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„Resursele naturale regenerabile şi neregenerabile 

şi serviciile asigurate de componentele capitalului 
natural constituie factori esenţiali în procesul de 

producţie a bunurilor şi serviciilor de către 

subsistemul economic sau condiţionează în mod 

direct structura, funcţionarea şi calitatea/ 

sănătatea populaţiilor umane”     
 

Vădineanu, A., 1998 

„Analiza funcţională reprezintă tehnica prin care 

se evaluează oferta de bunuri şi servicii a 

capitalului natural, instrument care, alături de 

analiza valorică, se constituie într-o componentă 

majoră din interfaţa dintre baza de cunoştinţe a 

ecologiei sistemice şi utilizatori, care este 
indispensabil în asistarea actului de decizie”     
 

Cristofor & colab., 1999 
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1. Introducere 

 

În diferite perioade istorice ale societăţii umane şi mai ales pe parcursul perioadei de 

dezvoltare industrială, omul a folosit diferite modele de management pentru dezvoltarea 

economică, socială şi pentru abordarea capitalului natural. Toate aceste tipuri de management 

au condus nu numai la creşterea calităţii vieţii prin creşterea şi dezvoltarea sistemului 

economic dar şi la erodarea componentelor capitalului natural, atât din punct de vedere 

structural cât şi funcţional. Toate aceste tipuri de management au avut ca scop dezvoltarea 

speciei umane fără să ţină cont de componentele capitalului natural, realizând o dezvoltare 

invazivă, transformând sisteme ecologice naturale în sisteme antropizate, o dezvoltare 

dihotomică între componentele capitalului natural şi sistemul socio – economic realizându-se 

„erodarea integrităţii şi calităţii mediului”, acestea realizându-se datorită creşterii 

exponenţiale a populaţiei umane şi dezvoltării sistemului economic, afectându-se astfel 

funcţia de suport (susţinere) a capitalului natural. 

Începând să se conştientizeze declinul componentelor naturale, pe care se bazează 

întreaga dezvoltare a sistemului socio-economic, s-a propus un nou model de dezvoltare, 

inovator, fundamentat de teoria ecologiei sistemice care demonstrează că „natura” sau 

„mediul”  este organizat şi se prezintă sub forma „ierarhiei de sisteme biologice 

suprapopulaţionale integrate în sisteme ecologice-sisteme suport ale vieţii” din care face parte 

şi specia umană împreună cu sistemele socio-economice. 

În ultimul secol, datorită creşterii economice pe principiile economiei neoclasice şi 

asocierii acestora cu nivelul scăzut al informaţiei ştiinţifice necesare înţelegerii şi evaluării 

rolului multifuncţional al zonelor umede, majoritatea au fost tratate ca „suprafeţe 

neutilizabile, zone fără importanţă economică” şi în consecinţă au fost transformate prin 

lucrări de îndiguire, desecare şi drenaj, în ferme agricole, plantaţii forestiere, complexe 

industriale, aşezări umane (Vădineanu, 2004). 

Planuri de management similare au fost dezvoltate şi aplicate pe scară largă şi în 

bazinul hidrografic (817000 km2) al celui de-al doilea fluviu ca mărime din Europa 

reprezentat de fluviul Dunărea, cu o lungime de 2587 km. SZUDI desemnează complexul de 

ecosisteme regional constituit din fluviu şi luncă pe porţiunea Porţile de Fier (discontinuitatea 

majoră în dimensiunea longitudinală a sistemului fluvial) şi aval de acesta, incluzând şi Delta 

Dunării, sistemul lagunar Razelm-Sinoe şi zonele de coastă ale Mării Negre, direct influenţate 

de apele Dunării. Aceste modele de management au afectat structura şi funcţiile Sistemului de 

Zone Umede al Dunării Inferioare(SZUDI). 
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Planurile de management viitoare trebuie să se axeze pe aspecte legate de 

reconstructia ecologica a structurilor ce permit exercitarea funcţiilor specifice zonelor umede 

precum inbunatatirea calităţii apei, prevenirea poluării accidentale sau difuze din sistemele 

agricole şi aşa cum am conştientizat în ultimul timp pe minimizarea efectelor inundaţiilor, 

acest din urmă deziderat îndeplinindu-se prin aducerea în regim natural a complexelor majore 

de ecosisteme din cadrul Sistemului de Zone Umede al Dunării Inferioare. 

Scopul acestei lucrări este să contribuie la evaluarea ofertei de resurse şi servicii a 

complexului de ecosisteme Greaca. Perosnal, am urmărit să îmi dezvolt cunoştinţele şi 

aptitudinile legate de lucrul cu conceptele şi metodologia necesare abordării şi analizării 

corecte a componentelor capitalului natural. M-a interesat să aduc contribuţii la cunoaşterea 

ştiinţifică asupra unei porţiuni din SZUDI şi anume complexul de ecosisteme Greaca, care 

este parte integrată în Sistemul de Zone Umede al Dunării Inferioare, situat în lunca 

inundabilă a Dunării între Giurgiu şi Olteniţa, prin aplicarea procedurii de analiză funcţională 

FAEWE şi utilizarea sistemului informaţional geografic (SIG), mai exact, evaluarea ofertei de 

resurse şi servicii a acestui complex şi eventual realizarea unei analize comparative a funcţiei 

hidrologice între starea funcţională actuală (sistem îndiguit şi exploatat agricol) şi o stare de 

referinţă (perioada 1965-1970 când sistemul era în regim liber de inundare). Pentru atingerea 

scopului propus s-au stabilit următoarele obiective: 

1. Caracterizarea diversităţii sistemelor ecologice 

2. Analiza funcţională calitativă a complexului Greaca 

3. Evaluarea cantitativă a funcţiei hidrologice, construcţia şi alimentarea bazei de 

date pentru modelarea hidrologică. 

Motivul pentru care am ales această temă este reprezentat de dezideratul la nivel 

european, la care a aderat şi România, acela de a proteja fluviul Dunărea, reducând nivelul de 

poluare asupra acestui sistem fluviatil şi readucerea în sistem natural a albiei majore a 

acestuia realizându-se astfel habitatele naturale pentru foarte multe specii de păsări şi peşti. 

Prin această lucrare se doreşte evidenţierea impactului asupra funcţiilor datorat 

transformării sistemelor din regim natural în agrosisteme şi obţinerea unui set de informaţii 

utile proiectelor ulterioare de management şi restaurare a complexului de ecosisteme Greaca. 

De asemenea procedura de analiză funcţională şi informaţiile obţinute în urma 

realizării acesteia sunt foarte importante în procesul de luare al deciziilor cu privire la 

managementul capitalului natural. 
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2.1 Rolul analizei funcţionale în asistarea deciziilor cu privire la 
managementul capitalului natural 

 
 
 
În ultimul secol, direcţia principală de dezvoltare a speciei dominante de pe pământ- 

specia umană- a fost reprezentată de dezvoltarea economică, dezvoltarea fiecărei ramuri a 

economiei astfel încât aceasta să facă faţă şi să poată susţine populaţia umană care înregistra 

şi înregistrează o creştere exponenţială. În acest sens s-au extins: industria, căile de 

comunicaţii şi agricultura intensivă la scară spaţială pe planeta pământ, accentuându-se astfel 

impactul la scară spaţială şi temporală asupra componentelor capitalului natural, componente 

care prin bunurile şi serviciile pe care ni le oferă ne dau posibilitatea să alegem între a 

continua să ne extindem şi să diminuăm procentul componentelor în regim natural şi 

seminatural şi a conectivităţii dintre ele sau a adapta ciclul de evoluţie la ciclul de evoluţie al 

componentelor capitalului natural.  

Plecând de la această idee managementul capitalului natural trebuie să fie un 

management ecosistemic şi adaptativ, fundamentat pe teoria ecologiei sistemice, “care să 

abordeze mediul ca o ierarhie de sisteme biologice integrate în ierarhia sistemelor ecologice” 

şi care să aibă ca obiect de management unităţile structurale şi funcţionale care se realizează 

la diferite scări spaţiale şi temporale între construcţiile socio-economice şi componentele în 

regim natural şi seminatural -“sistemele suport ale vieţii”. Aceste complexe socio- ecologice 

reprezintă elementul evoluţiei şi al dezvoltării. Asupra lor, managementul, trebuie să asigure 

condiţii de co-dezvoltare, atât asupra complexelor de acelaşi rang cât şi la nivelul relaţiilor 

care se stabilesc între complexele de ranguri ierarhice diferite, condiţii care se concretizează 

prin adaptarea continuă, pe termen lung a ciclurilor de dezvoltare, adică realizarea şi 

menţinerea unei dezvoltări durabile. 

Dezvoltarea durabilă nu reprezintă doar procesul de restructurare şi restaurare a 

componentelor capitalului natural ci şi procesul de dimensionare, restructurare şi reînnoire a 

componentelor sistemului socio-economic, printr-o serie de cicluri prin care structura şi 

metabolismul sistemului socio-economic, sunt adaptate în cadrul complexelor socio-

ecologice. 
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Procesul de luare a deciziilor este parte componentă a sistemului suport pentru 

managementul ecosistemic şi adaptativ şi are mai multe etap:(Vădineanu,2004) 

� Fundamentarea scenariilor alternative de dezvoltare, folosind cu maximă 
eficienţă informaţiile şi cunoştinţele existente în structura sistemelor informaţionale 
 

� Proiectarea, elaborarea şi adoptarea strategiei de dezvoltare durabilă 
Evaluarea stadiului de dezvoltare şi poziţionarea în cadrul ierarhiei complexelor 

socio-ecologice (locale, regionale, naţionale şi macro-regionale) 
Identificarea transformărilor potenţiale şi necesare în structura fundaţiei şi 

construcţiei socio-economice care ar asigura condiţiile de co-dezvoltare sau sustenabilitate 
 
� Proiectarea, elaborarea şi adaptarea programelor de dezvoltare durabilă a 

complexelor socio-ecologice ca entităţi distincte şi respectiv a subunităţilor acestora 
(programele sectoriale) 
 

� Analiza socială şi economică a strategiei şi programelor de dezvoltare. 
Informarea şi participarea activă a publicului 
 

� Evaluarea impactului şi riscului ecologic al strategiilor şi programelor 
cadru (programele sectoriale şi proiectele particulare) 
 
 

� Formularea soluţiilor alternative 
 

� Informarea şi participarea activă a publicului (componentele societăţii 
civile) în procesul de selectare a soluţiei sau a pachetului de soluţii şi de elaborare a 
planului de management, care să asigure pe termen lung dezvoltarea economică, 
securitatea socială şi ecologică (sustenabilitatea) 
 
 

� Monitorizarea condiţiilor de co-dezvoltare a CN-SSE (parte a sistemului de 
monitoring integrat) 

 

 

Modelul conceptual al SSAD pentru managementul ecosistemic şi adaptativ al co-

dezvoltării sistemelor socio-economice şi capitalului natural 

 

Aşa cum este ilustrat în figura 1, componente cheie pentru orice SSAD coerent şi 

eficient sunt bazele de date (BD), bazele de cunoştinţe (BC) şi subsistemul informaţional 

aflat în relaţie permanentă cu dinamica structurală şi funcţională a componentelor CN şi SSE-

ce, ca structuri organizate la scări spaţio-temporale diferite. Sistemele generatoare de date şi 

cunoştinţe sunt proiectate pentru a fi dezvoltate sub forma unor reţele naţionale interconectate 

de sisteme ecologice reprezentative atât pentru structura CN, cât şi pentru cea a SSE şi 

corespunde reţelelor de instituţii care funcţionează ca baze de cercetare şi monitoring integrat 

pe termen lung. 
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Datele şi cunoştinţele privind mecanismele si procesele legate de dinamica 

structurală şi funcţională a sistemelor ecologice surprind variabilitatea factorilor de comandă 

şi a variabilelor de stare cheie şi alimentează subsistemul informaţional. Subsistemul 

informaţional trebuie să includă atât BC şi BD sau bazele teoretice şi metodologice, cât şi 

programe de modelare, în scopul integrării informaţiilor ecologice, sociale şi economice 

(accesibilizându-le) pentru sectorul politic şi factorii de decizie, în vederea echilibrării relaţiei 

dintre dezvoltarea SSE şi componentele CN. Din această perspectivă apare ca evident faptul 

că subsistemul informaţional trebuie să fie considerat drept elementul esenţial al SSAD. 

Alte două componente ale SSAD se concretizează în pachetul de metode 

complementare pentru evaluarea economică a bunurilor şi serviciilor oferite de 

componentele CN şi în pachetul de instrumente de evaluare a impactului planurilor de 

dezvoltare economică globală, locală sau individuală, evaluări considerate a fi obligatorii 

înaintea realizării fiecărei etape din planul de dezvoltare. Rolul relativ al eficienţei acestor 

două componente ale SSAD pentru segmentul politic şi cel decizional se explică întrucâtva 

prin absenţa unor astfel de metode şi proceduri, dar mai ales prin inexistenţa sau 

subdezvoltarea unui susbsistem informaţional. În ciuda acestei deficienţe din structura SSAD, 

ele sunt singurele instrumente prin care se poate realiza integrarea informaţiei ecologice, 

sociale şi economice în procesul de elaborare a soluţiilor. Odata ce un set de soluţii este 

elaborat pentru un anumit tip de problemă şi potenţialul lor impact ecologic (pe termen lung, 

cumulativ şi la distanţă) este estimat, alegerea celei mai bune soluţii care concordă cu scopul 

general al dezvoltării durabile şi dezvoltarea planului general de management, sunt urmatorii 

paşi decisivi. 

Pentru realizarea acestor etape în procesul decizional şi cel de implementare a 

planurilor de management, orice SSAD trebuie să integreze şi alte compartimente specializate 

cum ar fi cel al subsistemului de comunicaţie, educaţional şi de perfecţionare, precum şi 

cel al unor subsisteme coerente de reglementare normativă şi non-normativă. 
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Figura 1 Structura unui sistem suport de asistare a deciziilor pentru managementul ecosistemic 
şi adaptativ al co-dezvoltării sistemelor socio-economice şi capitalului natural, sau, în alţi 
termeni, pentru « integrarea ecologiei şi economiei » la diferite scări spaţio-temporale (după 
Vădineanu 1999). 
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Procesele decizionale şi cele de implementare a planurilor de management 

(considerate drept atractor în vederea atingerii şi menţinerii echilibrului dinamic dintre 

componentele CN şi dezvoltarea SSE-ce) se adreseaza unor sisteme complexe şi dinamice la 

scară spaţio-temporală mare. Este demonstrată, de asemenea, şi necesitatea integrării în 

structura SSAD a unui subsistem specializat care să conţină atât metode de evaluare şi 

monitoring, cât şi indicatori ai proceselor de codezvoltare. Cu alte cuvinte, se poate spune 

că de integralitatea subsistemului de evaluare şi monitoring depinde de realizarea unui feed-

back eficient care să dea seama în orice moment de poziţia SSE respectiv poziţia pe traiectoria 

către dezvoltarea durabilă. 

 

 

Rolul analizei funcţionale în asistarea deciziilor cu privire la managementul 

capitalului natural 

 

Procedurile de analiză funcţională au fost dezvoltate ca un instrument de asistare a 

deciziilor de management cu privire la zonele umede, ca parte a managementului la scară mai 

largă a bazinului, pentru a asista activitatea de restaurare sau pentru a asista evaluarea de 

impact. 

Modul cum au fost concepute a avut la bază câteva exigenţe: reproductibilitate, 

obiectivitate, rapiditate, aplicabilitate în absenţa experţilor şi un efort minim de 

determinare a caracteristicilor structurale şi funcţionale ale zonei umede evaluate. 

Analiza funcţională a sistemelor ecologice reprezintă tehnica prin care se 

evaluează (calitativ, cantitativ sau prin modelare) oferta de bunuri şi servicii a capitalului 

natural, un instrument care, alături de analiza valorică, care reprezintă cuantificarea 

economică a ofertei de bunuri şi servicii, se constituie într-o componentă majoră din 

interfaţa dintre baza de cunoştinţe a ecologiei sistemice şi utilizatori, şi care este 

indispensabil în asistarea actului de decizie. 

Rezultatele evaluării prin tehnicile de analiză funcţională şi analiză valorică, nu sunt 

suficiente pentru a determina un management durabil al capitalului natural, acestea necesitând 

susţinere şi pe alte căi, deoarece informaţia obţinută pe calea acestor metode reprezintă 

informaţie adiţională în procesul de decizie iar pentru a deveni informaţie esenţială trebuie 

acţionat la nivelul legilor şi reglementărilor (Vădineanu, 1998). 

Se pot diferenţia două tipuri de probleme legate de analiza funcţională: 

• probleme acute, a căror rezolvare reclamă adoptarea unor acţiuni pe termen 

scurt; 
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• probleme cronice, a  căror  rezolvare  reclamă  politici  pe  termen  mediu  şi  

lung (scăderea ponderii de reprezentare a zonelor umede). 

Baza informaţională pentru decizii cu privire la rezolvarea unor probleme acute 

(ex: poluarea cu azot a apelor de suprafaţă), este furnizată la ora actuală şi de analiza 

funcţională la nivel de modelare a funcţiilor implicate. Avantajul focalizării pe o anumită 

funcţie este că evaluarea se poate face la nivel cantitativ sau chiar de modelare. Situaţia este o 

rezultantă a urgenţei problemei care trebuie rezolvată şi a alocării limitate a resurselor, dar 

poate include un grad de risc în măsura în care nu rămâne consecventă abordării sistemice, a 

interdependenţei relaţiilor funcţionale.  

Baza informaţională pentru rezolvarea unor probleme cronice (ex: reducerea 

ponderii de reprezentare a unor categorii de sisteme ecologice şi implicit a ofertei lor de 

bunuri şi servicii), este avută în vedere să fie furnizată de analiza funcţională a întregii game 

de funcţii prin aplicarea procedurilor de analiză funcţională. 

 

O tipologie a procedurilor de analiză funcţională într-o formă care ar putea face 

posibilă evaluarea capitalului natural la niveluri ierarhice relevante pentru diferiţii factori de 

decizie este propusă mai jos: 

• analiză funcţională la scară mare, care se adresează sistemelor ecologice 

(macro)regionale, 

• analiză funcţională la scară mică, care se adresează ecosistemelor (nivel local). 

 

» Potenţialii utilizatori ai analizei funcţionale la nivel regional sunt structurile 

decizionale de acest nivel, în timp ce analiza funcţională de nivel local este de interes 

pentru utilizatorii locali (structuri guvernamentale sau neguvernamentale). Important 

este ca informaţia obţinută la scară locală să fie valorificată şi integrată la scara 

sistemului integrator. Acest proces nu se poate efectua doar prin extrapolare şi 

însumare pe tipuri de sisteme ecologice similare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

2.2.Caracterizarea generală a zonelor umede  
 
 
Zonele umede sunt printre cele mai importante ecosisteme de pe pământ, fiind foarte 

valoroase ca surse şi zone de transformare pentru o multitudine de materiale chimice, 

biologice şi genetice. Zonele umede sunt uneori descrise ca „ficaţii peisajelor” din cauza 

funcţiilor pe care le realizează în ciclurile hidrologice şi chimice şi ca receptorii din aval a 

unor elemente de natură antropică sau naturală. Roluri îndeplinite de aceste zone sunt: 

depoluarea apelor, prevenirea inundaţiilor, protecţia zonelor de coastă şi reîncărcarea 

acviferelor subterane. Zonele umede au un rol foarte important prin habitatele caracteristice 

populate de o largă varietate de floră şi faună. 

 

2.2.1 Problema definirii zonelor umede 

 

Zonele umede au fost şi sunt o enigmă pentru cercetători. Este dificil să defineşti 

precis o zonă umedă, nu doar din cauza întinderii geografice mari, dar şi din cauza marii 

varietăţi de condiţii hidrologice în care se găsesc. Zonele umede se găsesc de obicei la 

interfaţa dintre ecosisteme terestre cum ar fi pădurile şi ecosisteme acvatice cum ar fi lacurile 

adânci şi oceanele (Figura X), aceste diferenţiindu-se atât de cele terestre cât şi de cele 

acvatice dar fiind dependente de amândouă. Zonele umede prezintă caracteristici atât de 

ecosistem terestru cât şi de ecosistem acvatic, dar nu sunt nici unul nici altul. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Localizarea generală a zonelor umede (.Mitsch, W. J., Gooselink, J. G., 1987) 
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Cele mai frecvente întrebări care se pot pune despre zonele umede sunt: „Ce este o 

zonă umedă?” sau „Este similară cu o mlaştină?” (Mitsch & Gosselink, 1987). Răspunsul la 

aceste întrebări este dat de oameni de ştiinţă şi de manageri deoarece definiţiile şi termenii 

specifici zonelor umede sunt importante atât pentru o înţelegere ştiinţifică a acestor sisteme 

ecologice, cât şi pentru dezvoltarea unui management adecvat. Dar definiţiile date acestor 

tipuri de sisteme ecologice nu sunt suficient de clare. 

Zonele umede prezintă câteva caracteristici definitorii pentru aceste tipuri de 

sisteme ecologice şi care au ajutat la elaborarea unor definiţii. Aceste caracteristici sunt: 

1. Zonele umede sunt caracterizate de prezenţa apei (freatice sau de 

inundaţie), permanentă sau temporară. 

2. Zonele umede au adesea soluri unice care le diferenţiază de 

ecosistemele adiacente. 

3. Zonele umede susţin o vegetaţie adaptată la condiţii de umiditate 

(specii hidrofile) şi nu includ specii intolerante la inundaţii. 

4. Deşi apa este prezentă doar o perioadă de timp, amploarea şi durata 

inundaţiei variază semnificativ de la o zonă umedă la alta. 

5. Zonele umede sunt localizate de cele mai multe ori, la graniţa dintre 

ecosisteme terestre şi acvatice şi cunt influenţate de ambele tipuri de ecosisteme. 

6. Zonele umede variază foarte mult în ceea ce priveşte dimensiunile, 

mergând de la mlaştinile mici de câmpie de câteva hectare, până la zonele umede 

extinse care măsoară sute de kilometri pătraţi (diversitate la toate nivelurile ierarhice). 

7. Localizarea zonelor umede poate varia foarte mult, de la zone 

continentale până la zone costiere, de la regiuni rurale la regiuni urbane. 

8. Condiţiile zonelor umede sau gradul în care sunt influenţate de 

activitatea umană variază foarte mult de la regiune la regiune şi de la zonă umedă la 

zonă umedă. 

Pe baza acestor caracteristici, cea mai simplă definiţie dată zonelor umede se rezumă 

la caracterizarea acestora ca zone de tranziţie între ecosistemele terestre şi cele acvatice. 

