soil and ground units which included 292 divisions, each division 
being characterised by 72 synthetic indicators of environment and soil;  d) by 
plotting there were established the expansion areas for each ground and soil unite) 
the final stage consisted of computer processing of more than 20,000 coefficients, 
in accordance with a standardised methodology and some specific schedules. The 
intensity of limitations and degradations was analysed for each limitative, 
establishing: 1. no limitations; 2. reduced limitations; 3. moderate limitations; 4. 
severe limitations; 5. very severe limitations; 6. extremely severe limitations, as it 
follows: - excess of phreatic humidity: 1= 65,51%; 2 = 17,61%; 3 = 14,72%; 4 = 
1,96%; 5 = 0,21%; - excess of stagnic humidity: 1 = 62,70%; 2 = 13,98%; 3 = 
10,08%; 4 = 13,22%; 6. = 0,02%; - excess of flood humidity: 1 = 93,9%; 5 = 
4,36%; - excess of humidity due to the lateral infiltrations in soil, on the slopes: 1 
= 88,46%;  2 = 8,68%;  3 = 1,69%;   4 = 0,96%;  6 = 0,21%. 

 1. Introducere 

În cercetarea solurilor s-au fundamentat o serie de metode i tehnici care 
analizeaz  prezen a, intensitatea, extinderea sau consecin ele riscurilor. Bazate pe 
metode cantitative sau calitative, cercet rile vor argumenta decizii în cazul în care 
riscurile vor fi acceptate în contextul factorilor de mediu sau se vor lua m suri de 
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prevenire sau combatere. Pentru a veni în întâmpinarea celor care hot r sc 
schimb rile categoriilor de stare se recomand  identificarea, evaluarea i fixarea în 
spa iu a evenimentelor de risc, cuantificarea lor precum i propunerea unui minim 
de interven ii, înainte (de prevenire) sau dup  producerea evenimentelor (de 
combatere a consecin elor).

Apari ia riscului hidric se datoreaz  dep irii limitelor de suportabilitate ale 
unor ecosisteme,  datorit  absorb iei unui volum de ap  peste anumite limite de 
tolerabilitate. Pe de alt  parte, sensibilitatea la risc hidric sau vulnerabilitatea 
terenurilor la excesul de umiditate este indus  de raportul dintre intensitatea în 
domeniul riscului i consecin ele economice induse de acesta. Fenomenele sunt 
exprimate matematic, pentru condi ii specifice fiec rei categorii sau subcategorii de 
risc, prin coeficien i de la 0,1 la 1,0 (Teaci, 1980; Predel, 1987). 

Majoritatea solurilor afectate de riscuri hidrice au o alc tuire
granulometric  predominant fin , valori ale densit ilor aparente mari i prezint
un grad avansat de tasare, fapt ce imprim  terenurilor propriet i hidrofizice i
mecanice restrictive pentru practica agricol . Aceast  categorie de soluri, care sunt 
i totodat  puternic afectate de exces de umiditate stagnant , ocup  suprafe e

importante în partea de sud vest a României i a ridicat i ridic  înc  probleme 
hidroameliorative i de tehnologie agricol . Caracteristicile fizice i hidrofizice 
deficitare ale acestor soluri au fost dictate de particularit ile procesului de evolu ie
i de condi iile naturale din aceast  parte a rii (geologice, litologice, hidrologice, 

climatice floristice). 
Dup  o îndelungat  perioad   de submersiune i de înml tinire a 

teritoriului, legat  de extinc ia treptat  a domeniului lacustru Panonic, vestul 
României, îndeosebi zona de câmpie joas  a parcurs o îndelungat  perioad  de un 
accentuat hidromorfism, perioad  pe care unii cercet tori (Oprea, 1971, Iliescu, 
1974, St nescu, 1978) au denumit-o „perioada de mla tin ”.  Man (1992) apreciaz
acest domeniu palustru ca având, la sfâr itul secolului al XVIII-lea, o suprafa  de 
peste 8.770 km2. Terenurile din aceast  zon  au putut fi puse în valoare din punct 
de vedere agricol numai în urma lucr rilor complexe de  îndiguire i regularizare a 
principalelor cursuri de ape i de desecare-drenare, care au conferit solurilor un 
puternic caracter antropic. 