Majoritatea celorlalte definiţii caută să precizeze calitativ şi cantitativ aceste caracteristici de 

tranziie şi să le delimiteze în cadrul unui gradient între uscat şi apă. Dificultăţile în definirea 

acestor zone se leagă de două atribute: hidrologic (până la ce adâncime în zona inundată; ce 

caracteristici ale regimului de inundaţie(amploare, durată, perioadă, frecvenţă)?), şi 

vegetaţie (ce tip de vegetaţie-ierboasă, tufăriş, pădure?; ce proporţie au hidrofitele şi 

xerifitele?). 
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Definiţiile zonelor umede sunt necesare pentru două grupuri de interese distincte, 

cercetătorii şi managerii zonelor umede. Cercetătorii sunt interesaţi de o definiţie flexibilă şi 

riguroasă care să faciliteze clasificarea, inventarierea şi cercetarea, iar managerii sunt 

interesaţi de o definiţie care să evidenţiete clar regulile pentru prevenirea şi controlul 

modificărilor de stare ecologică, dar fundamentate legal. Diferite definiţii au fost elaborate de 

ambele grupuri: 

- Circulara 39 a US Fish and Wildlife Service (1956). Este una dintre cele mai 

timpurii definiţii ale zonelor umede, frecvent utilizată şi astăzi. Termenul de zonă umedă se 

referă la zone joase acoperite cu apă puţin adâncă şi inundate temporar sau intermitent. 

Cuprind mlaştini, turbării, lunci, lacuri puţin adânci, eleştee dominate de vegetaţie eersă. Nu 

includ cursuri de apă permanente, lacuri de acumulare, lacuri adânci, ape temporare fără 

vegetaţie de sol umed. Această definiţie subliniază valoarea de habitat a acestor zone. Ea este 

utilă managerilor şi mai puţin oamenilor de ştiinţă. 

- Convenţia asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională în special ca 

habitat pentru păsările acvatice – reflectă primele încercări de utilizare durabilă a zonelor 

umede. Convenţia şi-a diversificat scopurile pentru a acoperi toate aspectele care ţin de 

conservare şi dezvoltare durabilă, considerând zonele umede ca ecosisteme care sunt extrem 

de importante pentru conservarea biodiversităţii şi pentru sănătatea populaţiei umane. 

Definiţia dată în cadrul convenţiei RAMSAR, în Art.1.1, este următoarea: 

„Sunt zone de mlaştină, turbării, bălţi, care pot fi naturale sau artificiale, permanente 

sau temporare, cu apă stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv 

zone marine a căror adâncime (la flux) nu depăşeşte 6m.” 

Convenţia stipulează în Art. 2.1 că zonele umede „...pot include zone ripariene şi de 

coastă adiacente faţă de zonele umede şi insule sau ape marine a căror adâncime nu depăşeşte 

6m la flux, aflate în cadrul zonelor umede...”. Astfel, Convenţia s-a extins către o mare 

varietate de tipuri de habitat, incluzând râuri, lacuri, lagune costiere, mangrove, turbării şi 

chiar recifi coralieri. Există de asemenea numeroase zone umede artificiale ca eleştee pentru 

exploatări piscicole, zone agricole irigate, canale, etc. Există o multitudine de zone umede dar 

din păcate nu se cunoaşte cu exactitate suprafaţa totală ocupată de acestea. 

- Definiţia canadiană (1979). Zonele umede sunt definite ca „...terenuri dominate 

de sol umed ce au nivelul apei freatice în apropierea sau peste suprafaţa solului pentru cea mai 

mare parte a sezobului dezgheţat şi care susţin o vegetaţie hidrofilă şi activităţi biologice 

adaptate mediului umed”. 

- US Fish and Wildlifw Service (1979). Zonele umede sunt terenuri de tranziţie 

între sistemele terestre şi cele acvatice unde nivelul apei este de obicei la sau aproape de 
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suprafaţă sau terenul este acoperit de apă puţin adâncă. Ele trebuie să îndeplinească cel puţin 

unul dintre următoarele atribute: (1) susţine vegetaţia hidrofită cel puţin periodic; (2) 

substratul este predominant sol hidric nedrenat; (3) substratul este saturat sau acoperit de apă 

puţin adâncă o anumită perioadă a sezonului de vegetaţie a fiecărui an. 

- Howard-Williams (1985). Zonele umede sunt biotopi cu nivelul apei freatice la 

sau aproape de suprafaţa solului care sunt inundate un timp suficient de lung în fiecare an 

pentru a cauza formarea de soluri hidrice şi creşterea vegetaţiei acvatice dominată de plante 

emerse. 

În concluzie, nici o definiţie a zonelor umede, nu este universal reunoscută. Acest 

lucru cauzează confuzie şi inconsecvenţă în managementul, clasificarea şi inventarierea 

sistemelor ecologice de zonă umedă. 

 

 

2.2.2 Tipuri de zone umede, caracteristici, denumiri ale acestora 

 
Tabel 2.1 Semnificaţia termenilor tradiţionali folosiţi pe scară largă asupra zonelor 

umede din literatura anglo-saxonă şi română (Cristofor, note de curs, 1999) 
 

Limba engleză Limba română Definiţie, Caracteristici 

Swamp Mlaştină/ Stufărie 
Zonă umedă dominată de copaci sau tufe. 
O zonă umedă dominată de stuf 

Marsh Mlaştină/ ~Japşă 
Zonă umedă frecvent sau continuu inundată cu vegetaţie 
ierboasă caracteristică. Substrat de sol mineral. Nu 
acumulează materie organică. 

Bog Turbărie 
Acumulează turbă, nu dispune de intrări/ ieşiri 
semnificative de apă, susţine vegetaţia de muşchi acidofili 
(Sphagnum) 

Peatland Mlaştină/ Turbărie 
Orice zonă umedă care acumulează materia organică 
parţial descompusă 

Fen Mlaştină/ Baltă/ Smârc Regiune mlăştinoasă (Anglia) 
Mire Turbărie Sinonim pentru „bog”=turbărie (Europa) 
Moor Mlaştină/ Turbărie Sinonim pentru mlaştină de altitudine sau de depresiune 

Muskeg - Largi suprafeţe de turbărie (Canada & Alaska) 

Bottomland Luncă/ Zonă inundabilă 
Terenuri joasede-a lungul râurilor şi fluviilor, în luncile 
aluviale, periodic inundate, adesea împădurite 

Wet Prairie - Sinonim pentru „marsh” 
Reedswamp Stufărie/ ~Plaur Mlaştină dominată de phragmites 

Slough Mlaştină/ Mocirlă/ Baltă 
Zonă de mlaştină sau de lac puţin adânc (SUA-N&W), 
mlaştină lent curgătoare (SUA-SE) 

Wet Meadow Păşune umedă Păşune cu pânza freatică aproape de suprafaţă, neinundată 
Pothole Eleşteu Sinonim pentru „pond” (SUA-Dakota) 
Playa Eleşteu Sinonim pentru „pond” (SUA-SW) 

 Giol/ Baltă Sistem lacustru puţin adânc (Delta Dunării)- în luncă 
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2.2.3 Regimul hidrologic al zonelor umede 
 
Regimul hidrologic al zonelor umede creează condiţii fizico-chimice unice care le 

conferă caracteristici proprii şi le diferenţiază atât de ecosistemele terestre bine drenate cât şi 

de ecosistemele acvatice adânci. Precipitaţiile, scurgerea de suprafaţă, apa freatică, mareele şi 

râurile care provoacă inundaţiile, transportă energie şi butrienţi spre şi de la zonele umede. 

Adâncimea apei, tiparele de scurgere ale apei, durata şi frecvenţa inundaţiilor, reprezintă 

rezultatul tuturor intrărilor şi ieşirilor hidrologice şi influenţează biochimia solurilor şi sunt 

factori importanţi care fac selecţia biocenozelor din zonele umede. O caracteristică importantă 

a zonelor umede, omisă adesea de cercetători, este regimul hidrologic care este singurul şi 

cel mai important factor pentru menţinerea stabilităţii şi a tipurilor specifice de zone umede şi 

pentru procesele care au loc în aceste ecosisteme.  

 
 
 
2.2.3.1 Importanta regimului hidrologic 

 

Procesele ecologice şi regimul hidrologic 

 

Zonele umede sunt de cele mai multe ori intermediare între ecosistemele terestre şi 

cele acvatice. Sunt intermediare din punct de vedere al aranjamentului spaţial. Au de 

asemenea caracter intermediar dacă vorbim de cantitatea de apă pe care o stochează şi o 

procesează. Din acest motiv ele sunt sensibile la regimul hidrologic specific lor. Un model 

conceptual al rolului regimului regimului hidrologic al zonelor umede este arătat în figura 3.1. 

 

Condiţiile hidrologice pot modifica sau schimba direct condiţiile fizico-chimice: 

disponibilitatea nutrienţilor, gradul de anoxie al substratului, salinitatea solului, proprietăţile 

sedimentelor şi pH-ul. Aceste modificări ale mediului fizico-chimic au impact direct asupra 

biocenozei din zona umedă respectivă. La modificări ale regimului hidrologic biocenoza 

poate răspunde prin modificări importante la nivelul bogăţiei speciilor şi productivităţii 

ecosistemului. Dacă regimul hidrologic rămâne neschimbat de la an la an, integritatea 

structurală şi funcţională a zonei umede poate rămâne neschimbată mai mulţi ani. 
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Figura 2.2 Model conceptual care ilustreaza efectele directe si indirecte ale 
regimului hidrologic asupra zonelor umede (.Mitsch, W. J., Gooselink, J. G., 1987) 
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Influenţa biocenozei asupra regimului hidrologic 

Componentele biotice pot controla condiţiile hidrologice printr-o varietate de 

mecanisme: acumularea de turbă, reţinerea sedimentului, umbrirea apei şi transpiraţia. Multe 

mlaştini şi unele zone umede ripariene acumulează sedimente astfel încât frecvenţa cu care 

sunt inundate scade.  

Vegetaţia zonelor umede influenţează condiţiile hidrologice prin consolidarea 

sedimentului, astfel se reduce eroziunea, reţinerea sedimentului, prin formarea depozitelor de 

turbă. Turbăriile formează turbă până în momentul în care nu mai sunt influenţate la suprafaţă 

de intrările şi ieşirile de apă cu minerale. Şi animalele contribuie la modificările hidrologice 

ale zonelor umede. Castorii construiesc baraje cu ajutorul lemnelor de pe râuri pentru a se 

forma zone prielnice acoperite cu apă acolo unde acestea nu există. Aligatorii construiesc aşa 

numitele „găuri de aligator” care servesc ca oaze pentru peşti, broaşte ţestoase şi alte animale 

acvatice în timpul sezonului secetos. În toate aceste cazuri, biocenoza ecosistemului a 

contribuit la propria supravieţuire prin influenţarea hidrologiei ecosistemului. 

 

2.2.3.2 Bugetul hidrologic al zonelor umede 

 

Hidroperioada zonelor umede 

 

Hidroperioada zonelor umede este riparul sezonier al nivelului apei şi este ca o 

semnătură hidrologică a fiecărui tip de zonă umedă. Descrie creşterea şi scăderea apelor de 

suprafaţă şi a apei subterane din zona umedă respectivă. Este specifică fiecărui tip de zonă 

umedă şi constanţa ei de la an la an asigură o stabilitate rezonabilă a zonei umede. 

Hidroperioada reprezintă rezultatul tuturor intrărilor şi ieşirilor de apă, dar este influenţată de 

caracteristicile fizice ale terenului şi de poziţionarea zonei umede în proximitatea sau nu a 

unor zone cu apă. Pentru o descriere calitativă a hidroperioadei se folosesc mai mulţi termeni: 

- durata de inundaţie în cazul zonelor umede care nu sunt permanent 

inundate 

- frecvenţa inundaţiei pentru numărul mediu de inundaţii pe o anumită 

perioadă 

Ambii termeni sunt utilizaţi pentru descriere zonelor umede periodic inundate cum 

ar fi: mlaştinile costiere de apă sărată şi zonele umede ripariene. 
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Bugetul total de apă 

 

Hidroperioada sau starea hidrologică a unei zone umede poate fi considerată ca fiind 

rezultatul în sumării următorilor factori: 

 • bilanţul dintre intrările şi ieşirile de apă 

 • conturul de suprafaţă a complexului de ecosisteme 

 • sedimentul, condiţiile geologice şi apa subterană. 

Primul factor defineşte bugetul de apă al zonei respective iar următorii doi definesc 

capacitatea zonei de a acumula apă. Bugetul total de apă este descris astfel: 

∆∆∆∆V= Pn+ Si+ Gi- ET- So- Go±±±± T ,  unde, 

   V= volumul de apă stocat în zonele umede 

∆V= modificările ce intervin în volumul de apă stocată 

 Pn= precipitaţiile nete 

  Si= intrările de suprafaţă datorate inundaţiilor râurilor 

  Gi= intrările în apa freatică 

 ET= evapotranspiraţia 

  So= întrările de suprafaţă 

  Go= ieşirile din apa freatică 

   T= fluxurile (+) sau refluxurile (-) 

Tabelul 2.2 Componentele bugetului hidrologic în zonele 

umede(Mitch&Gosselink,1987) 

Componentă Modalităţi de variaţie Zone umede afectate 

Precipitaţiile Variază odată cu clima Toate 

Intrările şi ieşirile de 

suprafaţă 

Sezonale şi adesea se potrivesc 
cu variaţia precipitaţiilor sau 
dezgheţurilor de primăvară; pot fi 
canalizate sau nu 

Toate zonele umede 
cu excepţia turbăriilor 
ombrotrofice . Zonele umede 
ripariene inclusiv luncile 
inundabile impădurite sunt 
afectate în mod special de 
inundaţii 

Apa freatică Periodicitea scăzută şi nu este 
prezentă mereu 

Toate zonele umede 
cu excepţia turbăriilor 
ombrotrofice şi alte zone 
umede înalte 

Evapotranspiraţia Periodică cu maximul în timpul 
verii şi minimul în timpul iernii. Depinde 
de condiţiile meteo, fizice şi biologice 

Toate 

Mareele Frecvenţa inundaţiilor variază 
cu înălţimea mareelor 

Mlaştinile cu apă 
sărată şi cele cu apă dulce; 
mlaştini de mangrove 
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Rata de reînnoire 

 

Conceptul este defini prin raportul dintre fluxul care traversează zona umedă şi 

volumul de apă din interiorul sistemului. 

t-1= Qt/ V 

unde, t-1= rata de reînnoire (1/timp) 

          Qt= rata totală a intrărilor 

           V= volumul mediu de apă stocat în zonele umede. 

 

Proprietăţile chimice şi biologice sunt adesea determinate de deschiderea sistemului 

iar rata de reînnoire este un indicator al acestora deoarece arată cât de repede este înlocuită 

apa din sistem. Opusul ratei de reînnoire es timpul de staţionare care este un indicator al 

timpului mediu în care apa rămâne în zona umedă. Se consideră că timpul de staţionare este o 

variabilă importantă atunci când zonele umede sunt proiectate ca sisteme de tratare a apelor 

reziduale. 

 

Precipitaţiile 

 

De obicei, zonele umede se găsesc în regiunile unde precipitaţiile, care includ şi ploi 

şi ninsori, sunt în exces faţă de pierderile prin evapotranspiraţie sau scurgerile de suprafaţă. 

Precipitaţiile au fost definite în general prin modele anuale deşi variaţia lor de la an la an 

poate fi mare. 

Figura 2.3 Traseul apei de precipitatie într-o zona umeda împadurita (.Mitsch, 

W. J., Gooselink, J. G., 1987) 
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Când o parte din precipitaţii este reţinută de covorul vegetal, în special în zonele 

umede împădurite, cantităţile de precipitaţii care în cele din urmă trec în apă sau în stratul 

următor, se numesc precipitaţii neinterceptate. Cantitatea de precipitaţii interceptată depinde 

de mai mulţi factori, inclusiv de cantitatea totală de precipitaţi şi stadiul de dezvoltare al 

vegetaţiei. Bilanţul total al precipitaţiilor poate fi calculat cu următoarea formulă: 

P= I+ TF+ SF 

unde, P= cantitatea totală de precipitaţii 

          I=  cantitatea de precipitaţii interceptată de către covorul arboricol 

       TF= cantitatea de precipitaţii căzută direct în apă sau nivelul următor 

       SF= cantitatea de precipitaţii scursă pe tulpini. 

Cantitatea totală care ajunge în apă sau în nivelul următor reprezintă precipitaţia 

netă şi este definită astfel: 

Pn= P- I 

Prin combinarea celor două ecuaţii se obţine ecuaţia cel mai des utilizată pentru 

estimarea precipitaţiilor nete din zonele umede: 

Pn= TF+ SF 

 

Intrările şi ieşirile de suprafaţă 

 

Zonele umede care sunt mai joase decât împrejurimile lor sunt supuse intrărilor de 

doă tipuri: 

• fluxuri dinspre terestru, necanalizate, care au loc de obicei în timpul sau după 

ploile torenţiale, dezgheţurile de primăvară sau după mare în cazul zonelor umede costiere. 

• fluxuri dinspre sistemul acvatic, canalizate, atunci când zona umedă este 

influenţată de un bazin colector mare. 

 

Adesea zonele umede sunt parte integrată a unui fluviu sau râu şi pot fi mlaştini 

ripariene de apă dulce. Zonele umede care se formează în aceste extinderi puţin adânci ale 

canalului sunt foarte mult influenţate de tiparele de curgere ale râurilor. Zonele umede 

costiere sunt foarte mult influenţate de scurgerea de suprafaţă, de scurgerile din amonte şi de 

fluxurile datorate mareelor, toate contribuind la cantitate de nutrienţi şi energie aduse şi 

adesea influenţează salinitatea şi oxigenarea solului. 
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Scurgerile de suprafaţă de la un bazin colector spre o zonă umedă sunt dificil de 

estimat fără un număr mare de informaţii. Aceste scurgeri de suprafaţă constituie una dintre 

cele mai importante surse de apă din bugetul de apă al zonelor umede. Scurgerea directă, ca o 

componentă a curgerii râului se referă la precipitaţiile din timpul unei furtuni care determină o 

creştere imediată a nivelului apei. O estimare a cantităţii de precipitaţii care rezultă din 

scurgerea directă de la o singură furtună, poate fi realizat cu ajutorul următoarei relaţii: 

 

S= Rp∗∗∗∗ P∗∗∗∗ Aw 

 

unde, S= scurgerea de suprafaţă directă (m3/ furtună) 

        Rp= coeficientul de răspuns hidrologic 

          P= precipitaţii medii căzute în bazin  

       Aw= suprafaţa bazinului care se drenează în zona umedă (m2) 

Această ecuaţie arată că scurgerea este proporţională cu volumul precipitaţiilor 

căzute pe cursul de apă care alimentează zona umedă respectivă. 

 

Un caz special de intrări de suprafaţă există în zonele umede aflate în zonele 

inundabile vecine cu fluvii sau râuri şi care ocazional sunt inundate de către acestea. Aceste 

sisteme ecologice se numesc zone umede ripariene. Inundarea acestor zone umede variază de 

la an la an, în funcţie de înălţimea luncii. Când nivelul apei ajunge la punctul în care apa 

începe să se întindă peste luncă, se consideră că râul a atins debitul de inundaţie. 

 

Zonele umede pot fi sisteme receptoare (a,b) pentru fluxuri superficiale sau sisteme 

sursă care alimentează râurile (a) sau apa freatică (c). Ieşirile de suprafaţă pot fi întâlnite la 

numeroase zone umede situate de obicei în sectoarele din amonte ale bazinului. Adesea aceste 

zone au un rol important în reglarea debitului râului în aval. Unele zone umede au ieşiri de 

suprafaţă discontinue în funcţie de nivelul apei din acea zonă, ieşiri care apar doar dacă 

nivelul apei din Zona umedă depăşeşte un anumit nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

a c b 
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Apa freatică 

 

Apa freatică poate influenţa mai greu unele zone umede, în timp ce în alte zone 

umede influenţa ei poate fi chiar nulă. Intrările subterane se realizează atunci când nivelul 

apei de suprafaţă este mai jos decât nivelul apei freatice al ecosistemelor din jur. Când nivelul 

apei freatice dintr-o zonă umedă este mai mare decât nivelul apei freatice al ecosistemelor din 

jur, apa freatică va curge afară din zona umedă. Într-o zonă umedă pot exsta atât intrări cât şi 

ieşiri de apă freatică. Acest tip de zonă umedă poate funcţiona ca izvor dacă transmite fluxuri 

în aval. Când o zonă umedă este cu mult deasupra stratului de apă freatică, aceasta este 

considerată a fi o zonă umedă înaltă. Ate zone umede pot avea un strat de apă freatică ce nu 

atinge niciodată suprafaţa. 

 

Curgerea apei freatice în, prin şi din zona umedă este descrisă de ecuaţia numită 

Legea lui Darcy. Această lege arată că, curgerea apei freatice este proporţională cu: (1) panta 

apei freatice sau gradientul hidraulic şi cu (2) conductivitatea hidraulică sau permeabilitatea, 

capacitatea solului de a conduce apa. 

G= K∗∗∗∗ a∗∗∗∗ s 

unde,  G= viteza de curgere a apei freatice (volum/ unitate de timp) 

           K= conductivitatea sau permeabilitatea apei (lungime/ unitatea de timp) 

            a= secţiunea transversală a zonei 

            s= gradientul hidraului (panta pânzei freatice) 

 

În ciuda importanţei pe care o are apa freatică în bugetul de apă al zonelor umede, se 

cunosc foarte puţine lucruri despre particularităţile hidrologice ale apei freatice, mai ales la 

acele zone umede cu soluri organice. Conductivitatea apei poate fi determinată pentru unele 

soluri de turbării cu ajutorul densităţii şi conţinutului de materie nedescompusă, ambele fiind 

uşor de măsurat. În general, conductivitatea turbei organice, scade pe măsură ce scade şi 

conţinutul de materie nedescompusă. Apa poate trece prin turbăriile slab descompuse de 100 

ori mai repede decât prin turbăriile nămoloase puternic descompuse. Speciile care formează 

turba sunt de asemenea importante. Turba formată din resturi de iarbă sau rogoz (Phragmites, 

Carex) este mult mai permeabilă decât cea formată din resturi de muşchi. 

 

Apa freatică intrată în zonele umede, reprezintă o sursă importantă de nutrienţi şi 

minerale dizolvate. Acest lucru este valabil mai ales pentru stadiile timpurii de dezvoltare ale 

turbăriei şi pentru multe mlaştini de coastă. Apa freatică dulce poate de asemenea să 
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influenţeze zonele umede de coastă prin scăderea salinităţii, mai ales la limitele zonelor 

umede către malul terestru. 

 

Evapotranspiraţia 

 

Apa care evaporă din zona umedă (evaporare) împreună cu apa eliminată de plantele 

vasculare în atmosferă (transpiraţie), formează ceea ce se numeşte evapotranspiraţie. Factorii 

meteorologici care determină evaporarea şi transpiraţia nu se modifică atâta timp căt există o 

umiditate suficientă. Rata de evapotranspiraţie este proporţională cu diferenţa dintre presiunea 

vaporilor de la suprafaţa apei (sau de la suprafaţa vegetaţiei) şi presiunea vaporilor de apă din 

aerul înconjurător. Această rată este descrisă de Legea lui Dalton: 

 

E= C(ew - ea) 

unde, E= rata de evapotranspiraţie 

         C= coeficientul care adesea include viteza vântului 

 ew= presiunea vaporilor de apă de la suprafaţă sau presiunea de saturaţie a 

vaporilor de apă deasupra suprafeţelor umede 

  ea= presiunea vaporilor de apă din aerul înconjurător. 

 

Evaporarea şi transpiraţia sunt influenţate de condiţiile meteorologice care măresc 

valoarea presiunii vaporilor de apă la suprafaţa de evaporare (de exemplu: radiaţia solară, 

temperatura) sau de factori care scad presiunea vaporilor de apă din aerul înconjurător (de 

exemplu: umiditatea scăzută, viteza mare a vântului). Această ecuaţie presupune o rezervă de 

apă adecvată pentru mişcarea capilară a apei din sol sau pentru accesul apei în rădăcinile 

plantelor. Când rezerva de apă este limitată (lucru rar întâlnit în zonele umede) 

evapotranspiraţia este limitată. Evapotranspiraţia poate fi de asemenea limitată din punct de 

vedere fiziologic de către anumite plante prin închiderea stomatelor din frunze în ciuda 

umidităţii adecvate. 

 

 

Evapotranspiraţia poate fi determinată cu ajutorul unor ecuaţii empirice care folosesc 

variabile meteorologice uşor de măsurat. O ecuaţie empirică cel mai frecvent folosită pentru 

determinarea evapotranspiraţiei din ecosistemele terestre şi care a fost aplicată cu succes şi 

pentru zonele umede este ecuaţia Thornthwaite pentru evapotranspiraţia potenţială. 
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ETi=16(10Ti/I)a 

 

unde, ETi = evapotranspiraţia potenţială (mm/lună)  

            Ti = Temperatura medie lunară (°C) 

              I = indicele de încălzire locală = ( )∑
=

12

1

514.15/
i

iT  

              a = (0,675 • I3 - 77,1 • I2 + 17,920 • I + 497,390) • 10-6 

O altă relaţie empirică folosită pentru descrierea evapotranspiraţiei din timpul verii a 

fost descrisă de Hammer şi Kadlec (1983). Ecuaţia a fost folosită în particular pentru salcie, 

liliac şi papură: 

 

EDCBET λγδβα ++++=  

 

unde, α , β , δ , γ , λ  = coeficienţi de corelaţie  

         B = radiaţia incidenţă  

         C = temperatura aerului  

         D = umiditatea relativă  

         E = viteza vântului 

 

Din cauza multitudinii de factori care afectează evapotranspiraţia, nici una dintre 

multele relaţii empirice nu este pe deplin satisfăcătoare pentru estimarea evapotranspiraţiei 

din zonele umede. Lee (1980) atrage atenţia asupra faptului că "nu există nici o metodă pentru 

estimarea ratelor de evapotranspiraţie bazată pe factorul vreme sau evapotranspiraţia 

potenţială". Totuşi aceste ecuaţii ale evapotranspiraţiei potenţiale oferă prima aproximare 

eficientă din punct de vedere al costului. In plus ele pot fi şi mai de încredere atunci când sunt 

aplicate pentru zonele umede care sun rar lipsite de o rezervă de apă adecvată decât atunci 

când sunt aplicate pentru zonele terestre unde evapotranspiraţia poate fi limitată de lipsa apei 

din sol. 

Evapotranspiraţia a fost calculată şi pe baza măsurătorilor creşterii umidităţii aerului 

care traversează incinte cu vegetaţie şi pe baza informaţiilor rezultate din observarea ciclului 

diurn al apei freatice sau al apei de suprafaţă din zonele umede.  
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Prin această metodă evapotranspiraţia se poate calcula astfel: 

ET = Sy (24h ±±±± s) 

 

unde, ET= evapotranspiraţia (mm/zi) 

           Sy= randamentul specific al acviferului (adimensional)  

           Sy= 10 pentru zonele umede cu apă stătătoare  

           Sy< 10 pentru zonele umede fără apă de suprafaţă  

            h = creşterea nivelului apei din oră în oră, de la ora 24 până la ora 4 

            s= creşterea(+) sau descreşterea(-) nivelului apei freatice sau al 

apei de suprafaţă într-o singură zi. 

Această metodă de calcul presupune o "pompare" activă a apei de către vegetaţie în 

timpul zilei şi o rată a reîncărcării constantă de la ora 24 până la ora 4. Metoda presupune de 

asemenea că evapotranspiraţia este neglijabilă în jurul orei 24 şi că nivelul apei freatice în 

jurul acestei ore aproximează media zilnică. De obicei nivelul apei este la sau lângă zona 

rădăcinilor în majoritatea zonelor umede, ceea ce reprezintă o condiţie necesară pentru 

acurateţea măsurării evapotranspiraţiei prin intermediul acestei metode. 

 

2.2.3.3 Efectul regimului hidrologic asupra zonelor umede 

 

Efectele regimului hidrologic asupra structurii şi funcţiilor zonelor umede pot fi 

descrise printr-o serie de relaţii cauză-efect. Un model conceptual care arată efectele generale 

ale regimului hidrologic asupra ecosistemelor de zonă umedă este ilustrat în figura 2.2. Iniţial 

efectele influenţează aspectele fizice şi chimice ale zonelor umede, care la rândul lor 

afectează componentele biotice ale sistemului. Componentele biotice au un efecte de feedback 

asupra regimului hidrologic. Pe baza unor studii au fost formulate unele principii ale 

importanţei regimului hidrologic asupra zonelor umede care au avut ca rezultat informaţii 

satisfăcătoare: 

1.Regimul hidrologic determină o compoziţie unică a vegetaţiei, dar poate limita sau 

intensifica bogăţia specifică. 

2.Productivitatea primară a zonelor umede este intensificată de condiţiile de curgere 

şi de hidroperioadă şi este adesea redusă de condiţiile de apă stagnantă. 

3.Acumularea de materie organică în zonele umede este controlată de regimul 

hidrologic, care influenţează   productivitatea   primară,   descompunerea   şi   exportul   de   

materie   organică particulată. 
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4.Circulaţia şi disponibilitatea nutrienţilor este semnificativ afectată de condiţiile 

hidrologice 

 

Influenţa regimului hidrologic asupra compoziţiei şi bogăţiei specifice 

 

Regimul hidrologic are o influenţă foarte mare asupra compoziţie şi diversităţii 

specifice a zonelor umede. El exercită o acţiune atât limitativă, cât şi stimulativă asupra 

diversităţii specifice depinzând de hidroperioadă şi de energia inundaţiei. Regimul hidrologic 

are un efect selectiv faţă de toleranţa plantelor la apa dulce sau la apa sărată. Din cele 1000 de 

specii de plante vasculare care există, doar un număr mic de plante s-a adaptat la solurile 

saturate. Deşi este dificil de generalizat multe zone umede cu perioade lungi de inundare au o 

bogăţie specifică mică faţă de zonele umede la care frecvenţa inundării este mai mică. Solurile 

saturate şi modificările ulterioare ce intervin în conţinutul de oxigen, împreună cu alte condiţii 

chimice limitează semnificativ numărul  şi tipul plantelor rădăcinoase care pot supravieţui în 

acest mediu. Într-un studiu al efectelor apei asupra compoziţiei specifice din zonele umede 

ripariene s-a observat că în general că cu cât se merge de la lunci mai umede către lunci mai 

uscate diversitatea asociaţiilor de specii creşte. Bedinger (1979) atribuie efectele inundării 

asupra speciilor de copaci următorilor factori: 

1.diferite specii au răspunsuri fiziologice diferite la inundaţie; 

2.copacii mari arată o toleranţă mai mare la inundaţie decât cea arătată de puieţi; 

3.stabilitatea speciilor depinde de rezistenţa seminţelor la inundaţie; 

4.succesiunea plantelor depinde de evoluţia geomorfologică a luncii, cum este 

depunerea sedimentului sau întreruperea râului. 

 

Regimul hidrologic stimulează de asemenea bogăţia specifică atunci când acţiunea 

apei şi a sedimentelor transportate creează o heterogenitate spaţială dând naştere unor nişe 

ecologice suplimentare. Când râurile inundă zonele umede ripariene sau când mareele inundă 

mlaştinile costiere, eroziunea, spălarea solului şi depunerea sedimentelor creează uneori nişe 

care permit ca diferite habitate sa se dezvolte. Pe de altă parte, apele curgătoare pot să creeze 

o suprafaţă foarte uniformă care poate determina ca în comunitatea vegetală să predomine 

Typha şi Phragmites în cazul mlaştinilor de apă dulce şi Spartina în cazul mlaştinilor costiere. 
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Influenţa regimului hidrologic asupra productivităţii primare 

 

În general, fenomenul de "deschidere" a unei zone umede la procesele regimului 

hidrologic este unul dintre cei mai importanţi factori care afectează productivitatea primară. 

Mai multe studii au arătat că zonele umede cu apă stagnantă au o productivitate primară mică 

în timp ce zonele umede care au scurgeri de apă lente sau sunt deschise la inundarea râurilor 

prezintă o productivitate primară mare. Datele rezultate din aceste studii au dus la concluzii cu 

privire la producţia netă de biomasă din zonele umede de apă dulce, şi au arătat cu certitudine 

că zonele umede cu apă curgătoare sunt cele mai productive: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaţiile dintre regimul hidrologic şi productivitatea primară au fost studiate de unii 

cercetători ai zonelor umede şi in urma acestor studii s-a dovedit că productivitatea este 

redusă în codiţii de inundare continuă şi în condiţii de uscăciune. In ciuda evidentei influenţe 

a regimului hidrologic asupra zonelor umede, unii cercetători pledează împotriva atribuirii 

unei legături directe între regimul hidrologic şi productivitatea zonelor umede. Richardson 

(1979) specifică următorul lucru: "o afirmaţie definitivă despre influenţa nivelului de apă 

asupra productivităţii primare nete pentru toate tipurile de zone umede este imposibilă 

deoarece răspunsurile speciilor la fluctuaţiile regimului de apă sunt forte variate". Oricum, 

fluctuaţiile volumului apei nu sunt neapărat raportate la volumul de apă care traversează zona 

umedă, la nutrienţii asociaţi sau la energie. Mai mult, deşi răspunsul speciilor la nivelul apei şi 

la regimul hidrologic este foarte diferit, răspunsul la nivelul ecosistemului este mult mai 

important- 

 

Influenţa regimului hidrologic asupra acumulării şi transportului de substanţă 

organică 

 

Zonele umede pot acumula excesul de substanţă fie ca rezultat al creşterii 

productivităţii primare, fie ca rezultat al descompunerii şi exportului. Efectele regimului 

Mlaştini împădurite 
cu apă curgătoare 

Mlaştini împădurite 
cu apă încet 
curgătoare Mlaştini împădurite 

cu apă stagnantă 

Creşte productivitatea 
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hidrologic asupra căilor de descompunere sunt mai puţin înţelese decăt efectele asupra 

productivităţii primare. Durata şi frecvenţa inundaţiei nu influenţează direct rata de 

descompunere, dar alternarea perioadelor umede cu cele uscate poate conduce la rate optime 

de descompunere a litierei, în timp ce condiţiile anaerobe complete datorate inundaţiei totale 

şi constante sunt cele mai nefavorabile pentru descompunere. 

 

Ratele de descompunere ale litierei au fost determinate pentru mai multe zone 

umede, dar rezultatele nu au susţinut întotdeauna acest punct de vedere. W.E. Odum şi 

Heywood (1978) au observat că frunzele plantelor din zonele costiere de apă dulce se 

descompun mai repede atunci când sunt permanent sub apă decât atunci când inundaţia se 

produce periodic sau neregulat. Ei au sugerat că acest proces se poate datora următoarelor: (1) 

detritivorii au un acces mai bun şi mai rapid în apă; (2) un mediu mai constant pentru 

descompunători: bacterii şi fungi; (3) o disponibilitate mai mare a nutrienţilor dizolvaţi şi (4) 

un mediu ce oferă condiţii de percolare mai favorabile. Alţi cercetători au afirmat că „ 

inundarea periodică sau chiar constantă a suprafeţei solului, caracteristică zonelor umede, 

conduce la o scădere a activităţii faunei din sol” ceea ce face ca descompunerea anaerobă să 

fie dominantă. 

 

Importanţa regimului hidrologic asupra exportului organic este evidentă. O rată de 

descompunere mai ridicată este de aşteptat din partea zonelor umede „deschise” la inundaţii. 

Zonele umede ripariene, adesea, contribuie cu mari cantităţi de detritus organic deversate în 

râuri, inclusiv macrodetritus cum ar fi copaci întregi. Mlaştinile de apă sărată şi mlaştinile de 

mangrove esportă un procent mare din producţia lor primară, în timp ce turbăriile exportă o 

cantitate mică de materie organică. 

 

Influenţa regimului hidrologic asupra circuitelor nutrienţilor 

 

Nutrienţii sunt aduşi în zonele umede prin intermediul mai multor procese: 

precipitaţii, inundaţii, maree, intrări de suprafaţă şi subterane. Ieşirile de nutrienţi sunt 

controlate în special de ieşirile de apă. Aceste fluxuri hidrologice/ de nutrienţi, sunt de 

asemenea foarte importante, chiar determinante pentru productivitatea şi descompunerea din 

zonele umede. De asemenea, productivitatea şi descompunerea au un rol foarte important 

pentru circuitele din interiorul sistemului ale nutrienţilor. Când ratele productivităţii şi 

descompunerii sunt mari, circulaţia nutrienţilor este accelerată (ex. apele curgătoare). Când 
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productivitatea şi descompunerea sunt reduse ca intensitate, circuitul nutrienţilor este de 

asemenea încetinit (ex: turbăriile ombrotrofice). 

Hidroperioada zonelor umede are un efect important asupra transformărilor 

nutrienţilor şi asupra disponibilităţii lor pentru plante. Disponibilitatea nutrienţilor din zonele 

umede, este afectată de condiţiile reducătoare care există în solurile saturate. Deasupra 

zonelor anaerobe existente în solul zonelor umede se dezvoltă un strat oxidat subţire ceea ce 

determină o combinare a etapelor din circuitul azotului (nitrificare, denitrificare) care poate 

duce la o eliminare importantă de azot în atmosferă. Azotul amoniacal se acumulează în solul 

zonelor umede deoarece mediul anaerob favorizează formele ionice reduse în dauna azotului 

prezent de obicei în solurile agricole. 

Inundarea solurilor zonelor umede duce la modificarea pH-ului şi potenţialului redox 

ale solului, influenţează deasemenea şi disponibilitatea nutrienţilor. Atât solurile acide cât şi 

cele alcaline tind spre valoarea pH=7 când acestea sunt inundate. Potenţialul redox, o măsură 

a intensităţii oxidării sau reducerii sistemelor biologice sau reducătoare, arată starea oxidării 

(şi deci disponibilitatea) mai multor nutrienţi. Se cunoaşte că fosforul este mai solubil în 

condiţii anaerobe. Disponibilitatea celor mai mulţi ioni, cum sunt ionii de potasiu(k), 

magneziu(Mg) şi câtorva nutrienţi, cum sunt fierul(Fe), manganul(Mn), sulful(S) este de 

asemenea afectată de condiţiile hidrologice din zonă (Mohanty & Dash, 1982). 

 

2.2.3.4. Măsurarea regimului hidrologic al zonelor umede 

 

În ciuda importanţei regimului hidrologic asupra funcţionării ecosistemului, s-a 

acordat foarte puţină atnţie tehnicilor de măsurare hidrologice. Se pot obţine foarte multe 

informaţii cu doar o investiţie modestă în provizii şi echipament. O diagramă care arată 

măsurătorie tipice  pentru dezvoltarea unui buget hidrologic al zonelor umede este oferit în 

figura 2.4. Nivelurile apei pot fi înregistrate continuu cu ajutorul unui aparat de măsură 

special. Cu această informaţie se pot determina următorii parametri hidrologici: 

hidroperioada, frecvenţa şi durata inundaţiei şi adâncimea apei (Gosselink & Turner, 1978).  

Măsurarea evapotranspiraţiei sunt mult mai greu de realizat. Evapotranspiraţia din 

zonele umede permanent inundate poate fi determinată prin monitorizarea fluctuaţiei nivelului 

de apă din timpul zilei. 
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Precipitaţiile pot fi măsurate prin plasarea unui număr adecvat statistic de aparate 

pentru măsurarea precipitaţiilor în poziţii randomice pe suprafaţa zonei umede sau prin 

utilizarea datelor meteorologice existente. Scurgerile de suprafaţă în zonele umede pot fi 

determinate de obicei prin creşterea nivelului apei din zonă în timpul şi imediat după o 

furtună, după ce apa scursă direct pe sol şi apa scursă pe tulpină s-a diminuat. Baraje pot fi 

construite pe râurile permanente pentru a monitoriza intrările şi ieşirile din/în apa de 

suprafaţă. 

Scurgerile de apă freatică sunt, de obicei cele mai greu de măsurat cu precizie. În 

unele cazuri, câteva sonde plasate în jurul zonelor umede pot indica direcţia de scurgere a apei 

freatice. Trebuie cunoscută estimativ permeabilitatea solului pentru a putea cuantifica 

scurgerile. În alte cazuri, intrările sau pierderile de apă freatică pot fi determinate ca reziduuri 

în bugetul de apă, cu toate că această metodă are precizie limitată (Carter şi colab., 1979) 
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Figura 2.4 Amplasarea echipamentelor pentru monitorizarea regimului hidrologic al unei 
zone umede aluviale împădurite (Legendă: 1.Sondă în amonte, 2.Dispozitiv pentru 
măsurat cantitatea de apă ajunsă în zona umedă, 3.Dispozitiv pentru măsurarea nivelului 
apei, 4.Sondă în aval, 5.Dispozitiv pentru măsurarea fluxului de suprafaţă, 6.Râul, 
7.Dispozitiv pentru măsurarea nivelului râului, 8.Dispozitiv pentru măsurarea cantităţii de 
precipitaţii.) (.Mitsch, W. J., Gooselink, J. G., 1987) 

Zonă umedă 
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2.2.4. Circuitele biogeochimice in zonelor umede 

 

Transportul şi transformarea substanţelor chimice în interiorul ecosistemelor, 

procese integrate în circuitul biogeochimic, implică un număr mare de procese fizice, chimice 

şi biologice. Condiţiile hidrologice unice şi foarte diversificate din zonele umede, influenţează 

marcant procesele biogeochimice. Aceste procese sunt rezultatul nu numai a transformării 

substanţelor chimice ci şi a transportului lor prin zonele umede, cum este în schimbul dintre 

apă şi sediment sau preluarea de către plante şi a transportului lor spre ecosistemele vecine 

cum este exportul organic. Aceste procese determină în schimb productivitatea zonelor 

umede. 

 

Circuitul biogeochimic al zonelor umede poate fi divizat în: 

1. În interiorul ecosistemului, prin variate procese de transformare; 

2. Schimbul de substanţe chimice între o zonă umedă şi ecosistemele 

înconjurătoare. 

Deşi doar câteva procese de transformare sunt specifice zonelor umede, apa 

stagnantă şi inundarea periodică a acestor ecosisteme fac ca unele procese să predomine în 

zonele umede decât în ecosistemele terestre sau acvaticre adânci, adiacente. De exemplu, în 

timp ce condiţiile anaerobe se întâlnesc rar în alte ecosisteme, ele sunt dominante în zonele 

umede. Solurile din zonele umede sunt caracterizate de condiţii de saturare cel puţin în timpul 

inundaţiilor. Condiţiile de reducere au o influenţă majoră asupra unor transformări 

biogeochimice specifice condiţiilor anaerobe din aceste zone. 

 

Acest circuit din interiorul sistemului, împreună cu condiţiile hidrologice, 

influenţează gradul în care substanţele chimice sunt transportate de la sau spre zonele umede. 

Un ecosistem este considerat deschis biogeochimic când se realizează schimburi abundente cu 

ecosistemele înconjurătoare. Când schimburile sunt cantitativ mai mici, acel sistem este 

considerat biogeochimic închis. Unele zone umede cum sunt luncile împădurite şi zonele 

umede costiere au schimburi semnificative de substanţe materiale cu ecosistemele 

nconjurătoare prin intermediul inundaţiilor produse de către râuri. Alte zone umede, precum 

turbăriile ombrotrofe, prezintă un schimb de substanţe chimice redus, cu excepţia compuşilor 

gazoşi, care intră şi ies din ecosistem pe calea aerului. Acestea din urmă ecosisteme depind 

mai mult de circuitul din interiorul ecosistemului decât de schimburile cu ecosistemele 

adiacente. 
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2.2.4.1. Solurile zonelor umede 

  Tipuri şi definiţii 

 

Solul zonelor umede reprezintă atât mediul în care au loc majoritatea transformărilor 

chimice, cât şi rezervorul primar de stocare a substanţelor chimice disponibile pentru 

majoritatea plantelor din zonele umede. Adesea, acest sol este descris ca un sol hidric definit 

ca solul în care în condiţii de nedrenere este saturat/inundat suficient de mult în timpul 

sezonului de vegetaţie astfel încât stimuleze condiţiile anaerobe care favorizează creşterea şi 

regenerarea vegetaţiei hidrofile.  

 

In general, solul zonelor umede poate fi de două feluri 

1.    sol mineral şi 

2.    sol organic sau solul turbăriilor (numit şi histosol) 

Aproape toate tipurile de sol conţin o cantitate de materie organică, dar atunci când 

solul conţine mai puţin de 20-35% materie organică, el este considerat ca fiind sol mineral. 