Un alt factor care a influen at geneza solurilor afectate de riscuri hidrice i
a imprimat însu iri negative unor areale este litologia rocilor de suprafa , format
în bun  parte din roci argiloase, în majoritate de natur  smectic . Al turi de 
acestea, apele freatice cu diverse grade de mineralizare au men inut permanent 
active procesele de hidromorfism i halomorfism. 

Vârsta înaintat  a solurilor din arealele plane sau slab înclinate ale zonei 
piemontane, influen ate de excesul de umiditate de natur  pluvial ,  a condi ionat 
procesul de evolu ie prin procese de translocare a bazelor, argilei i a silicei, 
procese care, în asocia ie cu particularit ile litologice au favorizat procesele  de 
pseudogleizare.
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Acest ansamblu de condi ii naturale a favorizat apari ia în SV României a 
unor suprafe e extinse cu soluri afectate de exces de umiditate care ocup  ast zi o 
suprafa  agricol  de 558.667 ha (46,6%), din care solurile cu exces permanent de 
ap  însumeaz  97.008 ha (8,09%).  
 Tr s turile morfologice ale solurilor slab permeabile, compactate i
afectate de exces de umiditate constau în existen a orizonturilor argice, vertice i
natrice, precum i a unor propriet i reductomorfe i redoximorfe accentuate. 
Datorit  anaerobiozei accentuate i acidit ii pronun ate (în zona de deal), sau 
dimpotriv , a s r tur rii în câmpia joas , se manifest  dese fenomene de 
imobilizare a fosforului i a potasiului, a unor microelemente, cre te con inutul de 
fier i mangan redus, se înregistreaz  o levigare accentuat  a azotului anorganic cu 
o încetinire a form rii humusului i o sporire a presiunii osmotice în solu ia solului. 
Pe de alt  parte, prezen a orizonturilor foarte slab permeabile în partea median  a 
profilului de sol favorizeaz  stagnarea îndelungat  a apei pluviale deasupra 
orizontului argic, p trunderea fierului bivalent în re elele cristaline ale silica ilor i
distrugerea ulterioar  a re elelor cristaline printr-un proces de oxidare brusc
(procese de feroliz ).

Caracterizarea fizic i hidrofizic  a acestor soluri relev , de asemenea, o 
serie de fenomene negative. Se remarc  un con inut ridicat de argil  (40-80%), 
ceea ce determin  o permeabilitate extrem de redus i o mare capacitate de 
suc iune a apei în detrimentul plantelor. Densit ile aparente mari (1,5-1,7 g/cm3)
indic  un grad de tasare pronun at (frecvent peste 10-15%), o porozitate de aera ie
redus  (sub 8%) i, în consecin , un regim aerohidric defectuos. În solurile vertice, 
prezen a argilei smectice în procent ridicat determin  varia ii mari de volum, cu 
consecin e negative asupra sistemului radicular al plantelor, asupra momentului 
optim de lucru al solului i a stabilit ii i a fiabilit ii canalelor de desecare.  

Tabel nr. 1.  Natura  i intensitatea excesului de umiditate pe terenurile agricole 
din partea de sud-vest a României 

Graduarea riscului generat de intensitatea excesului de umiditate (ha) Natura 
excesului de 

umiditate F r  Redus Moderat Puternic Foarte 
puternic 

Freatic 784.979 
65,51% 

210.862 
17,61% 

176.378 
14,72% 

23.535 
1,96% 

2.520 
0,21% 

Stagnant 751.236 
62,70% 

167.569 
13,98% 

120.789 
10,08% 

158.353 
13,32% 

317 
0,02% 

Din rev rs ri 1.125.653 
93,9% - - - 41.440 

4,36% 
Din infiltra ii
laterale, pe 
versan i

1.059.971 
88,46% 

104.038 
8,68% 

20.235 
1,69% 

11.498 
0,96% 

2.520 
0,21% 
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f r  riscuri
62,70 %

riscuri foarte mari
0,02 %

riscuri mari
13,22 %

riscuri 
moderate
10,08 %

riscuri reduse
13,98 %

Fig. 1. Vulnerabilitatea terenurilor agricole din partea 
de sud vest a României la excesul  

de umiditate freatic

2. Fenomene i procese hidrice sta ionare datorate excesului de 
umiditate freatic

Expunerea la risc a terenurilor în func ie de excesul de umiditate freatic  s-
a analizat atât pentru condi ii naturale, cât i pentru condi ii modificate antropic 
(desecare-drenaj), separat pentru zonele cu umiditate sporit  (precipita ii peste 600 
mm anual), sau pentru zonele cu umiditate mai redus  (precipita ii sub 600 mm 
anual), precum i separat pentru soluri grosier texturate i pentru soluri mijlociu i
fin texturate. 

Factorii de risc datora i excesului de umiditate freatic  se manifest  în 
zonele de câmpie joas , în lunci i v i de eroziune, cu apa freatic  la mic
adâncime. 
 Excesul de umiditate freatic  poate fi permanent, generat de pânze 
pedofreatice superficiale, cu debit constant sau temporar, sezonier (îndeosebi 
prim vara i la începutul verii), atunci când nivelul freatic este din abunden

alimentat din precipita ii,
din scurgeri de pe unit i
de relief riverane sau din 
surse subterane. 

În func ie de 
adâncimea la care se 
g se te apa pedofreatic ,
de viteza de circula ie
lateral  a acesteia, cât i
de intensitatea afect rii 
profilului de sol de 
procese de reducere, au 
fost identificate 
urm toarele diviz ri ale 
riscului (fig.1):

- terenurile
supraumezite de c tre izvoarele de coast cu debit permanent prezint  riscuri 
foarte mari în cazul utiliz rii terenurilor pentru folosin a arabil, livezi sau vii i
riscuri mari în cazul utiliz rii terenurilor pentru folosin ele p uni i fâne e.
Acestea apar în zonele piemontane, pe versan i, la inflexiunile de pant  sau 
acolo unde eroziunea a intersectat nivelul pedofreatic; suprafe e afectate -  
2.520 ha (0,21%); 

- arealele depresionare din câmpiile joase, cele din lunci sau v i de eroziune, cu 
niveluri  pedofreatice superficial pozi ionate (0,5-1,0 m) prezint , pe o suprafa
de 23.535 ha (1,96%), riscuri mari în cazul utiliz rii terenurilor ca arabil, livezi 
i vii; 
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- nivelurile pedofreatice cantonate în forma iuni sedimentare acviclude sau 
acvitarde, la adâncimea de 1-2 m, determin  riscuri moderate - pe o suprafa  de 
176.368 ha (14,72%); 

- depozitele sedimentare acviperme i semiacviperme, în care apa pedofreatic
este cantonat  la adâncimea de 1-2 m sau cele acvitarde i acviclude, în care apa 
freatic  aste situat  la adâncimi de 2-3 m, genereaz  riscuri reduse pentru 
terenurile agricole. Limit rile se extind pe o suprafa  de 210.862 ha (17,60%), 
în câmpiile joase i în luncile marilor râuri; 

- nu prezint  riscuri i restric ii de utilizare a terenurilor agricole cu referire 
special  la excesul de umiditate freatic , 784.979 ha (65,50%). 

3. Fenomene i procese hidrice sta ionare datorate excesului de 
umiditate stagnant

Evaluarea terenurilor expuse riscului generat de excesul de umiditate 
stagnant  s-a stabilit prin luarea în considerare a mai multor elemente ale mediului: 
valoarea excesului de umiditate de suprafa  (7 clase), relieful i microrelieful 
zonei studiate (2 diviziuni), valoarea pantei în cazul în care se studiaz  versan ii (5 
diviziuni), valoarea bilan ului i a indicelui hidroclimatic (6 diviziuni), 
permeabilitatea solurilor (6 diviziuni), precum i intensitatea pseudogleiz rii (6 
diviziuni) (B l ceanu i Marian, 1987). 