Solurile organice şi substanţele conţinute de acestea au fost definite în una din următoarele 

două condiţii de saturare: 

1. Sunt saturate cu apă pentru perioade de timp mari sau sunt artificial drenate 

(excluzând rădăcinile vii) dacă: (a) au 18% carbon organic sau chiar mai mult dacă 

fracţia minerală este-60% sau are multă argilă, (b) au 12% sau mai mult carbon 

organic dacă fracţia minerală nu conţine argilă sau (c) au un conţinut de carbon 

organic între 12-18% dacă conţinutul în argilă al fracţiei minerale este între 0-6%; 

2. Nu sunt niciodată saturate cu apă pentru mai mult de câteva zile şi au 20% sau 

mai mult carbon organic. 

 

Deşi definiţia de mai sus se poate aplica la mai multe tipuri de zone umede, de 

obicei turba nu este definită atât de strict. De exemplu, uni pedologi afirmă că solurile de 

turbă conţin mai puţin de 20% materie organică care nu arde (prin urmare conţin mai mult de 

40% carbon organic), dar alţi pedologi acceptă până la 35% materie anorganică necalcinabilă. 

Orice sol care este definit ca mai sul este considerat ca fiind un sol mineral. Solurile întâlnite 

în zonele umede au un profil alcătuit din straturi. Stratul superior al solurilor minerale din 

zonele umede este adesea reprezentat de turbă organică formate din plante parţial 

descompuse. 
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Solurile organice diferă de solurile minerale prin mai multe trăsături fizico-chimice: 

1. Solurile organice au o densitate mai mică şi o capacitate de reţinere a apei 

mai mare decât o au solurile minerale. Densitatea, definită ca greutatea uscată a 

substanţelor din sol/unitate de volum, este în general 0,2-0,3 g/cm3 când solul este 

bine descompus, deşi solurile turbăriilor acoperite cu muşchi (Sphagnum sp.) au o 

densitate între 0,02-0,04 g/cm3. în opoziţie cu solurile organice, solurile minerale au o 

densitate care fluctuează între 1-2 g/cm3. Densitatea este mai mică în solurile organice 

datorită porozităţii mari a solului. Porii ocupă în solurile turboase până la 80% din 

spaţiu şi ca urmare conţin apă 80% din volum (v/v) când sunt inundate. Solurile 

minerale au de obicei 45-50% din spaţiu acoperit cu pori indiferent de cantitatea de 

argilă sau textură. 

2. Solurile minerale, cu excepţia argilelor, au o conductivitate hidraulică mai 

mare decât cea a solurilor organice, deşi solurile organice prezintă o conductivitate 

hidraulică mai cuprinzătoare. Astfel, deşi solurile organice reţin o cantitate mai mare 

de apă, apa trece mai repede prin solurile minerale aflate în aceleaşi condiţii 

hidraulice. 

3. În general, solurile au mai multe substanţe minerale nedisponibile pentru 

plante decât solurile minerale. 

4. Solurile organice au o capacitate mai mare de schimb a cationilor, definită 

ca suma cationilor schimbaţi pe care un sol îi poate reţine. Tabelul 2.3 ilustrează 

relaţia generală dintre conţinutul organic şi capacitatea solurilor de schimb a 

cationilor. Solurile minerale prezintă o capacitate de schimb a cationilor dominată de 

cationii principali: Ca2+, Mg2+, K- şi Na-. Creşterea conţinutului organic duce la 

creşterea procentului şi cantităţii de ioni de hidrogen schimbaţi. 
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Tabel 2.3 Diferenţe între solurile minerale şi cele organice (.Mitsch, W. J., 

Gooselink, J. G., 1987) 

 Soluri minerale Soluri organice 

Conţinutul organic (%) <20-35  >20-35 

pH Neutru Acid 

Densitatea Mare Mică 

Porozitatea Mică (45-55%) Mare (80%) 

Conductivitatea hidraulică Mare (excepţie argilele) Medie 

Capacitatea de reţinere a apei Mică Mare 

Disponibilitatea nutrienţilor În general mare Rar mică 

Capacitatea de schimb 

cationic 

Mică Mare (H+) 

  

 Originea şi descompunerea solurilor organice 

 

În general, turba este compusă din resturi de plante aflate în diferite stadii de 

descompunere. Două dintre cele mai importante caracteristici ale turbei sunt compoziţia 

specifică şi gradul de descompunere. Adesea, este posibil să se prezică fluctuaţiile 

proprietăţilor fizice ale solului organic dacă originea şi starea procesului de descompunere a 

turbei este analizată în teren sau în laborator. 

 

Compoziţia specifică a materiei organice poate fi constituită din (1) muşchi, (2) 

material ierbos, (3) lemn şi litieră. Pentru majoritatea turbăriilor muşchii sunt reprezentaţi de 

Sphagnum deşi pot predomina şi alte specii de muşchi. Materiile ierboase pot fi stuf 

(Phragmites), orez sălbatic (Zizania), rogoz (Carex, Cladium). Turba organică poate fi de 

asemenea produsă în mlaştinile de apă dulce şi de alte plante cum sunt crinii de apă 

(Nymphaea) şi papura (Typha). În zonele umede împădurite, turba poate fi rezultatul 

detritusului format din lemn şi frunze. 

 

Gradul de descompunere (humificarea), este cea de-a doua caracteristică a turbei 

organice. În utma descompunerii, chiar dacă are loc cu o rată foarte mică, ca în cazul 

condiţiilor de inundare, structura iniţială a plantelor se schimbă până când substanţele 

rezultate diferă de substanţele parentale. Pe măsură ce turba se descompune, densitatea creşte, 

conductivitatea hidraulică scade, iar cantitatea de fibre mari (>15 mm) scade din cauza 

procesului de fragmentare. Din punct de vedere chimic, cantitatăţile de turbă, sau materie 
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solubilă în solvenţi nepolari şi lignină cresc odată cu procesul de descompunere, în timp ce 

cantitatea de compuşi celulozici şi pigmenţii plantelor se reduc. Când unele plante din zonele 

umede, (ierburile din mlaştini), mor, detritusul pierde un procent mare din cantitatea de 

compuşi organici prin infiltrare. Aceşti compuşi organici solubili sunt metabolizaţi cu uşurinţă 

în sistemele acvatice adiacente. 

 

2.2.4.2. Transformarile chimice din solurile zonelor umede 

Oxigenul şi potenţialul redox 

 

În condiţii de inundare a zonelor umede, fie ca au soluri organice sau minerale, apar 

condiţiile anaerobe. În momentul în care apa pătrunde în porii solurilor, rata cu care oxigenul 

poate difuza este redusă drastic. Difuzia oxigenului într-o soluţie apăoasă a fost estimată ca 

fiind de 10000 de ori mai lentă decât difuzia oxigenului printr-un mediu poros ca în cazul 

solului drenat. Aceste condiţii de difuzie, încetinite, conduc la condiţii anaerobe, de reducere, 

timpul necesar pentru consumarea oxigenului fiind foarte scurt, de la câteva ore până la câteva 

zile după începutul inundaţiei. Rata de consum a oxigenului depinde foarte mult de 

temperatura mediului, de disponibilitatea substratului organic pentru respiraţia microbiană şi 

câteodată de necesarul de oxigen pentru reducători. Lipsa de oxigen rezultată, impiedică 

rădăcinile plantelor să realizeze respiraţia aerobă şi de asemenea afectează disponibilitatea 

nutrienţilor pentru plante. Ca urmare, plantele care cresc în aceste condiţii anaerobe de sol, 

prezintă în general adaptări specifice acestui mediu. 

 

Nu întotdeauna oxigenul din apa solurilor zonelor umede este consumat complet. De 

obicei există un strat subţire de sol oxidat, uneori de doar câţiva milimetri grosime, la interfaţa 

sol-apă (Figura 2.5). Acest strat oxidat este rezultatul : 

1. Ratei rapide de transportare a oxigenului între atmosferă şi suprafaţa apei, 

2. Prezenţa redusă a populaţiilor de microorganisme ce consumă oxigen, 

3. Producerea de oxigen fotosintetic de către alge în coloana de apă. 

4. Amestecul de suprafaţă prin curenţii de convecţie şi acţiunea vântului. 
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Figura 2.5 Caracteristicile solurilor  zonelor umede care ilustrează stratul 

subţire aerob (.Mitsch, W. J., Gooselink, J. G., 1987) 

 

În timp ce straturile adânci ale solurilor zonelor umede rămân reduse (ca număr), 

acest strat subţire având condiţii aerobe (mai frecvent) este adesea foarte important pentru 

transformările chimice ce au loc în zonele umede. În acest microstrat se găsesc ioni oxidaţi 

precum: Fe2+ , Mn4+, NO3
-, şi SO4

2-, iar straturile anaerobe adânci, sunt dominate de forme 

reduse ca ionul feros, sărurile de mangan, amoniac şi sulfuri oxidate. Din cauza prezenţei 

ionului feric oxidat (Fe
3+) în stratul oxidat, solul are o culoare maronie sau roşiatică. 

Sedimentele reduse dominate de ionul feros (Fe
2+ ) au adesea o culoare de la albastrui-gri la 

verzui-gri. 

 

Potenţialul redox sau potenţialul de oxido-reducere, o măsură a presiunii de 

electroni (sau a disponibilităţii) într-o soluţie, este folosit pentru a cuantifica gradul de 

reducere electrochimică al solurilor zonelor umede. Oxidarea are loc nu numai în timpul 

asimilării oxigenului, ci şi atunci când hidrogenul este îndepărtat (ex: H2S—»S) sau, în 

general, când în urma reacţiei rezultă un atom de hidrogen sau un electron.. Reducerea este 

opusă oxidării şi este procesul prin care se acceptă un atom de hidrogen sau un electron. 

Potenţialul de hidrogen poate fi măsurat prin introducerea unui electrod de platină neutru în 

soluţia respectivă. Potenţialul electric este măsurat relativ cu un electrod de hidrogen, şi este 

cuantificat în milivolţi (mv). Atâta timp cât oxigenul dizolvat este prezent într-o soluţie, 
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potenţialul redox variază puţin (+400 +700 mv). Aceasta este o măsură sensibilă a gradului de 

reducere a solurilor zonelor umede după dispariţia oxigenului. 

 

Diferite transformări chimice şi biologice au loc într-o succesiune previzbilă, între 

intrevale înguste de reducere (tabelul 2.4). una dintre primele reacţii care au loc în solurile 

zonelor umede după ce ele devin anaerobe, este reducerea nitratului (NO3
-) la N2O şi N, 

nitratul devenind un acceptor de electroni la aproximativ 220 mv.Manganul este transformat 

de la Mn4+ la Mn++ la 200 mv. Fierul este transformat de la ionul feric (Fe3+) la ionul feros 

(Fe2+) la 120 mv, în timp ce sulful este transformat de la sulfat (SO4
2-) la sulfit (SO2-) la -150 

mv. Aceste potenţiale redox nu sunt precise, pentru că pH-ul şi temperatura sunt factori 

importanţi în ratele de transformare. 

 

 Tabel 2.4 Formele reduse şi oxidate ale câtorva elemente şi 
potenţialul redox aproximativ pentru transformare 

Elementul Forma 

oxidată 

Forma 

redusă 

Potenţialul 

redox(mv) 

N NO3
- N2O, N, 

NH4
+ 

220 

Mn Mn4+ Mn++ 200 

Fe Fe3+ Fe2+ 120 

S SO4
2- SO2- -75 -150 

C CO2 CH4 -250 -350 

 

 

Transformările azotului 

 

Adesea azotul este nutrientul cel mai limitat în solurile inundate, fie că aceste soluri 

sunt în zone  Umede naturale fie că sunt în zone umede agricole cum sunt orezăriile. Limitarea 

acestui element a fost observată pentru mlaştinile de apa sărată şi pentru cele de apă dulce. 

Transformările azotului care au loc în solurile zonelor umede implică mai multe procese 

microbiologice, dintre care unele fac ca azotul să fie mai puţin disponibil pentru absorbţia de 

către plante. Transformările azotului care predomină în solurile zonelor umede sunt arătata în 

figura 2.6. Ionul de amoniu (NH4) este prima formă ce rezultă din mineralizarea azotului în 

majoritatea solurilor inundate din zonele umede, deşi cea mai mare parte a azotului poate fi 

reprezentată de forma organică, în unele soluri înalte. Prezenţa unui strat oxidat deasupra 

stratului anaerob este importantă pentru multe căi de transformare. În succesiunea de reacţii 
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ce are loc sunt incluse: mineralizarea materiei organice ce conţine azot, difuzia ascendentă a 

amoniului, nitrificarea, difuzia descendentă a amoniului şi denitrificarea. Mineralizarea 

azotului şi volatilizarea amoniului sunt procese foarte importante în zonele umede. 

 

 

 

                         

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Transformările azotului în solurile zonelor umede (.Mitsch, W. J., 

Gooselink, J. G., 1987) 

 

 

Mineralizarea azotului se referă la  „transformarea biologică aazotului organic în 

amoniu în timpul degradării materiei organice”. Acest proces se realizează atât în condiţii 

aerobe cât şi în condiţii anaerobe şi este cunoscut sub numele de amonificare. Mineralizarea 

unui compus simplu ce conţine azot (ureea) poate fi reprezentată prin formule astfel: 

 

NH2 • CO • NH2 + H2O = 2NH3 + CO2 

NH3 + H2O = NH4
+ + OH- 

 

Odată ce ionul de amoniu (NH4
+)este format, acesta poate fi direcţionat spre mai 

multe direcţii. Poate fi absorbit de către plante prin intermediul sistemului radicular, sau de 

către microorganismele anaerobe şi convertit în materie organică. Mai poate fi imobilizat prin 

intermediul schimburilor de ioni în particule de sol încărcate negativ. Din cauza condiţiilor 

anaerobe din solurile zonelor umede, amoniul ar fi în mod normal restricţionat de la oxidarea 

ulterioară şi se va acumula excesiv în alte părţi decât stratul oxidat de la suprafaţa solului. 
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Gradientul dintre concentraţiile ridicate de amoniu din solurile reduse şi concentraţiile scăzute 

din solurile oxidate, determină o difuzie ascendentă a amoniului, foarte lentă spre stratul 

oxidat. În continuare, acest azot amoniacal este oxidat de numeroase bacterii chemoautotrofe 

prin procese de nitrificare în două etape, de Nitromonas sp.: 

2NH4
+ + 3O2 = 2NO2

- + 4H+ + energie 

                                                       şi de Nitrobacter sp. : 

2NO2
- + O2 = 2NO3

- + energie 

Nitratul (NO3
-), nu este supus imobilizării de către particulele de sol încărcate 

negativ şi este astfel mult mai mobil în soluţie. Dacă nu este asimilat imediat de către plante 

sau microorganisme (reducerea asimilatorie a azotului) sau pierdut prin scurgerile spre 

subteran (infiltraţii) datorită mobilităţii sale foarte mari, are potenţialul de a merge prin 

reducerea dezasimilatorie a oxidului de azot. Cele mai frecvente sunt amonificarea şi 

denitrificarea. Denitrificarea , realizată de către microorganisme în condiţii anaerobe, având 

drept acceptor final de electroni azotul, are ca rezultat pierderea azotului deoarece acesta este 

convertit la oxid de azot (N2O) şi azot molecular (N2): 

C6H12O6 + 4NO3
- = 6CO2 + H2O + 2N2 

Denitrificarea este cunoscută ca un important proces prin care se pierde azorul din 

mlaştinile sărate şi din orezării. Denitrificarea este inhibată de solurile acide şi turbării. 

Fixarea azotului este reprezentată de conversia azotului gazos în azot organic prin 

activitatea unor anumite organisme şi în prezenţa enzimei nitrogenază. Acest proces este o 

sursă importantă de azot pentru zonele umede. Fixarea azotului, care este realizată de 

bacteriile aerobe, este favorizată de concentraţii reduse de oxigen, deoarece activitatea 

enzimei nitrogenaza este innhibată de concentraţii mari de oxigen. Fixarea bacteriană a 

azotului poate fi realizată de bacterii nesimbionte, de bacterii simbionte din genul Rhizobium 

sau de către actinomicete. Fixarea azotului de către bacterii este cea mai semnificativă cale de 

fixare a azotului în mlaştinile de apă sărată. Cyanobacteriile, ca fixatoare de azot nesimbionte, 

sunt frecvent întâlnite în solurile saturate ale zonelor umede şi ele pot contribui foarte mult la 

cantitatea de azot fixată. Acest lucru este valabil mai ales pentru turbării şi orezării ale căror 

soluri sunt prea acide pentru a susţine culturi prea mari de bacterii. 

 

Transformările Fierului şi Manganului 

 

După reducerea azotului pe scara potenţialului redox, urmează reducerea fierului şi a 

manganului. Fierul şi manganul se găsesc în zonele umede în special sub forma lor redusă 

(ion feros respectiv ion manganos), ambele fiind mai solubile şi mai disponibile pentru 
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organisme în forma aceasta. Manganul este redus după fier, pe scara potenţialului redox, dar 

se comportă la fel ca fierul. Fierul este oxidat la ion feric, neaccesibil pentru bacteriile 

chemosintetizante în prezenţa oxigenului. Procese similare există şi pentru mangan. Aceste 

bacterii chemosintetizante sunt considerate a fi responsabile de oxidarea ionilor feroşi 

solubili, în ioni ferici insolubili, oxidare ce are loc în apele freatice ale turbăriilor ce prezintă 

condiţii de viaţă anaerobe. Aceste depozite, „turbării de fier”, formează baza minereurilor care 

sunt folosite în industrie. 

Fierul în forma sa redusă, determină o coloraţie gri-verde a solurilor minerale (Fe 

(OH)2) în locul normale roşu-maroniu caracteristică solurilor oxidate (Fe(OH)3). Acesastă 

culoare face ca recunoaşterea în teren a straturilor oxidate şi reduse din profilul solui mineral 

să fie mai uşor de realizat. Aceste orizonturi se numesc orizonturi gleice iar procesul de 

formare a lor se numeşte gleificare. Fierul şi manganul în forme reduse pot atinge concentraţii 

toxice în solurile zonelor umede. Ionul feros difuzat către rădăcinile plantelor poate fi oxidat 

prin pătrunderea oxigenului în celulele rădăcinilor, imobilizând fosforul şi învelind rădăcinile 

plantelor cu un strat de oxid de fier, reprezentând o barieră în calea absorbţiei nutrienţilor. 

 

Transformările Sulfului 

 

Sulful se găseşte sub mai multe forme de oxidare în solul zonelor umede şi ca şi 

azotul el este transformat prin intermediul mai multor căi ce sunt intermediate de către 

microorganisme (figura.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.7 Transformările sulfului din solurile zonelor umede (Mitsch & Gosselink, 1987) 
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În timp ce sulful este rar întâlnit în concentraţii care să fie toxice pentru plante sau 

pentru dezvoltarea consumatorilor, hidrogenul sulfurat (H2S) care este caracteristic 

sedimentelor zonelor umede aflate în condiţii anaerobe, poate fi toxic pentru plante şi 

microorganisme. Când sedimentele sunt deranjate au loc emisii de sulf care au miros 

caracteristic (miros de ouă crude). Pe scara potenţialului redox, compuşii cu sulf sunt 

acceptorii cei mai importanţi după azot, fier şi mangan. 

Reducerea sulfului poate avea loc ca o reducere asimilatoare a sulfului în cadrul 

căreia anumite bacterii obligat anaerobe, reducătoare de sulf, cum sunt bacteriile din genul 

Desulfobrio, utilizează sulfaţii drept acceptori finali de electroni de electroni în respiraţia 

anaerobă: 

4H2 + SO4
2- = H2S + 2H2O + 20H- 

 

Această reducere a sulfului poate avea loc la diferite valori ale pH-ului, dar ratele 

cele mai mari s-au înregistrat în jurul pH-ului neutru. Se ştie că sulfurile sunt toxice pentru 

plantele rădăcinoase înalte. Efectele negative ale sulfurilor asupra acestor plante au fost 

descrise de către Ponnamperuma (1972) ca fiind cauzate de mai mulţi factori:                    

                                                                                                                     

1. toxicitatea directă a sulfiirilor libere atunci când vin în contact direct cu 

rădăcinile plantelor; 

2. disponibilitatea redusă a sulfului pentru creşterea plantelor datorită precipitării 

sulfului ce metale; 

3. imobilizarea zincului şi cuprului prin precipitarea cu sulfuri. 

 

În solurile zonelor umede care prezintă concentraţii mari de ion feros (Fe2+), 

sulfurile se pot combina cu fierul pentru a forma sulfuri feroase insolubile (FeS), reducând 

astfel toxicitatea hidrogenului sulfurat. Sulfurile feroase dau culoarea neagră caracteristică 

multor soluri anaerobe de zone umede. 

Sulfurile pot fi oxidate, atât de către organismele chemoautotrofe cât şi de 

microorganisme fotosintetizante la sulf elementar sau sulfaţi în unele zone aerobe din 

solurilor de zone umede. Anumite specii de Thiobacillus îşi obţin energia prin oxidarea 

hidrogenului sulfurat la sulf în timp ce alte specii din acest gen pot oxida mai departe sulful 

elementar la sulfaţi. Aceste reacţii sunt: 

 

2H2S + O2 = 2S + 2H2O + energie 

2S + 3O2 + 2 H2O = 2H2SO4 + energie 
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Bacteriile fotosintetizante cum sunt bacteriile sulfuroase purpurii găsite în mlaştinile 

sărate şi în limbile de pământ acoperite de fluxurile mareelor, pot produce materia organică în 

prezenţa luminii conform reacţiei următoare: 

CO2 + H2S = CH2O + S 

Această reacţie foloseşte drept donor de electroni, hidrogenului sulfurat în locul apei 

care este folosită cel mai des în ecuaţiile de fotosinteză, dar procesul este altfel. Adesea 

această reacţie are loc în condiţii anaerobe unde hidrogenul sulfurat este abundent, dar la 

suprafaţa sedimentelor unde acţionează lumina soarelui. 

 

Transformările carbonului 

 

În timp ce biodegradarea materiei organice prin respiraţie aerobă este limitată de 

condiţiile reduse din solurile zonelor umede, anumite procese anorganice pot descompune 

carbonul organic. Prin fermentaţia materiei organice , care are loc atunci când materia 

organică este folosită acceptor final de către organisme în respiraţia anaerobă, se formează 

acizi şi alcooli cu catenă scurtă şi dioxid de carbon (CO2): 

C6H206 = 2CH3CHOCOOH  
         (Acid lactic) 

Sau 

C6H2O6 = 2CH2CH2OH + 2CO2  

(Etanol) 
 

Acest proces poate fi realizat în solurile zonelor umede atât de bacterii obligatoriu 

anaerobe cât şi de bacterii facultativ anaerobe. Deşii studiile in situ ale procesului de 

fermentaţie ce are loc în zonele umede sunt rare, se consideră că fermentaţia joacă un rol 

important în furnizarea de substanţe pentru alte microorganisme anaerobe din sedimentele 

solurilor saturate. Fermentaţia reprezintă una dintre cele mai importante căi prin care 

carbonaţii cu masă moleculară mare sunt rupţi în compuşi cu masă moleculară mai mică, cum 

este carbonul organic dizolvat, care la rândul lor sunt disponibili pentru alte microorganisme. 