Excesul de umiditate stagnant  se manifest , de regul ,  în condi iile unui 
climat mai r coros i mai umed, într-un context conjunctural determinat de forme 
de relief cu un drenaj extern împiedecat, de prezen a unui substrat pedolitologic 
predominant impermeabil sau de  interven ii antropice care  au condus la 
compactarea unor orizonturi de sol. În partea de sud vest a României asemenea 
areale sunt identificate, cu deosebire, în zonele de câmpii i dealuri piemontane, 
dar pot ap rea i în extremitatea vestic , în zonele de câmpie joas , pe soluri 
extrem argiloase sau accentuat compactate secundar.
 Fa  de cele prezentate mai sus, în func ie de formele de relief, de bilan ul
i indicele hidroclimatic, de permeabilitatea restrictiv i de gradul în care apa 

stagnant  a afectat solul imprimându-i diferite intensit i de pseudgleizare, pe baza 
indicatorului “intensitatea excesului de umidiatate” sau de indicatorul referitor la 
intensitatea pseudogleiz rii, au fost stabilite urm toarele gradu ri (fig. 2): 
- terenurile zonei montane, acoperite cu litosoluri, aflate sub influen a unui exces 

sporit de umiditate pluvial , cât i din izvoare de coast  (317 ha – 0,02%) sunt 
afectate de riscuri foarte mari în cazul utiliz rii terenurilor ca arabil, livezi sau 
vii i riscuri mari în cazul utiliz rii lor ca p uni i fâne e;

- terenurile afectate foarte puternic de excesul de umiditate de suprafa i aflate 
într-un stadiu puternic i foarte puternic de pseudogleizare, în suprafa  de 
158.353 ha (13,22%), sunt afectate de riscuri mari pentru toate categoriile de 
folosin , cu prec dere arabil, livezi, vii; 
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fara riscuri
62,70 %

riscuri foarte 
mari  0,02 %

riscuri mari
13,22 %

riscuri
moderate
10,08 %

riscuri reduse
13,98 %

Fig. 2.  Vulnerabilitatea terenurilor agricole din partea de sud vest a României la 
excesul de umiditate stagnanta

- riscurile moderate sunt determinate de un exces de umiditate puternic, cât i de 
intensit i moderate i puternice ale pseudogleiz rii. Sunt specifice unor terenuri 
care se extind pe o suprafa  de 120.789 ha (10,08%), situate în zonele 
piemontane sau pe platourile câmpiilor înalte cu soluri fin texturate; 

- solurile slab i moderat pseudogleizate, cu intensit i moderate ale excesului de 
umiditate stagnant , în suprafa  de 167.569 ha (13,98%), prezint  riscuri reduse 
în utilizarea terenurilor agricole. Sunt localizate în estul Câmpiei Vinga, pe 
terenurile u or înclinate ale dealurilor piemontane sau, izolat, în arealele 
depresionare ale câmpiilor joase; 

- nu prezint  riscuri datorate stagn rii apei pluviale 751.236 ha (62,70%), situate 
în câmpiile joase i  în luncile râurilor, cu soluri permeabile sau în arealele 
piemontane i montane, pe versan i cu înclin ri accentuate. 

4. Fenomene hidrice extreme datorate inunda iilor 

Acestea sunt percepute în metodologie mult mai simplu,  dar foarte aspru 
penalizate. Terenurile cercetate au fost încadrate în patru grupe de riscuri generate 
de excesul de umiditate prin rev rsare : f r , mai rar decât o dat  la 5 ani, o dat  la 
2-5 ani i anual. În ultimele decenii terenurile afectate de inunda ii s-au restrâns 
mult ca urmare a unor ample lucr ri de îndiguire, regularizare i desecare a albiilor 
majore ale râurilor, pârâurilor sau a v ilor de eroziune. Ast zi arealul neafectat de 
inundabilitate prin rev rsare se extinde în partea de sud-vest a României pe o 
suprafa  de 1.125.653 ha (93,90%). Nu au reu it  a fi înc  total îndiguite albiile 
minore ale râurilor Nera i par ial ale Cara ului, Bârzavei i Timi ului, în sectorul 
lor superior. În luncile acestor râuri exist  riscuri foarte mari în cazul utiliz rii 
terenurilor pentru categoriile de folosin  arabil, livezi, vii i i riscuri mari în cazul 
utiliz rii terenurilor pentru folosin ele p uni i fâne e, pe o suprafa  de 41.440 ha 
(4,36%).
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H r ile de risc. Pentru estimarea extinderii fenomenelor de risc hidric, a 
intensit ii i a efectelor lor negative, precum i a disfunc iilor induse în sistem, 
acestea trebuiesc fixate pe h r i sau cartograme.

Natura i intensitatea riscurilor hidrice se înscriu pe h r i la scar  mare, 
prin formule explicite care cuprind: clasa de teren (de la I la VI), reprezentat  de 
intensitatea cea mai mare a uneia sau a mai multor limit ri, subclasa - reprezentat
de natura limit rilor (V-volum edafic util redus, Q-exces de umiditate freatic , W-
exces de umiditate stagnant , H-inundabilitate, S-s r turare) i de intensitatea 
limit rilor (notat  la indice, de la 1 la 6) ; subgrupa (precizeaz , prin elemente 
suplimentare, caracteristicile terenului : panta, textura solului, gradul de tasare, 
grosimea solului, neuniformitatea terenului, gradul de s r turare sau de 
debazificare, acoperirea terenului cu stuf, arborete, mu uroaie) ; districtul 
hidrofizic (în func ie de permeabilitatea i porozitatea solului) i simbolul tipului de 
sol (care se marcheaz  ca indice la valoarea clasei). 

La sc ri mici, pe cartograme, se marcheaz  intensitatea i natura excesului 
de umiditate prin semne i ha uri conven ionale cât mai explicite (fig. 3). 

5. Prevenirea i combaterea efectelor fenomenelor i proceselor 
hidrice sta ionare

Pân  în anul 1990 ac iunile de prevenire i combatere a excesului de 
umiditate  în România s-a desf urat la toate nivelurile: na ional, regional, local, pe 
terenuri agricole sau silvice, indiferent de proprietar. S-au executat documenta ii
tehnico- tiin ifice, s-au întocmit studii de impact i de fezabilitate, s-au realizat 
re ele de infrastructur  etc. Au fost executate astfel lucr ri de desecare pe o 
suprafa  total  de 511.760 ha (42,71%), din care 466.694 ha (38,9%) în sisteme 
mari i 45.066 ha (3,76%) în amenaj ri locale; lungimea total  a digurilor ridicate 
pe cursurile de ap  este de 717 km, iar a canalelor s pate care asigurau desecarea 
este de 10.188 km.  

Totu i, pân  în prezent nu s-a reu it reglementarea regimului  aerohidric al 
tuturor solurilor afectate de excesul de umiditate. Se impunea continuarea  
activit ilor i proiectarea altora noi. S-a ignorat îns  un factor esen ial, cel 
informa ional. Educarea, formarea i informarea beneficiarilor a fost deficitar  sau 
a lipsit cu des vâr ire, astfel c , odat  cu blocajul legislativ de dup  1990, o mare 
parte a realiz rilor tehnice executate au fost sabotate, iar o mare  parte a 
obiectivelor anterior realizate s-au degradat, au fost inten ionat distruse sau 
lucr rile de îmbun t iri funciare nu au mai fost completate cu cele 
agropedoameliorative.  
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Fig. 3. Cartograma vulnerabilit ii solurilor din sud-vestul României  
la excesul de umiditate i eroziune. 