Metanogeneza are loc atunci când anumite bacterii (bacterii metanogene) folosesc 

CO2 sau radical metil drept acceptor de electron pentru producerea metanului (CH4): 

 

4H2 + CO2 = CH4 + 2H2O                

sau, 

CH3COO- + 4H2 = 2 CH4 + 2H2O 
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Metanul, care poate fi eliminat în atmosferă atunci când sedimentele sunt deranjate, 

se numeşte "gazul mlaştinilor". Producerea metanului necesită condiţii foarte reduse, cu un 

potenţial redox între -250 şi -350 mV, după ce alţi acceptori finali de electroni (O2, NO3\ 

SO4
2-) au fost folosiţi. În general, metanul se găseşte în concentraţii mici în solurile reduse, 

dacă sulful este în concentraţii mari. Motivele posibile ale acestui fenomen sunt: 1). 

Competiţia pentru substrate care are loc între bacteriile sulfuroase şi cele metanogene, 2). 

Efectele inhibitorii ale sulfurilor şi sulfaţilor asupra bacteriilor metanogene, sau o posibilă 

dependenţă a bacteriilor metanogene de produşii bacteriilor sulfo-reducătoare. 

 

O comparaţie generală între metanogeneza ce are loc în apele dulci şi metanogeneza 

din apele marine a arătat că rata producerii metanului este mai mare în primele, aparent din 

cauza cantităţii mici de sulfat din apă şi sedimente. Ratele metanogenezei, atât în zonele 

umede de apă dulce cât şi din zonele umede costiere sărate, variază foarte mult. Compararea 

ratelor de producere a metanului, rezultate în urma unor diferite studii, este foarte dificilă 

deoarece s-au folosit metode diferite şi din cauză că ratele depind atât de temperatură cât şi de 

hidroperioadă.  

 

Ciclul carbonului este foarte important în unele zone umede pentru oxidarea 

carbonului organic. Acest lucru este adevărat mai ales pentru zonele umede costiere (mlaştini 

de apă sărată şi de mangrove) unde sulful este prezent în concentraţii mari. Bacteriile sulf-

reducătoare necesită substrate organice, în general cu masă moleculară mică, drept sursă de 

energie pentru transformarea sulfaţilor în sulfuri. Procesul de fermentaţie poate asigura 

această necesitate de compuşi organici cu masă moleculară mică cum sunt produşii lactici. 

 Ecuaţiile specifice reducerii sulfului şi oxidării materiei organice sunt următoarele: 

2CH3CHOHCOO- + SO4
2- + 3H+ = 2CH3COO- + 2CO2 + 2H2O + HS-  

                          (Lactat) 
şi,  

CH3COO- + SO4
2- = 2CO2 + 2H2O + HS- 

                                                (Acetat) 
 

Transformările fosforului 

 

Fosforul este unul dintre cele mai importante elemente chimice din zonele umede. El 

a fost descris ca un element nutritiv limitant al creşterii pentru turbării, mlaştini de apă dulce 

şi pentru mlaştinile împădurite cu apă adâncă. În alte zone umede, precum zonele umede 

agricole şi mlaştinile sărate, fosforul este un mineral important, chiar dacă nu este considerat 

un factor limitativ datorită abundenţei relative şi stabilităţii biochimice. 
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În solurile zonelor umede fosforul se găseşte sub formă de complexe solubile şi 

insolubile atât organice cât şi anorganice (tabelul 2.5.) 

 

Tabel 2.5. Tipurile importante de fosfor dizolvat şi insolubil în apele naturale 

Fosfor Forme solubile Forme insolubile 

Anorganic Ortofosfaţi (H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-) 

Fosfat feric (FeHPO4
+) 

Fosfat calcaros (CaH2PO4
+) 

Complexe argilo- fosfat 
Hidroxi fosfaţi metalici 

Minerale (ex. apatita Ca10(OH)2(PO4)6) 
Organic Materie organică dizolvată 

(fosfolipide, fosfoproteine.etc) 
 Fosfor organic insolubil legat de 

materia organică 
 

 

Principala formă anorganică este ortofostul care include ionii H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-, 

predominând o anumită formă în funcţie de pH. Măsura analitică a disponibilităţii biologice a 

ortofosfatului este numită uneori fosfat reactiv solubil deşi acest termen nu este echivalent cu 

noţiunea de ortofosfat. Fosforul organic dizolvat şi formele insolubile ale fosforului organic 

sunt în general nedisponibile din punct de vedere biologic, până când ele sunt transferate în 

compuşi anorganici solubili. 

Deşi fosforul nu este afectat direct de modificarea potenţialului redox aşa cum sunt 

azotul, fierul, manganul şi sulful, el este indirect afectat în soluri şi sedimente de către 

asociaţiile lui cu alte elemente care sunt afectate.  

Fosforul este nedisponibil pentru plante şi microorganisme, datorită: 

1.precipitării fosforului insolubil cu ioni de fier, calciu şi aluminiu în condiţii 

anaerobe; 

2.adsorbtia fosforului pe particulele de argilă, turbă organică şi pe oxizi şi 

hidroxizi de fier şi aluminiu; 

3. legării fosforului la materia organică ca rezultat al încorporării în biomasa vie. 

 

Se crede că precipitarea fosfaţilor metalici şi adsorbţia fosforului sunt rezultatul 

aceloraşi forţe chimice implicate în formarea ionilor complecşi şi sărurilor. Adsorbţia 

fosforului pe particule minerale ar împlica legături chimice între sarcinile pozitive ale ionului 

fosfat şi sarcinile negative ale particulei minerale, precum şi substituirea silicatului de către 

fosfat şi argilă. Acest complex argilo-fosforos este important pentru multe zone umede, 

inclusiv zonele umede ripariene şi zonele umede costiere de apă sărată, datorită faptului că o 

parte considerabilă de fosfor adusă în interiorul acestor sisteme prin inundaţiile râurilor şi 

mareelor este adusă în formă particulată adsorbită la particulele argiloase. 
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Când solurile sunt inundate, condiţiile de viaţă devin anaerobe şi au loc câteva 

modificări în gradul de disponibilitate al fosforului. În condiţiile când hipolimnionul şi 

interfaţa sediment- apă devin anoxice, creşte concentraţia de fosfor solubil. Pe măsură ce 

ionul feric (Fe3+) este redus la compusul Fe2+, solubil,  fosforul care este conţinut în fosfaţii 

ferici este eliberat în soluţie. Alte reacţii importante în eliberarea fosforului după inundaţii, 

sunt: hidroliza fosfaţilor ferici şi de aluminiu, eliberarea fosforului adsorbit pe argilă şi oxizi 

hidrataţi, prin schimb de ioni. De asemenea, fosforul este eliberat din sărurile insolubile când 

pH-ul se modifică, fie datorită producerii de acizi organici, fie datorită producerii de acid 

azotic şi sulfuric de către bacteriile chemosintetizante. 

 

 

2.2.4.3. Cai de transport al substantelor chimice 

 

Intrările de materie în zonele umede sunt realizate prin căi geologice, biologice şi 

hidrologice, tipice faţă de alte ecosisteme. Intrările geologice, prin dezintegrarea rocilor 

parentale, deşi puţin înţelese, pot fi foarte importante. Intrările biologice includ: absorbţia 

fotosintetică a carbonului, fixarea azotului şi transportul biotic al materiei de către animale 

mobile cum ar fi păsările. Cu excepţia schimburilor gazoase, intrările de materii în zonele 

umede sunt dominate de cele pe cale hidrologică. 

 

Precipitaţiile 

 

Nivelul substanţelor chimice în apa de precipitaţie este variabil dar acestea sunt 

foarte diluate. Concentraţii relativ mari de magneziu şi sodiu sunt corelate cu influenţe 

maritime, în timp ce concentraţii mari de calciu indică influenţe continentale, cum ar fi praful. 

Cantităţi mari de contaminanţi în precipitaţii, se înregistrează în timpul furtunilor de scurtă 

durată când acestea sunt rare. Unele zone umede, cum sunt turbăriile sunt alimentate în primul 

rând de către precipitaţii. Aceste zone umede prezintă în general o productivitate redusă şi 

depind de circuitul nutrienţilor din interiorul sistemului. 

 

Râurile, pâraiele şi apa subterană 

 

În momentul în care precipitaţiile ating solul dintr-un bazin, fie se infiltrează în 

pământ trecând înapoi în atmosferă prin procesul de evapotranspiraţie fie se scurg ca scurgeri 

de suprafaţă. Când mai multe scurgeri de suprafaţă se unesc (probabil combinate cu scurgeri 
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de apă freatică), devin scurgeri canalizate care au un conţinut mineral diferit de cel al 

precipitaţiilor iniţiale. Nu există o calitate a apei tipică pentru scurgerile de suprafaţă si cele 

subterane. Concentraţia substanţelor chimice din scurgerile de suprafaţă şi apele curgătoare 

care intră în zonele umede depind de mai mulţi factori: 

1. Influenţa apei freatice - caracteristicile chimice ale fluviilor şi râurilor 

depind de gradul în care apa a venit în contact cu formaţiunile subterane şi de tipul 

mineralelor prezente în aceste formaţiuni. Dezagregarea solurilor şi a rocilor, prin 

dizolvare şi reacţii redox, furnizează apelor care intră în pământ cei mai importanţi ioni 

dizolvaţi   Tipul de rocă dizolvată este de asemenea important, pentru că anumite roci 

(ex. calcarul şi dolomita), dau naştere la concentraţii mari de ioni dizolvaţi în timp ce 

formaţiunile de granit şi gresie sunt rezistente la dizolvare. 

2. Climatul - influenţează calitatea apei de suprafaţă prin balanţa dintre 

precipitaţii şi evapotranspiraţia. Regiunile aride prezintă în apele de suprafaţă 

concentraţii mari de săruri în comparaţie cu cele cu umiditate mare care au concentraţii 

mai mici de săruri   De asemenea clima are o influenţă considerabilă asupra tipului de 

vegetaţie şi a răspândirii acesteia, ceea ce face ca ea să afecteze indirect caracteristicile 

fizice, chimice şi biologice ale solurilor şi măsură în care aceste soluri sunt erodate şi 

transportate de apele de suprafaţă. 

3. Efectele geografice - cantitatea de materie particulată/în suspensie care intră 

în fluvii, râuri şi zone umede depinde de mărimea bazinului, panta complexelor de 

ecositeme, textura solului şi diversitatea topografică. Apele de suprafaţă care prezintă 

concentraţii mari de materie suspendată, datorită procesului de eroziune, prezintă în 

schimb concentraţii mai mici de materie dizolvată. Pe de altă parte, apele care trec prin 

sistemul de apă freatică prezintă concentraţii mai mari de materie dizolvată şi 

concentraţii mai mici de materie suspendată. Zonele umede situate în amonte, 

influenţează şi ele calitatea apei care intră în zonele umede situate în aval. 

4. Efectele antropice - apa care a fost modificată de către oameni prin ape 

reziduale şi scurgeri de suprafaţă de la ferme, modifică foarte mult compoziţia chimică a 

zonelor umede. Mai mult studii ale influenţei surselor de poluare asupra zonelor umede 

au arătat efecte datorate apelor uzate orăşeneşti, minelor de cărbuni drenate, 

construcţiilor realizate pe drumuri principale şi poluării cu sulf. 
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2.2.4.4. Bilantul de materie al zonelor umede 

 

O descriere cantitativă a intrărilor, ieşirilor şi ciclurilor interne a materialelor într-un 

ecosistem este denumită bugetul de materie al ecosistemului. Dacă elementul analizat este 

unul dintre elementele vitale ca fosfor, azot, carbon atunci bolanţul de materie se numeşte 

bugetul nutrienţilor. Bilanţul de materie prntru zonele umede a fost dezvoltat pentru a descrie 

funcţiile ecosisemului şi pentru a determina importanţa zonelor umede ca surse, locuri de 

acumulare şi de transformare a substanţelor chimice. 

 

Un bilanţ de masă general este ilustrat în figura următoare, acesta ilustrând 

categoriile majore de  căi şi rezervoare importante în contabilizarea materiei care iese sau 

intră din/ în zonele umede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrienţii care intră în sistem poartă denumirea de afluxuri sau intrări. Pentru zonele 

umede, aceste intrări se realizează în principal prin fluxuri hidrologice cum ar fi precipitaţiile, 

fluxuri de suprafaţă şi subterane, şi prin valuri. Căile biotice care se aplică pentru bugetul 

carbonului şi cel al azotului sunt fixarea atmosferică a carbonului prin fotosinteză şi 

capturarea azotului atmosferic prin fixarea acestuia. 

Figura 2.8 Diagrama generală a unui bilanţ de materie (Mitsch & Gosselink, 1987) 
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Exporturile şi importurile hidrologice se realizează atât prin apa de suprafaţă cât şi 

prin apa freatică, cu excepţia cazului în care zonele umede sunt situate într-un bazin care nu 

permite ieşiri de apă (ex. turbării ombrotrofe). Reţinerea, pe termen lung, a elementelor 

chimice în sedimente, este considerată şi ea o ieşire de nutrienţi, deşi adâncimea la care 

compuşii se îndepărtează de ciclarea internă şi se apropie de stocarea permanentă este un prag 

greu de estimat. Exporturile biologice mediate, joacă un rol important în circuitul azotului 

(denitrificare) şi în circuitul carbonului (pierderea CO2 prin respiraţie). Semnificaţia altor 

pierderi cum ar fi volatilizarea amoniacului şi a metanului nu sunt pe deplin înţelese, deşi ele 

reprezintă căi importante pentru zonele umede şi pentru circuitul global al substanţelor 

minerale. 

Circuitul intern al substanţelor chimice presupune schimburi între bazine sau 

rezervoare. Aceste circuite includ diferite căi, cum ar fi producţia de litieră, remineralizarea şi 

variate transformări chimice. Translocaţia nutrienţilor dinspre rădăcini, prin tulpinile şi 

frunzele plantelor este un alt proces important ce are loc în interiorul sistemului ca urmare a 

deplasărilor fizice a substanţelor chimice în interiorul zonelor umede. 

 

Bilanţul chimic realizat pentru diferite zone umede prezintă câteva generalităţi: 

1. Zonele umede servesc drept surse, locuri de acumulare şi de 

transformare, procese ce depind de tipul de zonă umedă, condiţiile hidrologice şi 

anul în care au fost făcute măsurătorile. O zonă umedă poate fi un loc de acumulare 

dacă intrările depăşesc cantitativ ieşirile. De asemenea, dacă o zonă umedă exportă mai 

mult dintr-un tip de nutrient într-un ecosistem din aval decât ar fi aportul în absenţa 

acelei zone umede, atunci acea zonă este considerată sursă. Dacă o zonă umedă 

transformă un compus chimic din forma dizolvată în forma particulată, dar nu modifică 

cantitativ intrările sau ieşirile din zona umedă respectivă, ea este considerată ca fiind 

un loc de transformare. 

2.Tiparele sezoniere de absorbţie şi eliberare a nutrienţilor sunt specifice 

multor zone umede. În timpul sezonului de vegetaţie, vegetaţia submersă şi emersă, 

prezintă o rată mare de absorbţie a nutrienţilor din apă şi sedimente. Imobilizarea 

nutrienţilor de către microorganisme şi absorbţia de către alge conduc de asemenea la o 

retenţie a formelor anorganice ale azotului şi fosforului. În momentul când plantele 

mor, o mare parte de nutrienţi se deplasează descendent către rădăcină şi rizomi.  O 

mare parte este pierdută şi prin căderea litierei, mineralizarea ei şi infiltraţia ulterioară. 

Aceste procese duc la un export net al nutrienţilor în timpul toamnei şi primăverii 

timpurii.. Studii asupra mlaştinilor de apă dulce au arătat că acestea acţionează ca locuri 
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de acumulare pentru nutrienţi, în timpul verii şi toamnei şi ca surse de nutrienţi în 

timpul primăverii. 

3. Zonele umede sunt frecvent cuplate cu ecosistemele adiacente prin 

intermediul fluxurilor de materie care afectează ambele sisteme. În cazul 

sistemelor ecologice deschise la exportul hidrologic, substanţele chimice sunt 

transportate spre ecosistemele din aval. Acest tip de onexiune se poate realiza între 

zonele umede ripariene şi fluviile/ râurile adiacente. Rezultă că râurile care drenează 

regiuni cu o suprafaţă mai mare acoperită cu zone umede, vor exporta mai multă 

materie organică. Efectele acestui tip de conexiune sunt greu de cuantificat şi analizat 

dar se presupune că ar exista o relaţie cauză- efect. 

4. Zonele umede pot fi zone cu o productivitate mare având o cantitate 

mare de nutrienţi sau pot să fie ecosisteme cu o productivitate mică datorită 

cantităţii mici de nutrienţi. Îm funcţie de poziţionare şi de conexiunile cu 

ecosistemele adiacente, zonele umede pot sau nu să stocheze o cantitate mai mare sau 

mai mică de nutrienţi, putându-se clasifica ca zone eutrofe şi zone oligotrofe. Termenii 

de eutrofie şi oligotrofie sunt folosiţi de obicei pentru a descrie starea trofică a lacurilor 

dar sunt adecvaţi şi pentru zonele umede în ciuda diferenţelor structurale. De fapt 

aceşti termeni iţi au originea în clasificarea turbăriilor şi mai tarziu au fost adaptaţi 

pentru ochiurile de apă. Circuitul intern al nutrienţilor depinde de disponibilitatea 

nutrienţilor şi de gradul în care anumite procese ca acumularea de biomasă şi 

descompunerea, sunt controlate de mediul zonelor umede. Este posibil să existe zone 

umede cu un circuit al nutrienţilor extrem de rapid (mlaştini de apă dulce) şi zone 

umede cu un circuit foarte lent (turbării ombrotrofice) 

5. Circuitul nutrienţilor din zonele umede este diferit din cele din 

ecosistemele terestre şi acvatice, datorită dimensiunilor temporale şi spaţiale. Una 

dintre cele mai importante căi prin care se deosebesc zonele umede de ecosistemele 

terestre mai uscate este reprezentată de faptul că în depozitele organice sunt reţinuţi 

mai mulţi nutrienţi. Din cauză că zonele umede sunt foarte frecvent deschise la 

fluxurile de nutrienţi dinspre ecosistemele terestre, nu sunt atât de dependente şi la 

recircularea nutrienţilor; zonele umede care sunt închise la astfel de fluxuri au 

productivitate mai mică şi cicluri ale nutrienţilor mai scăzute decât ecosistemele din 

amonte. În ceea ce priveşte ecosistemele acvatice, gradul de similaritate este mai mare. 

În ambele nutrienţii sunt adesea reţinuţi în sedimente şi turbă. Zonele umede prezintă 

rezerve de nutrienţi mai mari decât sistemele acvatice, acestea fiin dominate de 

plancton. Cele mai multe plante din zona umedă îşi obţin nutrienţii din sedimente, în 
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timp ce fitoplanctonul depinde de nutrienţii dizolvaţi în coloana de apă. Plantele din 

zonele umede au fost descrise ca nişte „pompe de nutrienţi” deoarece aduc nutrienţi din 

sedimente la suprafaţa pământului. Fitoplanctonul prezent în lacuri aduce nutrienţi din 

zonele aerobe şi prin moartea acestuia şi sedimentare, depozitează nutrienţi în straturile 

anaerobe. 

6. Modificările antropogenice duc la modificări în circuitul substanţelor 

chimice în multe zone umede.  Influenţa antropică a dus la modificări semnificative în 

circuitul elementelor chimice în multe zone umede. Aceste modificări sunt rezultatul 

defrişărilor, regularizării râurilor, construirii de baraje şi poluării, având ca rezultat 

eroziunea şi eutrofizarea. Intensificarea eroziunii din ecosistemele terestre, duce la 

creşterea cantităţii de sedimente din zonele umede joase cum sunt mlaştinile 

impădurite şi mlaştinile costiere sărate. Această intensificare a acumulării de sedimente 

poate determina o creştere a necesarului biochimic de oxigen şi poate modifica regimul 

hidrologic al râului respectiv. Construirea de baraje duce la schimbarea frecvenţei 

inundaţiilor şi astfel la modificarea aportului de nutrienţi. În general barajele reţin 

nutrienţii. 

 

 

2.2.5. Zonele umede ripariene 

 

Zona ripariană a unui râu, fluviu sau alt sistem acvatic, este zona de pământ 

adiacentă acelui sistem acvatic care este , cel puţin periodic, influenţată de către inundaţie. 

E.P. Odum (1981) descria zonele umede ripariene, ca fiind „o interfaţă între sursa omului cea 

mai vitală, „apa” şi spaţiul lui de existenţă „pământul””.  

Johnson şi McCormick (1979), au elaborat o definiţie a zonelor umede ripariene: 

„Ecosistemele ripariene sunt ecosisteme ce prezintă nivelul apei freatice ridicat datorită 

apropierii de un ecosistem acvatic sau de apă subterană”. De obicei ecosistemele ripariene 

sunt reprezentate de o zonă de ecoton între ecosistemele acvatice şi cele terestre, dar care au 

vegetaţie specifică şi soluri caracteristice. Ariditatea, topografia reliefului şi prezenţa solurilor 

aluviale, influenţează cel mai mult predominanţa nivelurilor ridicate ale pânzei freatice şi 

ecosistemele ripariene asociate. Ecosistemele ripariene sunt caracterizate de combinaţia unică 

dintre diversitatea specifică mare, densitatea de specii mare şi productivitatea mare. 

Interacţiunile continue dintre ecosistemele ripariene, cele acvatice şi cele terestre au loc prin 

schimburi de energie, nutrienţi şi specii.” 
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Limitele exacte ale ecosistemelor ripariene, în special spre partea terestră, sunt foarte 

dificil de delimitat, datorită schimburilor sezoniere şi anuale ale nivelurilor inundaţiei, ale 

umidităţii solurilor şi ale vegetaţiei. Totuşi zonele umede ripariene sunt unice, deoarece, ele 

sunt deschise din punct de vedere hidrologic la inundaţia periodică.  

E.P. Odum (1979) afirmă că: „Ecosistemele ripariene sunt ecosisteme cu trăsături 

foarte bine definite care prezintă multe dintre valorile şi problemele manageriale ale celorlalte 

tipuri de zone umede, dar care sunt destul de diferite pentru a li se acordă o atenţie specială. 