Legenda:  1, Terenuri moderat-puternic vulnerabile la eroziunea prin ap ; 2, Terenuri foarte 
puternic vulnerabile la eroziunea prin ap ; 3, Terenuri moderat vulnerabile la eroziunea 
eolian ; 4,  Terenuri cu risc moderat generate de alunec rile de teren; 5, Terenuri moderat-
puternic vulnerabile la eroziunea în adâncime; 6, Terenuri puternic vulnerabile la excesul 
pluvial de umiditate; 7, Terenuri moderat vulnerabile la excesul pluvial de umiditate; 8, 
Terenuri puternic vulnerabile la excesul freatic de umiditate; 9, Terenuri moderat 
vulnerabile la excesul freatic de umiditate; 10, Terenuri neafectate de degrad ri generate de 
excesul de umiditate i eroziune; 11, P duri i terenuri agricole necercetate. 

Datorit  problemelor tot mai frecvente care apar în agricultura Banatului 
legate de regimul aerohidric defectuos, se impune tot mai stringent continuarea 
interven iilor ameliorative, ori proiectarea i executarea altor intervenii noi.La 
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nivelul anului 2002 sunt necesare amenaj ri de îmbun t iri funciare i lucr ri
agropedoameliorative pe solurile slab permeabile, afectate de tasare i exces de 
umiditate ce însumeaz  aproape toat  suprafa a agricol  (terenuri afectate i/sau 
areale vicinale) (tabelul 2). 

Tabel nr. 2. Necesarul de lucr ri agropedoameliorative pe terenurile cu soluri slab                 
permeabile afectate de exces de umiditate 

Suprafa aNr. 
crt. Tipul de interven ie ameliorativ Ha % 
A.                      Amenaj ri de îmbun t iri funciare 
1. Regularizarea cursurilor de ap  72.616 6,06 
2. Desecare de adâncime (revizuire i completare) 477.917 33,88 
3. Desecare de suprafa  282.699 23,59 
4. Desecare de suprafa i drenaj de adâncime 158.620 13,2 
5. Amenaj ri antierozionale singulare 162.217 13,54 
6. Amenaj ri de ravene i toren i 84.252 7,03 
7. St vilirea alunec rilor i a pr bu irilor 130.116 10,86 

B.                      Lucr ri agropedoameliorative de refacere poten ialului aerohidric 
i de combatere a  excesului de umiditate 

8. Afânare adânc :    urgen a I 81.115 6,76 
 urgen a a II-a 119.819 10,1 
 urgen a a III-a 64.638 5,39 

9. Lucr ri de drenaj superficial (rigole de scurgere) 
nepermanente, nesistematice 65.518 5,4 

10. Lucr ri de drenaj superficial (rigole de scurgere) 
nepermanente, sistematice 515.013 43,98 

11. Drenaj cârti  177.387 14,8 
12. Modelare în benzi cu coame 79.714 6,65 
13. Sens obligat de lucru al ma inilor agricole în direc ia

scurgerii apei 683.298 57,03 

Trebuie s  recunoa tem c  lucr rile ameliorative executate pân  în anul 
1990 în zona de câmpie joas  (chiar dac  ele au fost de o calitate mai slab , chiar 
dac  mai trebuiau completate), au schimbat esen ial condi iile naturale locale, 
sensul de evolu ie al solurilor precum i starea lor actual . Au fost înl turate în 
mare parte rev rs rile pe cursurile naturale i stagn rile de ap  la suprafa a
terenului. Din observa iile efectuate asupra func ion rii sistemelor de desecare s-a 
constatat o sc dere general  a nivelului apei freatice, cu fluctua ii sezoniere mai 
ridicate prim vara i mai sc zute toamna. Ast zi, aceste fluctua ii sunt tot mai 
repetate datorit  proastei între ineri a sistemelor de desecare în ultimul deceniu, a 
obtur rii sau distrugerii canalelor de desecare-drenaj etc.  
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