Deoarece sunt ecosisteme funcţionale, prezintă interschimburi biotice intense de energie, 

nutrienţi cu ecosistemele acvatice pe de o parte şi cu ecosistemele terestre pe de cealaltă 

parte." 

Apa abundentă şi solurile aluvionale sunt trăsături care fac ca zonele ripariene să fie 

diferite de ecosistemele terestre. Zonele ripariene prezintă trei trăsături importante care le fac 

diferite de celelalte tipuri de ecosisteme: 

1. Au o formă liniară ca urmare a apropierii lor de râuri sau fluvii; 

2. Energia şi materia din ecosistemele adiacente converg către şi traversează 

sistemele ripariene cu o intensitate mai mare decât în cazul altor ecosisteme; 

3. Sunt conectate cu ecosistemele situate în amonte şi aval. 

 

 

Structura şi formarea luncilor inundabile 

 

Un ecosistem riparian tipic prezintă mai multe trăsături importante: 

1. Canalul râului meandrează prin regiunea respectivă, transportând, erodând 

şi depunând sedimente aluvionale. 

2. Grindurile naturale adiacente canalului sunt rezultatul depunerii materiilor 

mari în timpul inundaţiilor. 

3. Zonele depresionare pe latura convexă a curburilor râurilor şi care se 

formează pe măsură ce râul migrează prin luncă. 

4. Lacuri puţin adânci sunt ecosisteme acvatice cu apă stagnantă care rezultă 

din întreruperea meandrelor râurilor. 

5. Arii  de sedimentare formate pe partea convexă a curburilor râurilor. Pe 

măsură ce sedimentele se depun pe ariile de sedimentare, curburile râurilor tind să 

crească în înălţime In cele din urmă aceste arii de sedimentare încep să susţină 

vegetaţie care le stabilizează 
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6. Zone cu apă stagnantă care se formează în zonele depresionare. Mlaştinile 

cu apă adâncă se pot forma în aceste zone permanent inundate. 

7. Mlaştinile cu depuneri de sedimente fine se pot forma în grindurile naturale 

terestre. 

8. Terasele sau fostele lunci care au fost formate cândva de către depunerile 

aluvionale ale râului, dar care nu sunt conectate hidrologic cu râul actual. 

 

Natura unică a luncilor este rezultatul proceselor fluviale atât pe termen scurt cât şi 

pe termen lung. Influenţa râului asupra lunci sau a luncii asupra râului nu poate fi subliniată 

îndeajuns. Dacă una dintre ele se modifică, cealaltă va fi cu siguranţă schimbată în timp, 

deoarece râurile şi luncile lor sunt într-un continuu echilibru dinamic între formarea şi 

eliminarea de elemente structurale. Pe termen lung, luncile rezultă prin combinarea 

depunerilor de materiale aluvionale (sedimente) şi descompunerea suprafeţei geologice 

(eroziune) de-a lungul mai multor ani. 

Două procese importante de sedimentare sunt considerate a fi responsabile de 

formarea celor mai multe lunci: (1)depunerile pe curburile interne ale râurilor (ariile de 

sedimentare) şi (2) depunerea rezultată în urma inundaţiilor. Pe măsură ce râul se deplasează 

lateral, sedimentul este depozitat în zona de ţărm, în timp ce pe parcursul inundaţiilor 

sedimentul este depus pe ambele părţi ale grindului. Luncile rezultate sunt formate din 

sedimente aluvionale (aluviuni) care pot varia între 10 şi 80 grosime  Aluviunile derivate de la 

râu de-a lungul mai multor mii de ani, evoluează în general de la nisip grosier la cele mai fine 

materii aflate la suprafaţă. 

Eroziunea luncilor are loc atunci când rezerva de sedimente este mai mică decât 

ieşirile de sedimente, o condiţie care poate rezulta din schimbarea climei (cauză naturală) sau 

de construirea unui baraj în amonte (cauza artificială). Există mai multe date pe termen lung 

care au confirmat eroziunea prin schimbarea climei, dar mai multe studii „înainte şi după” au 

dovedit eroziunea prin construirea barajelor din amonte care duce la reţinerea sedimentelor. În 

absenţa ridicăturilor geologice râurile tind să se degradeze lent, iar „întreruperea este destul de 

lentă astfel încât balansarea laterală a canalului face ca de obicei valea să fie mai largă decât 

canalul”. Acest proces este dificil de observat pe perioade scurte de timp; atât sedimentarea 

cât şi eroziunea pot fi deduse numai prin studii de stratigrafie a luncilor. 

 

Inundaţia 
 
Inundarea ecosistemelor ripariene este foarte importantă pentru menţinerea acestor 

ecosisteme Apa de inundaţie şi nivelele apei freatice sunt cei mai importanţi determinanţi ai 
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tipului şi productivităţii vegetaţiei găsite în zonele ripariene. De asemenea apele de inundaţie 

aduc în lunci sedimente bogate în nutrienţi, exportă materii organice şi anorganice din lunci şi 

reprezintă agenţii primari ai eroziunii luncilor pe termen lung. 

Frecvenţa şi durata inundaţiei depind de mai mulţi factori: 

1. Climatul, inclusiv condiţiile locale şi pentru bazinele mari, condiţiile din 

amonte   Acest factor include precipitaţiile şi prezenţa sau absenţa unui dezgheţ de 

primăvară semnificativ. 

2. Nivelul luncii. Regiunile înalte din luncă sunt mai puţin inundate decât 

regiunile mai joase. Cea mai mare parte a luncii fiind inundată anual rămâne foarte 

puţin spaţiu neinundat. 

3. Regiunea drenată a bazinului râului situat în amonte faţă de lunca 

respectivă. De aceea este legată în special de durata de inundaţiei. 

4. Panta canalului. Un râu cu un gradient de pantă abrupt, va fi inundat mai 

rar decât un râu ce prezintă o pantă mai puţin abruptă. Regularizarea râului liniarizează 

cursul râului şi prin întreruperea meandrelor reduce inundarea luncii datorită pantei 

mari a canalului. 

5. Solurile. Tipul solului aluvial al luncii, capacitatea lui de a reţine apa 

(capacitatea de stocare) şi mărirea depozitelor care reţin apa ajută la stabilirea 

adâncimii apei de suprafaţă şi determină timpul în care lunca va fi sub apă. 

Hidroperioada ecosistemelor ripariene, care include durata de inundaţie, intensitatea 

şi tipul inundării, este ultimul determinant al structurii şi funcţiei acestor ecosisteme. Timpul 

de inundaţie este foarte important mai ales pentru faptul că inundarea în sezonul de vegetaţie 

are un efect mai mare asupra ecosistemului decât atunci când inundaţia nu are loc în sezonul 

de vegetaţie. 

 

Zonarea 
 
În general, atunci când se vorbeşte de condiţiile de inundare ale luncilor sau ale altor 

ecosisteme ripariene sunt folosite următoarele regimuri de apă. 

Zona II - Expunere intermitentă. Apa de suprafaţă este prezentă tot anul, cu 

excepţia anilor de secetă. Probabilitatea inundării anuale este de aproximativ 100% şi 

vegetaţia creşte pe soluri saturate de-a lungul întregului sezon de vegetaţie.     

Zona III — Inundarea semipermanentă. Apa de suprafaţă sau saturarea solurilor 

persista pentru o mare parte a sezonului de vegetaţie în cei mai mulţi ani. Frecvenţa inundaţiei 

variază de la 51-100 ani/100 ani. Durata de inundaţie depăşeşte 25% în sezonul de vegetaţie. 
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Zona IV - Inundarea sezonieră. Apa de suprafaţă sau solurile saturate sunt prezente 

pentru perioade mari de timp, în special la începutul sezonului de vegetaţie, dar sunt absente 

la sfârşitul sezonului de vegetaţie în cei mai mulţi ani. Frecvenţa inundaţiei variază de la 51-

100 ani/l00ani şi durata inundării este 12,5-25% în sezonul de vegetaţie. 

Zona VI— Inundarea temporară. Apa este prezentă sau solul este saturat pentru 

perioade scurte de timpul sezonului de vegetaţie, dar nivelul apei freatice se află sub suprafaţa 

solului pentru cea mai mare parte a sezonului. Frecvenţa inundării este de 11-50 ani/100 ani, 

iar durata de inundaţie între 2-12,5% în sezonul de vegetaţie. 

Zona VI - Inundarea intermitentă. Saturarea are loc rar, poate fi pentru diferite 

perioade de timp fără a exista o periodicitate sezonieră. Durata totală de inundare este mai 

mică decât 2% în sezonul de vegetaţie. 

Nu trebuie să se creadă că aceste condiţii de inundare au loc de o manieră 

secvenţială de la marginea râului la terestru. In această clasificare a inundaţiilor, ecosistemele 

ripariene sunt incluse în zonele II şi VI (zona doi include ecosistemele de mlaştină cu apă 

adâncă). Zonele II şi III sunt considerate a fi zone umede de către majoritatea cercetătorilor 

zonelor umede Există multe controverse în legătură cu includerea zonelor IV şi V în definiţia 

zonelor umede atunci când se pune problema managementului zonelor umede. De obicei 

ecosistemele zonei VI nu sunt considerate zone umede, dar reprezintă o zonă de tranziţie către 

ecosistemele terestre. 

Zonele umede prezintă cicluri biogeochimice unice cu multiple transformări şi 

procese de transport chimice care nu se regăsesc la alte tipuri de ecosisteme. Solurile zonelor 

umede, când sunt acoperite de apă, devin reduse, dar mai menţin un strat oxidat la suprafaţă. 

Transformările azotului, fosforului, sulfului, fierului, manganului şi carbonului care se petrec 

în mediul anaerob, toate determină disponibilitatea mineralelor pentru ecosistem.. Unele 

determină condiţii de toxicitate. Cele mai multe dintre transformări sunt mediate de populaţii 

de microorganisme care sunt adaptate la ciclarea materiei în mediu anaerob. Substanţele 

chimice sunt transportate pe calea apei către zonele umede prin precipitaţii, scurgere de 

suprafaţă, apă freatică şi valuri. 

Zonele umede alimentate doar din precipitaţii sunt sărace în nutrienţi. Există o largă 

variabilitate a concentraţiilor substanţelor chimice care intră în zonele umede prin sursele 

amintite mai sus. 

Adeseori, zonele umede sunt cuplate cu ecosistemele adiacente prin exportul de 

materie organică, deşi efectele directe asupra ecosistemelor înconjurătoare este greu de 

cuantificat. Deşi zonele umede sunt asemănătoare cu ecosistemele terestre şi acvatice prin 
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bogăţia în nutrienţi, există şi unele diferenţe cum ar fi: cantitatea de nutrienţi stocată în 

sedimente şi rolul funcţional al vegetaţiei în ciclarea diferiţilor nutrienţi. 
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3.1 Caracterizarea diversitatăţii sistemelor ecologice cu ajutorul 
sistemul informaţional geografic  

 
Importanţa identificării, clasificării, studierii şi conservării diferitelor categorii de 

ecosisteme s-a constatat în urma constatării eşecului strategiilor eronate de conservare a 

speciilor periclitate, strategii care nu includeau şi conservarea  habitatelor naturale. 

Constatarea rolului funcţional al ecosistemelor, a importanţei economice a bunurilor şi 

serviciilor furnizate de acestea precum şi utilizarea sporită a sistemului informaţional 

geografic, au determinat accentuarea cercetărilor asupra complexelor de ecosisteme. 

Diveristatea categoriilor de ecosisteme se referă la tipurile de ecosisteme de la nivel local 

şi/sau regional. (Cogălniceanu, Dan, 1999) 

Sistemul Informaţional Geografic este un sistem informaţional bazat pe computer 

utilizat pentru a reprezenta şi analiza caracteristicile structurale prezente pe suprafaţa 

pământului, precum şi o serie de evenimente aspaţiale caracteristice zonei analizate.  

Orice bază de date poate fi asociată cu o bază de date GIS prin ideea că „orice obiect 

prezent pe suprafaţa pământului poate fi georeferenţiat”. Prin bază de date înţelegem o 

colecţie de informaţii despre diferite obiecte precum şi relaţiile dintre ele iar prin 

georeferenţiere ne referim la faptul că orice obiect sau suprafaţă are o anumită poziţionare în 

raport cu sistemul de referinţă global. 

În prcesul de evoluţie a bazei stiinţifice au existat mai multe definiţii pentru GIS: 

Una din definiţiile date este următoarea: „GIS reprezintă o modalitate de integrare 

sistematică a elementelor de hardware, programelor şi a datelor spaţiale, pentru a captura, 

stoca, evidenţia, manipula şi analiza, pentru a rezolva problemele complexe de management” 

(Kenneth E. Foote and Margaret Lynch). 

Mai întâi am avut hărţile de hârtie, foarte colorate dar pe care nu le puteam modifica, 

apoi a venit perioada revoluţiei calculatoarelor când hărţile au putut fi digitizate şi stocate în 

formă digitală, acestea reprezentând doar entităţi (linii, poligoane, cercuri, puncte) iar 

utilizarea lor nu oferea nici o informaţie referitoare la ce reprezentau acele entităţi din punct 

de vedere geografic, nu puteau fi utilizate pentru analiză. În aceste condiţii a apărut GIS, 

oferind inteligenţă acelor entităţi prin ataşarea unei valori (unui atribut) referitor la ce 

reprezintă din punct de vedere geografic.  

„GIS reprezintă o bază pentru pregătirea, prezentarea şi interpretarea evenimentelor 

care se realizează pe suprafaţa pământului. Scopul unui GIS este în primul rând analiza 

geografică. GIS poate fi o configuraţie de hardware şi programe, special adaptate pentru 

preluarea, menţinerea şi utilizarea datelor geografice” (C. Dana Tomlin,1990). 

GIS poate oferi informaţii referitoare la: 
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Locaţie (Unde este aceasta?) 

  Unde este localizată balta Greaca? 

Condiţie (Unde sunt următoarele cerinţe satisfăcute?) 

  Care sunt porţiunile din alta Greaca cu pantă mai mare de 30? 

Evoluţie (Ce s-a schimbat?) 

  Cum s-a modificat balta Greaca faţă de perioada de referinţă? 

Modelare (Ce s-ar întâmpla dacă.....?) 

  Ce s-ar întâmpla dacă balta Greaca ar fi restaurată? 

 

GIS lucrează cu hărţi, fie imagini satelitare, fie introduse în calculator prin procesul 

de digitizare (transformare din analog în digital). GIS analizează aceste hărţi şi oferă 

răspunssuri la diferite tipuri de întrebări. Acurateţea şi precizia rezultatele obţinute sunt 

determinate de anumite caracteristici ale hărţilor cum ar fi: (Antenucci, J.C., Brown K., 

Croswell P.L., Kevany M.J., 1991) 

Scara 

Rezoluţia 

Extinderea 

Extinderea bazei de date a hărţii 

 

Scara hărţilor este reprezentată ca un raport ce corelează mărimea hărţii cu mărimea 

reală a zonei evidenţiată pe hartă.  Scara influenţează gradul de detaliu reprezentat pe hartă. O 

hartă cu mai puţin detaliu este de scară mai mică decât una cu detaliu mai mare.Scările 

hărţilor pot fi : (1) Scară mică, scări mai mici de 1:1000000, utilizate pentru hărţi unde nu este 

necesar foarte mult detaliu; (2) Scară medie, 1:75000-1:1000000,    (3) Scară mare, mai mici 

de 1:75000, utilizate acolo unde sunt necesare detalii foarte mari. 

Rezoluţia hărţilor se referă la gradul de precizie şi de exactitate cu care sunt 

reprezentate entităţile pe suprafaţa pământului, la o anumită scară a hărţii. Scara hărţii 

afectează rezoluţia. În hărţile cu scară mare forma şi rezoluţia entităţilor este foarte apropiată 

de cea reală pentru că gradul de reducere de la forma reală la cea de reprezentare pe hartă este 

mai mică. Cu cât scara hărţii scade, rezoluţia hărţii scade de asemenea pentru că entităţile 

trebuiesc simplificate sau în unele cazuri la scară foarte mică acestea nu sunt evidenţiate 

deloc. 

Extinderea hărţilor în spaţiu reprezintă aria de pe suprafaţa pământului reprezentată 

pe hartă.  Mărimea ariei de studiu depinde de scara hărţii. Cu cât scara este mai mică, cu atât 

aria de studiu este mai mare. 
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Extinderea bazei de date a hărţilor este dată de aria de estindere a proiectului GIS. 

În această bază de date intră şi informaţii legate de modul de utilizare al terenului în zonele 

adiacente zonei de studiu şi care afectează prin diferite fluxuri zona de studiu. 

Datorită capacităţii lor de vizualizare şi analiză, GIS a devenit foarte utilizat în multe 

domenii, la nivel global este utilizat în managementul resurselor naturale şi în modelare. De 

asemenea GIS este utilizat în combinaţie cu imaginile satelitare pentru asistare în cartare sau 

alte procese de „remote sensing”. Informaţii despre aceste procese vor fi oferite pe parcursul 

lucrării. 

Datele spaţiale utilizate de GIS sunt divizate în straturi de informaţie. Aceste straturi 

pot fi redate sub mai multe forme: vector, raster sau tinn. 

Să analizăm acum principalele tipuri utilizate pentru reprezentările GIS: 

Modelele tip vector – fiecare punct va fi exprimat ca două sau trei numere (în 

funcţie de tipul de reprezentare-2D- coordonate x,y- sau 3D- coordonate x,y,z- ). Primul 

număr, x, reprezintă distanţa de la punct la marginea stângă a hărţii; al doilea număr, y, 

distanţa de la punct la marginea de jos a hărţii, iar al treilea număr, z, reprezintă altitudinea 

sau adâncimea faţă de punctul 0 pe harta utilizată. Vectorul este format prin unirea punctelor 

măsurate. (Ioniţă, A., 1999) 

Datele de tip vector sunt clasificate astfel: 

٠Puncte – sunt forme adimensionale prea mici pentru a putea fi 

reprezentate sub formă de linie sau arie. 

٠Liniile – sunt forme unidimensionale (ex: drumurile, râurile), 

stocate ca serii de perechi  de coordonate x,y, ordonate, conectate, 

împreună cu atributele lor. 

٠Poligoanele – sunt forme bidimensionale reprezentate de o serie 

de segmente ce închid  o arie, o zonă omogenă, cum ar fi tipul de sol al 

unui stat, sau un lac. 

Modelele tip raster – elementele de pe hartă sunt reprezentate sub formă de matrici 

de celule foarte apropiate. Acest lucru se întâmplă din cauză că sistemele ce furnizează 

imagini înregistrează datele sub formă de pixeli într-o reţea de celule bidimensională. În 

aceste celule poate fi stocat un anumit tip de atribut. Sursele cele mai comune pentru date 

raster sunt imaginile satelitare şi fotografiile aeriene. 

 

Diferenţa dintre cele două modele de reprezentare o putem observa în următoarele 

desene:                                                              
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Modelele tip TIN – un set integrat de noduri şi triunghiuri. Acest tip de modele este 

folosit pentru a modela suprafaţa terenului dar şi pentru a studia distribiţia parametrilor 

continui (ex:concentraţia compuşilor chimici). 

Datele spaţiale sunt introduse în GIS printr-un proces numit digitizare. Astfel, prin 

acest proces, se transferă date de pe hartă în baza de date, informaţii în format digital. 

Majoritatea proiectelor bazate pe GIS, necesită un număr mare de date digitizate, acest proces 

fiind unul consumator de timp şi energie.  Procesul implică mai întâi digitizarea hărţii 

(transformarea din format analog în format digital), apoi extragerea informaţiilor utile de pe 

harta digitizată, sub formă de straturi de informaţie care apoi pot fi suprapuse pentru 

evidenţierea anumitor caracteristici structurale şi funcţionale. 

 

Figura.3.3  Procesul de vectorizare cu programul Global Mapper 

 

După introducerea datelor în GIS, acestea trebuiesc georeferenţiate, pentru ca 

programul să înţeleagă poziţionarea exactă a zonei de studiu. Georeferenţierea reprezintă 

transformarea datelor dintr-un sistem de coordonate în altul. Datele utilizate în lucrarea de 

faţă au fost convertite într-un sistem unitar de proiecţie şi anume Stereo 70/ S-42 Romania. 

Bazele de date reprezintă o colecţie de informaţii spaţiale şi de atribute asociate. Este 

esenţial să se cunoască poziţia geografică a zonei pentru ca toate acţiunile şi procesele 

realizate pe o anumită zonă să poată fi atribuite unei poziţii geografice bine cunoscute. GIS 

Raster 

Vector 

Figura 3.2 Diferenţa între modelele tip raster şi modelele tip vector 
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este o bază de date relaţională, adică se pot observa relaţii între diferite elemente ale bazei de 

date prin interpolarea acestora sau suprapunerea lor, acestea fiind legate prin poziţia lor 

geografică de o anumită zonă. 

Atributele sunt asociate datelor topologice şi furnizează informaţii descriptive despre 

acestea. GIS poate acţiona atât asupra datelor georeferenţiate cât şi asupra atributelor acestora, 

atribute care sunt stocate în baze de date diferite. 

Caracteristica esenţială prin care distingem GIS de alte sisteme de gestionare a 

bazelor de date şi de procedurile clasice de analiză a hărţilor, o reprezintă modul în care GIS 

stochează datele spaţiale şi le face accesibile utilizatorilor, acest sistem putând suprapune 

straturile de date, rezultând hărţi specifice GIS foarte utile pentru  procesul de luare a 

deciziilor.  

Motorul sistemului, “forţa motrice”, este modulul de modelare matematică ce se 

bazează pe capacitatea sistemului de a utiliza o gamă largă de variabile cu distribuţii continue 

sau discontinue şi de a realiza un model cât mai aproape de realitate 

Principalele analize care se pot realize cu ajutorul tehnologiilor GIS sunt: 

1. Evaluarea heterogenităţii spaţiale a diferiţilor parametri ai zonelor 

investigate (acoperirea, utilizarea, fragmentarea terenului; gradienţi hidrologici, pedologici, 

etc), putându-se evidenţia diferite particularităţi structurale ale zonelor investigate. 

2. Evaluarea funcţională (inundaţiile, acumularea de nutrienţi, etc.) prin 

procedee de modelare matematică. Aceasta permite pe baza corelării datelor din teren cu cele 

din laborator, evidenţierea particularităţilor funcţionale ale zonelor analizate. 

3. Analiza diferitelor tipuri de scenarii, putându-se construi diferite 

scenarii de evoluţie a zonelor analizate şi se pot realiza analize comparative ale acestora. 

 

 

Scurtă prezentare a programului LANDSAT 

 

Sistemul Landsat oferă fotografii multispectrale de mare rezoluţie a suprafeţei 

pamântului la nivel global. Acest program reprezintă singura sursă de măsurători globale, bine 

calibrate şi de rezoluţie spaţială mare a suprafeţei pământului. 

Primele imagini multispectrale ale pământului au fost oferite în anii ’70, astfel că în 

acest moment există o bază de date ce conţine imagini multispectrale ale suprafeţei 

pământului preluate timp de 30 de ani continuu. Este o înmagazinare de date neegalată în 

calitate, detaliu, acoperire şi valoare. 
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Mediul este în continuă schimbare. Datorită expansiunii sistemului socio-economic, 

componentele capitalului natural înregistrează un declin din punct de vedere structural şi 

funcţional, acestea nemaiputând satisface nevoia de bunuri şi servicii pentru specia dominantă 

de pe terra, specia umană, astfel se înregistrează o serie de evenimente negative cum ar fi: 

inundaţiile, incendiile naturale, etc. Din moment ce satelitul din programul Landsat preia 

imagini ale aceleiaşi zone la fiecare 16 zile, acestea pot fi folosite pentru a monitoriza, 

compara şi studia aceste schimbări ale mediului. 

Au fost lansaţi mai mulţi sateliţi pe orbită, din anul 1972, până în prezent, fiecare 

preluând imagini ale pământului în intervalul de timp cât a fost pe orbită şi în funcţie de tipul 

de senzor pe care l-a avut la bord. 

Tabel 3.1.Tipurile de sateliţi ai programului LANDSAT 

Satelitul Lansare/Retragere Senzori/Rezoluţia Altitudinea 

Landsat 1 7.23.1972/1.6.1978 RBV/80 m 
MSS/80 m 

917 km 

Landsat 2 1.22.1975/2.25.1982 RBV/80 m 
MSS/80 m 

917 km 

Landsat 3 3.5.1978/3.31.1983 RBV/30 m 
MSS/80 m 

917 km 

Landsat 4 7.16.1982 MSS/80 
TM/30 

705 km 

Landsat 5 3.1.1984 MSS/80 
TM/30 

705 km 

Landsat 6 10.5.1993/10.5.1993 ETM 15(pan) 
          30(ms) 

705 km 

Landsat 7 4.1999 ETM+ 15(pan) 
            30(ms) 

705 km 

 

Tabel 3.2 Benzile spectrale ale sateliţilor 
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După cum se poate observa în figura de mai sus, fiecare senzor de pe sateliţi 

înregistrează imagini pe multiple benzi şi la diferite rezoluţii. 

Ultimul satelit lansat a fost Landsat 7, purtând senzorul ETM+ (Enhanced Thematic 

Mapper +), care poate prelua imagini cuprinse în 7 intervale de lungimi de undă la rezoluţii de 

30 metri si pentru banda 6 rezoluţia este de 60 metri, şi încă un interval de lungime de undă 

panchromatic (banda 8), la rezoluţie de 15 metri. 

Imaginile Landsat sunt obţinute printr-un proces numit “remote sensing” 

(sensibilitate de la distanţă). Imaginile suprafeţei pământului sunt înregistrate cu ajutorul unui 

senzor (MSS, TM, ETM+) în funcţie de tipul de radiaţie electromagnetică emisă de 

elementele de la suprafaţa pământului. Senzorul detectează această energie electromagnetică 

şi înregistrează această informaţie în 7 lungimi de undă, sub forma unei imagini. 

O caracteristică a acestui mod de a prelua imagini este că aceşti senzori nu se 

limitează la lungimile de undă din vizibil (ceea ce putem vedea cu ochii liberi, roşu-verde-

albastru) ci înregistrează imagini şi din domeniile infraroşu şi termic. 

O altă caracteristică este aceea că în loc să integreze toate lungimile de undă şi să 

formeze o imagine, acesta creează câte o imagine pentru fiecare lungime de undă. Astfel, 

aceste imagini (benzi) pot fi suprapuse pentru a forma o imagine în funcţie de ceea ce vrem să 

evidenţiem în acea imagine. 

 

Tabel 3.3 Caracteristicile benzilor senzorului ETM+ 

Banda Lungimea de undă 
(µµµµm) 

Caracteristici 

1 0,45-0,52µµµµm Datorită puterii mare de penetrare, această bandă este 
folosită pentru sistemele acvatice, pentru monitorizarea 
sedimentelor din apă şi adâncimii apei. 

2 0,52-0,60µµµµm Utilizată pentru a evidenţia verdele vegetaţiei. 
3 0,63-0,69µµµµm Se mai numeşte “banda de absorbţie a clorofilei”, 

utilizată pentru distingerea vegetaţiei de soluri şi pentru 
monitorizarea sănătăţii vegetaţiei. 

4 0,76-0,90µµµµm Apa apare în culoarea negru, aşadar este utilă pentru 
evidenţierea limitelor dintre apă şi sol, vegetaţie. 

5 1,55-1,75µµµµm Sensibilă la umezeală şi este utilizată să monitorizeze 
vegetaţia şi umezeala solurilor. Este deasemenea utilă 
pentru diferenţierea zăpezii de nori. 

6 10,40-12,50µµµµm Este o bandă termală, adică poate fofolosită pentru a se 
măsura temperatura unor suprafeţe. 

7 2,08-2,35µµµµm Utilizată pentru evidenţierea umezelii şi a substratului 
geologic. 

8 0,50-0,90µµµµm Imagini la rezoluţie de 15 metri. 
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Figura 3.4 Compunerea benzilor pentru formarea imaginilor 

 

 

În concluzie, sistemul Landsat este util în evidenţierea şi descrierea tipurilor de 

ecosisteme şi în evidenţierea claselor de acoperire a terenului. 

Pentru evidenţierea diversităţii sistemelor ecologice s-au folosit imagini satelitare 

Landsat TM şi ETM din perioada 1970 respectiv 2002 şi planuri de la ocolul silvic Mitreni 

reprezentând parcelele forestiere cu tipurile de culturi, vârsta acestora, gradul de acoperire şi 

clasa de productivitate. Hărţile vor fi transformate în format digital, vor fi georeferenţiate şi se 

vor vectoriza parcelele forestiere, ulterior realizându-se reprezentarea în funcţie de diferite 

atribute (vârsta, clasa de productivitate, specie. etc). După vectorizare, hărţile vor fi extrase în 

format shapefile (.shp) şi suprapuse peste imaginile satelitare, pentru evidenţierea speciilor 

existente în acele parcele şi pentru compararea tipurilor de specii existente în zona respectivă 

la diferite momente de timp, observându-se astfel modificările aduse asupra tipurilor de 

ecosisteme din zonâ, şi influenţa diferitelor practici economice asupra diversităţii 

ecosistemice.  

Rezultatele vor fi prezentate în capitolul de rezultate. 
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3.2 Analiza funcţională calitativă 
      Procedura FAEWE/ PROTOWET 

 

Dezvoltarea acestei proceduri de evaluare a avut loc în cadrul proiectului 

„Functional Analisys of European Wetland Ecosystems (Analiza funcţională a zonelor umede 

Europene)- FAEWE”, derulat între 1992 şi 1997 şi finanţat de comunitatea europeană (Maltby 

& colab. 1996). Procedura a fost perfecţionată apoi în cadrul proiectului „Operaţionalizarea 

tehnicilor de evaluare a zonelor umede europene- PROTOWET”. Dezvoltarea acestei 

proceduri a avut loc în paralel cu abordarea hidrogeomorfologică în SUA. 

Elementul conceptual de bază al procedurilor FAEWE/PROTOWET este unitatea 

hidrogeomorfologică (UHGM), care este definită ca un element din structura complexului d 

ecosisteme uniform din punct de vedere al geomorfologiei şi regimului hidrologic, cu sol 

uniform în măsura în care reflectă condiţiile hidrologice şi de geomorfologie. 

Este posibil ca o zonă umedă să fie omogenă din punct de vedere 

hidrogeomorfologic şi, ca urmare, să reprezinte o singură unitate hidrogeomorfologică. Cel 

mai adesea, însă, o zonă umedă conţine un mozaic de UHGM-CE. Termenul de UHGM este 

folosit în aceste proceduri  în sens de ecosistem şi nu de componentă abiotică a acestuia. 

La nivelul fiecărei UHGM se desfăşoară funcţii, UHGM fiind cea mai mică unitate 

funcţională. O funcţie depinde de un număr de procese (mecanisme şi fenomene, în termenii 

ecologiei sistemice), care pot fi evaluate pe baza unui set de predictori (parametri de control 

sau indicatori, în termenii ecologiei sistemice). Tabelul 3 prezintă funcţiile avute în vedere de 

procedurile FAEWE/ PROTOWET şi procesele de care depind acestea. 

Geomorfologia este descrisă în termeni de pantă, gradient şi formă, depresiuni şi 

elevaţii. Hidrologia este caracterizată în funcţie de diferenţele în precipitaţii, 

evapotranspiraţie, fluxuri de suprafaţă şi subterane. Tipul de sol şi vegetaţia sunt de asemenea 

foarte importante pentru analiza funcţională şi sunt determinate pentru fiecare UHGM. 

Teoretic, abordarea HGM europeană este şi un sistem de clasificare dar este aproape 

imposibil de aplicat în practică din cauza numărului foarte mare de date generat. 
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Tabel 3. Funcţiile abordate de procedura FAEWE/ PROTOWET  
şi procesele de care acestea depind (Maltby, E., editor, 1998) 

 

 

 

FUNCŢII PROCESE DE CARE DEPIND FUNCŢIILE 

Funcţii hidrologice  

Reţinerea apei de inundaţie Reţinerea apei de inundaţie 

Încărcarea apei freatice Încărcarea apei freatice 

Descărcarea apei freatice Descărcarea apei freatice 

Reţinerea sedimentului Reţinerea sedimentului 

Funcţii biogeochimice  

Preluarea nutrienţilor de către plante 

Stocarea nutrienţilor în materia organică din sol 

Adsorbţia N ca amoniu 

Adsorbţia şi precipitarea P în sol 

Reţinerea nutrienţilor 

Reţinerea nutrienţilor în formă particulată 

Exportul gazos al N prin denitrificare 

Exportul gazos al N prin amonificare 

Exportul nutrienţilor prin utilizarea terenului 

Exportul nutrienţilor 

Exportul nutrienţilor prin procese fizice 

Retenţia carbonului in situ Acumularea de materie organică 

Funcţii ecologice  

Asigurarea diversităţii structurale generale a habitatului 

Asigurarea condiţiilor locale pentru macronevertebrate 

Asigurarea condiţiilor locale pentru peşti 

Asigurarea condiţiilor locale pentru reptile şi amfibieni 

Asigurarea condiţiilor locale pentru păsări 

Asigurarea condiţiilor locale pentru mamifere 

Menţinerea ecosistemului 

Asigurarea diversităţii plantelor 

Producţia de biomasă (primară) 

Importul de biomasă prin cursul de apă 

Importul de biomasă prin fluxuri dinspre terestru 

Importul de biomasă prin intermediul vântului 

Importul de biomasă prin procese biologice 

Exportul de biomasă prin cursul de biomasă 

Exportul de biomasă prin fluxuri dinspre terestru 

Exportul de biomasă prin intermediul vântului 

Exportul de biomasă prin intermediul faunei 

Menţinerea reţelei trofice 

Exportul antropic de biomasă 
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Dezvoltarea procedurii FAEWE/ PROTOWET a avut loc cu consultarea permanentă 

a potenţialilor utilizatori, guvernamentali şi neguvernamentali şi pune la dispoziţia 

utilizatorilor un pachet flexibil, venind în întâmpinarea factorilor de decizie cu privire la 

planificarea managementului bazinelor, având în vedere locul foarte important al 

componentelor ripariene în structura acestora. Se intenţionează ca aplicarea lor să evidenţieze 

nivelurile de impact care alterează funcţionarea zonelor umede (capacitatea de suport a 

acestora). 

La debutul proiectului, obiectivele, nivelurile de evaluare avute în vedere, au fost 

trei: calitativ, cantitativ şi de modelare a funcţiilor. Procedurile permit o evaluare la nivel 

calitativ pentru toate funcţiile (funcţia este pe deplin exercitată, funcţia nu este îndeplinită, 

funcţia este exercitată într-o mică măsură) şi semi-cantitativ sau cantitativ pentru anumite 

funcţii. Limitările în această direcţie au fost datorate nivelului de dezvoltare al bazei de 

cunoştinţe. 

Procedura este complexă şi cu un pronunţat caracter analitic. O funcţie este evaluată 

prin intermediul combinaţiilor evaluărilor proceselor componente. Rezultatul evaluării poate 

fi evaluat şi la nivel de proces, în funcţie de necesităţile utilizatorului. Fiecare UHGM din aria 

de evaluare este abordată individual şi rezultatele sunt integrate pentru o evaluare generală a 

zonei umede. Pentru anumite procese evaluarea se face direct la scara zonei umede. 

Procedura hidrogeomorfologică europeană este prezentată de Maltby (1998). O 

introducere generală descrie caracteristicile generale ale procedurii, programul FAEWE/ 

PROTOWET, partenerii instituţionali şi recunoaşte sursele de finanţare. Sunt explicate pe curt 

conceptul de funcţie a unei zone ripariene. Este făcută o scurtă prezentare a evoluţiei 

procedurilor de analiză funcţională a zonelor umede, a structurii interne şi secţiunilor 

FAEWE/ PROTOWET. 

Secţiunea „Ghidul utilizatorului” este împărţită în patru subsecţiuni. 

Prima sub-secţiune răspunde la întrebarea „Ce funcţie trebuie evaluată?”. Având în 

vedere terminologia foarte diversă din domeniu, este propus un tabel de sinonimizare cu 

denumirile utilizate în aceste proceduri. De asemenea sunt prezentate funţiile şi procesele care 

determină realizarea lor precum şi modul cum sunt înţelese acestea în procedură. 

A doua sub-secţiune tratează problema tipului de abordare avut în vedere. Patru 

tipuri de abordare sunt posibile în cadrul procedurilor: evaluarea unei funcţii de interes, 

evaluarea tuturor funcţiilor zonei umede ripariene, evaluarea unui proces sau mai multor 

procese de interes din cadrul unei funcţii, evaluarea impactului asupra unei funcţii sau asupra 

tuturor funcţiilor. 
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A treia sub-secţiune oferă informaţii cu privire la nivelul de detaliere a evaluării. 

Consultarea potenţialilor utilizatori a condus la stabilirea a trei niveluri de evaluare: 

calitativă, cantitativă, monitorizare detaliată şi modelarea funcţiei, dintre care doar primul 

este complet dezvoltat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Structura procedurii FAEWE/ PROTOWET 

 

Sub-secţiunea finală, a patra, detaliază structura internă a procedurilor şi informează 

utilizatorul asupra căilor care pot fi parcurse. 

 

Studiu de birou: 
 
1. Topografie 
2. Geologie 
3. Geomorfologie 
4. Hidrologie 
5. Hidrogeologie 
6. Sol 
7. Vegetaţie 
8. Climat 
9. Management 
a. Aerofotograme 
b. Situaţii speciale 
c. Delimitarea ariei de evaluare 
i.Echipament de teren necesar 

Delimitarea UHGM 
 
1. Geomorfologie 
2. Hidrologie/ Hidrogeologie 
3. Vegetaţie 
4. Sol 

Evaluarea 
preliminară a 

sitului 

 

Delimitarea ariei de evaluare 
 

a. Harta                b.Fişe de teren 

Introducere la 
procedurile 

FAEWE 

Ghidul 
utilizatorului 

Studiu de 
birou 

Delimitarea  
UHGM 

Nivel calitativ 
Evaluarea:  Evaluarea impactului asupra: 
Funcţiei de interes Funcţiei de interes 
Tuturor funcţiilor  Tuturor funcţiilor 

Proceduri de 
utilizare 

Nivel cantitativ 
Evaluarea:  Evaluarea impactului asupra: 
Funcţiei de interes Funcţiei de interes 
Tuturor funcţiilor  Tuturor funcţiilor 

Proceduri de monitorizare şi  
modelare 
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După identificarea obiectivului şi etapelor necesare, urmează etapa studiului de 

birou pentru stabilirea unei baze de date premergătoare etapei de deplasare în teren. Sunt 

indicate sursele de informaţii din diferite domenii (hărţi topografice, pedologice, date 

hidrologice, aerofotograme). Datele obţinute prin studiul de birou sunt integrate într-o 

caracterizare preliminară a sitului de evaluat pe baza căreia se va desfăşura activitatea de 

teren. De asemenea, sunt avute în vedere situaţiile speciale (statutul de arie protejată, prezenţa 

unor specii periclitate, etc.). În anumite cazuri, identificarea lor va încheia activitatea de 

evaluare. 

Obiectivul următoarei etape, studiul de teren, îl constituie identificarea şi 

delimitarea unităţilor hidrogeomorfologice. Această etapă se desfăşoară în teren, utilizând 

informaţiile  colectate şi structurate în etapa studiului de birou. În această etapă, zona de 

studiu este delimitată pe hartă şi împărţită în unităţi hidrogeomorfologice care reprezintă 

ecosisteme cu funcţii uniforme. Structura obţinută reprezintă baza pentru restul etapelor de 

analiză funcţională. Împărţirea Zonei de studiu în UHGM se realizează prin atribuirea unor 

coduri în funcţie de caracteristicile fiecărei UHGM, aceste coduri fiind utilizate apoi pentru a 

se răspunde la chestionare pe baza cărora se va stabili îndeplinirea unor anumite funcţii de 

către UHGM respectivă. O componentă importantă a studiului de teren este şi determinarea 

acelor variabile care nu au putut fi caracterizate pe baza studiului de birou. 

Următoarea etapă este reprezentată de caracterizarea fiecărei UHGM, din punct de 

vedere geomorfologic, ecologic, hidrologic şi al modului de utilizare al terenului. Toate aceste 

informaţii vor fi utilizate mai târziu pentru evidenţierea funcţiilor realizate de UHGM 

respectivă. 

Ca rezultat al studiului de birou şi de teren, utilizatorul are la dispoziţie o bază de 

date cu privire la valorile variabilelor de control ale proceselor de care depind funcţiile 

evaluate. 

După încheierea delimitării UHGM din aria de evaluare (zonă umedă sau parte din 

aceasta) şi alcătuirea bazei de date, utilizatorul poate începe o analiză funcţională. Evaluarea 

este bazată pe identificarea variabilelor care controlează, indică sau prognozează procesele de 

care depind funcţiile de evaluat, cunoscând relaţiile de dependenţă dintre variabile şi procese, 

relaţii care, în funcţie de nivelul de precizie necesar, sau de limitările bazei de cunoştinţe, pot 

fi cantitative sau calitative. Pentru fiecare funcţie se prezintă şi se explică o listă de variabile 

de control permiţându-se utilizatorului să înţeleagă procesele care au loc. 

Ca ultimă etapă a procedurii, are loc interogarea bazei de date. După cum se ştie 

fiecare funcţie este menţinută de o serie de procese. Cercetările ştiinţifice au evidenţiat un set 
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de variabile de control sau indicatori pentru fiecare dintre aceste procese. Există parametri ai 

mediului care sunt esenţiali pentru procesele care menţin funcţionarea ecosistemului. După 

evaluarea proceselor se obţin o serie de rezultate: dacă funcţiile sunt sau nu realizate împreună 

cu explicaţii despre factorii care împiedică realizarea lor, dacă este cazul. 
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3.3 Modelarea funcţiilor hidrologice 
Utilizarea SIG în modelarea funcţiei hidrologice   

 
 

Este cunoscut faptul că sistemul natural de bazine hidrografice menţine o balanţă 

între cantitatea de apă care intră în sistem prin precipitaţii, scurgeri de suprafaţă, infiltraţii şi 

cantitatea de apă care iese din sistem prin evapotranspiraţie fie de la nivelul solului şi de la 

nivelul suprafeţelor acoperite cu apă, fie de la nivelul suprafeţelor acoperite cu vegetaţie, 

completând astfel circuitul hidrologic natural. Înţelegerea circuitului hidrologic la scara 

bazinului hidrografic precum şi traseul urmat de nutrienţi, pesticide şi alte chimicale care 

afectează calitatea apei sunt procese esenţiale pentru dezvoltarea şi implementarea unor 

planuri de management adecvate. 

În ultimii ani, dezvoltarea şi aplicarea modelelor a devenit un instrument 

indispensabil pentru înţelegerea proceselor care se realizează la scara bazinului hidrografic. 

Pe măsură ce procesele naturale sunt din ce în ce mai mult modificate de activităţile umane, 

nevoia de dezvoltare şi  introducere de noi modele a devenit din ce în ce mai esenţială. 

În lucrarea de faţă, aşa cum s-a precizat în introducerea acestei lucrări, s-a încercat 

modelarea funcţiei hidrologice a zonei Greaca, o modelare comparativă la două momente de 

timp a acestei zone.  

S-a luat ca moment de referinţă anul 1960-1965 când exista balta Greaca (Slomul), 

zona nu era îndiguită iar balta era alimentată din Dunăre prin canalul Comasca iar din baltă în 

Dunăre apa ieşea prin privalul Dunărica. Caracteristicile funcţionale rezultate din această 

structură sunt numeroase: productivitate foarte mare (peşte, stuf), oferea habitate pentru 

numeroase speci de peşti care îşi depuneau în această zonă icrele, habitate pentru diferite 

specii de păsări, de asemenea, zona umedă îndeplinea şi rol de zonă tampon pentru nutrienţii 

care proveneau din zona agricolă de pe terasa Greaca, unde majoritatea localităţilor de pe 

această terasă deţin teren agricol. De asemenea, în absenţa digului de la Dunăre, balta avea rol 

important şi în controlul inundaţiilor de pe Dunăre în aval de această zonă, la creşterea 

nivelului Dunării, aceasta se inunda iar, ţinând cont de suprafaţa foarte mare a acesteia, putea 

stoca o cantitate foarte mare de apă. (Antipa, Gr., 1910) 

Situaţia actuală a zonei Greaca este foarte diferită de cea de referinţă, modificările 

majore fiind induse de prezenţa digului de pe malul Dunării, drenarea bălţii şi canalizarea 

acesteia, astfel că în situaţia actuală balta este reprezentată doar de canalele de drenare, fapt 

care a modificat regimul hidrologic al zonei şi de faptul că în zonă a fost introdusă practica 

agricolă. În zonă s-au mai menţinut fostul canal de alimentare al bălţii (Comasca) cât şi 

canalul de eliminare a apei (Dunărica). Aceste modificări de ordin structural şi funcţional au 
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determinat ca complexul de sisteme ecologice Greaca să se modifice foarte mult atât din 

punct de vedere al serviciilor îndeplinite cât şi al bunurilor oferite sistemelor socio-economice 

din zonă. 

Cum am spus la început, se va încerca o modelare a funcţiei hidrologice pentru a se 

observa diferenţele de natură structurală şi funcţională induse de modificarea regimului 

hidrologic al zonei datorită diferitelor practici şi modalităţi de utilizare a terenului. În perioada 

de referinţă zona era în regim de inundabilitate complet, iar în perioada actuală, aceasta este 

îndiguită. 

Pentru îndeplinirea obiectivului stabilit s-a utilizat softul GIS,  GRASS, un program 

realizat pentru platforma UNIX Linux, dar adaptat pentru Microsoft Windows sub denumirea 

Cygwin.  

Pentru partea de modelare a funcţiei hidrologice s-a utilizat modulul SWAT Grass, 

care este un element de modelare hidologică adaptat pentru soft-ul GRASS, şi programul 

Global Mapper, cu ajutorul căruia s-au realizat profile ale terenului şi funcţia cut-and-fill 

volumes pentru a evidenţia dimensiunea cuvetei actuale şi de referinţă şi pentru a observa 

capacitatea de stocare a apei pentru cele două momente de timp.  

În continuare voi face o scurtă prezentare a programelor utilizate. 

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) este un Sistem 

Informaţional Geografic utilizat pentru managementul şi analiza datelor georeferenţiate. Cu 

acesta se mai pot realiza procesări de imagini, producerea de hărţi şi grafice, modelare 

spaţială şi vizualizare unei game foarte largi de date. Acest soft este gratis şi este eliberat pe 

piaţă cu licenţă pentru publicul larg. Iniţial a fost dezvoltat ca un instrument pentru 

managementul terestru şi pentru planificarea teritorială în armată, apoi acesta a evoluat fiind 

preluat de foarte multe domeni de cercetare ştiinţifică. (GRASS Development Team, 2005) 

GRASS este un sistem informational geografic care analizează imagini de tip raster 

si vector şi produce harţi şi grafice. Soft-ul conţine peste 350 de programe şi instrumente 

pentru generarea de hărţi şi imagini pe ecran cât şi pe hârtie, manipularea imaginilor de tip 

vector şi raster, procesarea imaginilor multispectrale şi pentru a crea, utiliza şi stoca date 

spaţiale.  

La prima utilizare GRASS pare puţin dificil pentru că prezintă două ferestre de lucru 

prin care utilizatorul poate interacţiona cu programul: 
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GRASS reprezintă deasemenea o bază de date în care se pot stoca mai multe baze de 

date. Astfel structura generală a bazei de date GRASS este reprezentată de o bază de date în 

care se introduc mai multe locaţii, fiecare locaţie având integrate mai multe seturi de hărţi 

specifice. O caracteristică a acestui program este aceea că se poate lucra pe aceeaşi locaţie de 

mai mulţi utilizatori, dacă programul este deschis pe un server. 

Utilizarea programului GRASS a fost în direcţia realizării obiectivului de modelare 

hidrologică. Astfel, paşii care au fost urmaţi, au fost următorii: 

1. Modificarea DEM-ului (Modelul Digital al Terenului)  

2. Analiza SWAT 

 

Modificarea modelului digital (Larson, M., Shapiro, M. Tweddale S., 1991) s-a 

realizat după extragerea reţelelor hidrografice actuală şi caracteristică pentru starea de 

referinţă, de pe hărţile hidrologice respectiv pedologice care au fost georeferenţiate în 

sistemul Stereo 70/ S-42 România. S-au obţinut câte trei fişiere pentru fiecare moment de 

timp (.shp, .dbf, .shx). Acestea, fiind proiectate pe acelaşi sistem de coordonate ca şi modelul 

digital al terenului, au fost suprapuse peste acesta cu modulul r.mapcalculator (calea din 

meniu: raster-map calculator). Înaine de a fis suprapuse, fişierele .shp ce reprezentau reţelele 

hidrografice la cele două momente de timp, au fost modificate şi aduse în sistem binar (0 şi 1), 

ca în figura 3.6  astfel încât celulele ce reprezentau reţeaua hidrografică aveau valoarea 1 iar 

celelalte valoarea 0, astfel încât să modificăm doar zonele de pe modelul digital unde se 

suprapun reţelele hidrografice, celelalte zone nu trebuiau modificate.  

 

Figura 3.5  
Interfaţa grafică de utilizare a 

programului GRASS 
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Transformarea în sistem binar s-a realizat cu acelaşi modul r.mapcalculator, unde s-a 

pus condiţia ca toate valorile mai mari de 1, să fie reduse la valoarea 1. 

După transformare, reţelele hidrografice au fost suprapuse peste modelul digital al 

terenului cu modulul r.mapcalculator cu următoarea formulă A-(B*2), unde A reprezenta 

modelul digital al terenului, B reţelele hidrografice iar valoarea 2 reprezintă nivelul cu care a 

fost modificat DEM-ul, adică în zonele unde DEM-ul se suprapunea cu reţeaua hidrografică, 

acesta a fost micşorat cu 2 unităţi. 

După procesul de modificare a DEM-urilor acestea au fost analizate din punct de 

vedere structural realizându-se profile longitudinale şi transversale pentru fiecare moment  de 

timp. Un exemplu de profile realizat în GRASS este dat în figura 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 

Imagine cu reţeaua hidrografică în 

sistem binar (0 şi 1) 

Figura 3.7 Realizarea profilelor cu ajutorul programului GRASS 



 77 

Odată realizate modificate modelele digitale ale terenului pentru perioada de 

referinţă şi pentru perioada actuală, acestea pot fi introduse în modulul de analiză hidrologică 

SWAT. 

SWAT (Soil and Water Assessement Tool) este un model care se aplică la scara 

bazinelor hidrografice. A fost dezvoltat pentru a prezice impactul determinat de diferitele 

tipuri de utilizare ale pământului asupra apei, sedimentului şi produselor agricole din bazinele 

hidrografice mari şi complexe cu soluri, metode de utilizare a terenului şi practici de 

management variate, pe perioade întinse de timp. 

Modelul are câteva caracteristici: 

1. Este bazat pe procese fizice. SWAT necesită ca informaţii de intrare, informaţii 

specifice despre climă, proprietăţile solurilor, topografie, vegetaţie, utilizarea 

terenului în interiorul bazinului hidrografic iar pe baza acestor informaţii de 

intrare, SWAT modelează o serie de procese fizice asociate cu mişcarea apei şi a 

sedimentului, creşterea recoltelor, circuitul nutrienţilor. (Avantaje: pot fi 

modelate şi bazine hidrografice care nu au fost monitorizate); 

2. Utilizează ca intrări, informaţii uşor de găsit. 

3. Este eficient sub raport financiar şi al timpului folosit. 

4. Oferă posibilitatea de studiere a impactului pe termen lung. Este cunoscut că 

unii poluanţi au timp de înjumătăţire foarte mare, astfel că ei se acumulează în 

mediu. SWAT poate fi utilizat să modeleze evoluţia bazinului unde se 

înregistrează poluarea la nivelul zecilor de ani, pe baza unui imput minim de 

informaţie. 

5. Este un model continuu în timp. SWAT nu realizează modele pe baza unor 

evenimente izolate, singulare, cum ar fi o inundaţie, ci evaluează efecte în timp 

ale unui impact în bazinul hidrologic unde se produce şi în bazinele afectate. 

Cum am specificat şi la început, SWAT este un modul care funcţionează pe suportul 

programului GIS GRASS. După instalare, în fereastra programului GRASS, se introduce 

swatgrass, această comandă reprezentând comanda START a modulului SWAT. Fereastra de 

start a SWAT este prezentată în figura 3.8 
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După deschiderea modulului SWAT, programul va cere un nume pentru noul 

proiect, apoi va chestiona utilizatorul în legătură cu informaţiile pe care doreşte să le obţină. 

Fereastra este prezentată în figura următoare: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Fereastra de start a modulului SWAT GRASS 

Figura 3.9 Fereastra de interogare a modulului SWAT GRASS 
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Pentru zona de studiu s-au introdus informaţii legate de tipurile de soluri, 

principalele localitati si caile de comunicatii dintre ele, informaţii climatice preluate de la 

staţiile meteorologice Olteniţa şi Giurgiu şi modelele digitale ale terenului modificate pentru 

cele două perioade de timp. 
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4. Rezultate 
 
 
Caracterizarea generală a zonei 

Zona luată în studiu, o zonă din lunca inundabilă a Dunării între localitatea Giurgiu 

şi Olteniţa, reprezintă un complex de ecosisteme din Sistemul de Zone Umede al Dunării 

Inferioare (SZUDI), situându-se între următoarele coordonate geografice: 

4401’20’’ latitudine nordică (sud) 

4408’16’’ latitudine nordică (nord) 

2607’10’’ longitudine estică (vest) 

26037’50’’ longitudine estică (est) 

 

 

 

 

 

Figura 4 
Identificarea zonei de 
studiu în cadrul Luncii 

Dunării 
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Poziţia geografică şi suprafaţa foarte mare a zonei, îi conferă acesteia câteva 

caracteristici teritoriale: 

- în partea de nord, este mărginită de Câmpul Înalt al Burnasului; în partea de 

est de lunca Argeşului; în partea de sud de fluviul Dunărea; în partea de vest 

de calea ferată Giurgiu-Bucureşti, astfel că exceptând limita din partea de vest, 

celelalte trei sunt limite naturale foarte clare ce se identifică atât prin diferenţe 

clare de altitudine cât şi prin discontinuităţi de natură geomorfologică, 

hidrologică, climatică; 

- din punct de vedere administrativ, zona de studiu aparţine de două judeţe: 

Giurgiu şi Călăraşi; această poziţionare împreună cu poziţia faţă de Bucureşti 

are o importanţă deosebită în modul de utilizare a zonei pentru satisfacerea 

cerinţelor pieţei şi dirijarea forţei de muncă; 

- datorită prezenţei nisipurilor şi pietrişurilor, lunca este exploatată la întâmplare 

pentru aceste materiale de construcţie, astfel apar efecte negative în direcţia 

degradării şi fragmentării terenurilor; 

- zona este renumită pentru straturile de afă freatică (straturile de Frăteşti) situate 

foarte aproape de suprafaţă. 

 

Din punct de vedere al morfometriei reliefului, zona reprezintă o zonă de luncă, fiind 

parte integrată a luncii Dunării. Hipsometria zonei se prezintă astfel: o depresiune centrală (cu 

altitudini sub 15m) înconjurată de areale de peste 15m şi chiar peste 20m. Arealul <15m 

corespunde lacurilor, gârlelor şi jepşilor existente înainte de îndiguirea luncii. Arealul 15-20m 

corespunde grindurilor şi unor movile antropice. Arealul >20m corespunde Luncii Argeşului 

şi părţii de nord a Luncii Dunării, reprezentată de Terasa Greaca. (Figura 4.1) 

Şi panta are o importanţă foarte mare pentru această zonă. Se poate observa că zona 

prezintă pante foarte mici (< 30) în zona fostei bălţi, acestea crexcând la contactul cu digul de 

la Dunăre şi cu  terasa Greaca până la 15-200. (Figura 4.2). Din punct de vedere ecologic, 

panta şi înălţimile sunt foarte importante pentru delimitarea tipurilor de ecosisteme. Panta are 

o foarte mare importanţă şi în determinarea cantităţii de sedimente preluate prin scurgerile de 

suprafaţă. La valori ale pantei mai mari, gradul de eroziune este mai mare datorită vitezei mai 

mari de curgere a apei, astfel şi cantitatea de sedimente preluate este mai mare. 
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Figura 4.1 Harta înălţimilor în zona studiată 

Figura 4.2 Harta pantelor în zona studiată 
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Din punct de vedere climatic, putem spune că zona Greaca se află într-o zonă cu 

climă temperat continentală moderată. De asemenea zona prezintă influenţe ale climatului mai 

excesiv al Câmpiei Burnasului şi influenţe mediteraneene din partea de vest. În concluzie, 

zona prezintă veri călduroase şi averse violente şi ierni reci cu viscole puternice. 

Analizând hidrografia zonei luată în studiu se poate observa că deşi panta este 

redusă, reţeaua hidrografică este relativ densă, acest lucru datorându-se cantităţii medii anuale 

de precipitaţii, înclinarea câmpului Burnasului, friabilitatea rocilor dar mai ales diferenţa 

dintre luncă şi câmpie. Astfel, elementele hidrografice cele mai însemnate sunt Dunărea cu o 

serie de artere hidrografice temporare sau permanente (Comasca, Dunărica). În interiorul Bălţi 

Greaca pe suprafaţa fostului lac acum sistemul hidrografic este reprezentat doar de o serie de 

canale care drenează zona pentru ca aceasta să fie supusă practicilor agricole. De asemenea 

mai există o serie de lacuri de acumulare pe valea râului Zboiul, pe terasa Greaca, dintre care 

unele au secat. În zona de contact dintre luncă şi terasă apar o serie de izvoare dintre care doar 

câteva au fost amenajate şi care alimentează fosta baltă cu apă, aceasta băltind uneori. 

Din punct de vedere pedologic, în zona analizată s-au format următoarele clase de 

soluri: molisoluri (cernoziom cambic), argiloiluvisoluri (brun-roşcate), soluri hidromorfe 

(lacovişti), soluri halomorfe şi soluri neevoluate (soluri aluviale). Solurile au suferit 

transformări importante, multe dintre acestea ducând la creşterea producţiei agricole dar şi la 

modificarea proprietăţilor fizice şi chimice, chiar la degradarea lor. 

Analizând în literatura de specialitate învelişul biotic, zona Greaca corespunde 

zonei de silvostepă prezentând vegetaţie de luncă. Acţiunea antropică de-a lungului timpului a 

determinat mari transformări ale sistemelor ecologice prin defrişări, canalizări, terasări, 

îndiguiri. Aceste acţiuni au contribuit la îndepărtarea florei spontane aceasta reducându-şi 

arealul cât şi numărul de indivizi, iar prin aceasta lăsând loc plantelor de cultură îndeosebi, 

cereale, plante tehnice, legume şi viţa de vie. Vegetaţia naturală iniţială se păstrează încă în 

crovuri, pe frunţile teraselor, de-a lungul cursului Dunării (între fluviu şi digul protector), în 

râpele cu caracter torenţial numite local râpe sau „sughiţe” precum şi în suprafeţele forestiere 

Măgura, Teis, Pietrele, Dadilov. Vegetaţia naturală s-a păstrat intactă acolo unde interesele 

economice locale au cerut menţinerea ei sau unde condiţiile teremului au fost defavorabile 

practicii agricole. (P. Coteţ, 1976, „Geografia Văii Dunării Româneşti”). 
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Cum am specificat şi în introducerea lucrării, scopul acesteia este să aducă 

contribuţii la  

analiza funcţională a complexului de ecosisteme Greaca, adică, în final să 

evidenţieze într-o mică măsură, pentru că analiza funcţională se va desfăşura asupra unui 

complex local, serviciile/funcţiile pe care le oferă această zonă în condiţiile structurii actuale 

(îndiguită, canalizată şi drenată). Rolul fiecărui obiectiv şi corelaţia dintre ele sunt evidente: 

orice procedură de analiză funcţională nu se face fără o bună pregătire a deplasării în teren, 

astfel, rolul primului obiectiv este de a oferi informaţii despre heterogenitatea la nivelul zonei 

şi despre diversitatea la nivel ecosistemic prin tehnici de aerofotometrie, aerofotometrie 

asistată şi tehnici GIS astfel încât deplasarea să se facă în locuri bine cunoscute. Obiectivul 2 

are rolul de a evidenţia funcţiile care se desfăşoară la nivelul unui complex local de 

ecosisteme, prin aplicarea procedurii FAEWE/PROTOWET, astfel încât să avem o imagine 

clară a valorii din punct de vedere ecologic pe care o are zona de studiu. Obiectivul 3 

reprezintă focalizarea analizei pe o singură funcţie, şi anume funcţia hidrologică şi modelarea 

acestei funcţii pentru observarea impactului diferitelor practici antropice legate de utilizarea 

terenului, asupra regimului hidrologic al zonei. Pentru atingerea obiectivului 3 s-a realizat 

deasemenea o analiză comparativă la două momente de timp pentru a scoate în evidenţă 

impactul adus asupra regimului hidrologic de procesul de extindere a sistemului socio-

economic prin transformarea zonei de baltă, în sistem agricol. 

 

În continuare vor fi prezentate rezultatele obiectivului 1: evaluarea diversităţii 

ecosistemice. Menţionez că acest obectiv nu a fost îndeplinit în totalitate din cauza unor 

probleme de natură spaţială şi temporală. Zona studiată având o suprafaţă foarte mare de 

aproximativ 344 ha nu s-a putut realiza pe deplin o evaluare a tipurilor de ecosisteme, dar în 

continuare se va prezenta zona care a fost evaluată şi analizată. 

Cu ajutorul hărţilor de la Ocolul Silvic Mitreni, după digitizarea şi georeferenţierea 

acestora am realizat o reprezentare a zonei din punct de vedere al speciilor dominante, 

claselor de vârstă şi claselor de productivitate şi am extras ponderile reprezentate de fiecare 

specie, clasă de vârstă şi clasă productivă. Acestea sunt evidenţiate în figurile următoare: 
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Imagine compozită Landsat TM (benzile 7-roşu, 4-verde şi 2-albastru) 
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Figura 4.3 Evidenţierea zonei dig-mal studiată pentru atingerea obiectivului 1 
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Salcie 

Plop euroamerican 

Salcie, plop negru şi plop alb 

Salcie, plop negru şi frasin 

Plop negru 

Frasin şi plop negru 

Poiană 

Specii dominante 

Legendă 

Dunărea 

Întinsură şi prival 
 

Figura 4.4 Distribuţia speciilor dominante în zona studiată 
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Clase de productivitate 

Legendă 

Dunărea 

Întinsură şi prival 
t 

IV 

III 

II 

Figura 4.5 Distribuţia ecosistemelor din punct de vedere al productivităţii (indicator silvic) 
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Clase de vârstă 

Legendă 

Dunărea 

30-39 

> 39 

Întinsură şi prival 

20-29 

10-19 

1-9 

Figura 4.6 Vărsta populaţiilor de arbori în ecosistemele din zona studiată 
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Tabel 4.1 Tabel cu speciile dominante si ponderea ocupată de acestea în cadrul 
zonei studiate 

 

 
 

Tabel 4.2 Tabel cu clasele de productivitate şi suprafaţa ocupată 
 

Clasa de productivitate Suprafaţa ocupată 
(ha) 

Ponderea (%) 

II 6,61 1,92 
III 238 69 
IV 2,54 0,73 

Întinsură şi prival 105 30,5 
TOTAL 344 100 

 
 
 
 

Tabel 4.3 Tabel cu clasele de vârstă şi suprafaţa ocupată 
 

Clasa de vârstă Suprafaţa ocupată 
(ha) 

 Ponderea (%) 

1-9 124,8 36,3 
10-19 65,6 19,1 
20-29 71,3 20,7 
30-39 19 5,5 
>39 6,29 2 

Întinsură şi prival 57 16,6 
TOTAL 344 100 

 
 
 

Analizând figura 4.4 se observă că din terenurile plantate,  specia dominantă este 

salcia, ocupănd o suprafaţă de 99,12 ha, aproximativ 30 % sin suprafaţa studiată, speciile de 

plop (euroamerican, alb şi negru) ocupă o suprafaţă de 62 ha, aproximativ 18 % sin suprafaţa 

Specia Suprafaţa ocupată 
(ha) 

Ponderea (%) 

Salcie 99,12 28,82 
Plop euroamerican 41,98 12,2 
Plop negru 17,779 5,17 
Plop alb 0,089 0,026 
Frasin 7,576 2,2 
Pajişte 111,446 33,4 
Întinsură şi prival 66,01 20 
TOTAL 344 100 
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studiată, speciile de frasin ocupă sub 10 ha, 2,2 % sin suprafaţă iar zonele neplantate şi 

poienile ocupă o suprafaţă foarte mare de 177,456 ha, 53,4 % din suprafaţa zonei studiate. 

Interesant este faptul că suprafeţele neplantate ocupă o suprafaţă foarte mare, acest lucru 

putându-se datora heterogenităţii structurale a zonei şi instabilităţii terenului.  

Analizând zona din punct de vedere al productivităţii (clasele de productivitate 

reprezintă un indicator silvic), se observă că majoritatea speciilor fac parte din clasa de 

productivitate III (puţin productive). De asemenea m-am întrebat de ce nu sunt plantate aici 

specii înalt productive. Un răspuns posibil cred că ar fi faptul că digul a fost construit antropic 

iar cantitatea de substanţe nutritive existente nu este suficientă pentru a realiza o 

productivitate foarte mare. 

Se observă deasemenea că în zonă s-au făcut replantări în ultimii 10 ani, ponderea 

clasei de vărstă între 1-9 ani fiind cea mai mare (36,3 %, 124,8 ha). Această distribuţie pe 

clase de vârstă indică faptul că în zonă s-au făcut exploatări ale biomasei lemnoase în ultimii 

10 ani. 

Concluzia principală este că direcţia de management pentru zona dig-mal este pentru 

a susţine şi proteja digul, şi în mod secundar de a realiza productivitate în zonă. 

În cazul în care se pune problema restaurării acestei zone, zonele de dig-mal 

trebuiesc să beneficieze de programe de management speciale, care să asigure conservarea 

zonelor rămase în regim natural pentru ca acestea să funcţioneze ca nuclee de recolonizare 

pentru zonele ce vor fi restaurate, eventual să reabiliteze zone care nu au randament în regim 

de utilizare antropic. 

Acest obiectiv nu este finalizat, motivele au fost enunţate mai devreme. Finalizarea 

acestui obiectiv va reprezenta o temă pentru perioada de master ce va urma. 

 

Acum, după ce ne-am format o părere despre modalităţile de caracterizare a 

diversităţii sistemelor ecologice, vom trece la evidenţierea rezultatelor obţinute în urma 

aplicării procedurii de analiză funcţională. 
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Tabelul 4.4 Rezultatele analizei funcţionale într-un sector la zonei dig-mal Greaca. 

Pondere (%) 28.404 12.2 5.17 0.026 2.2 33 19   

Funcţie / tip de ecosistem 

Pădure 
de salcie 

Pădure de 
plop 

euroamerican 

Pădure 
de plop 
negru 

Pădure 
de plop 

alb 

Pădure 
de frasin 

Pajişte Întinsură 
şi prival 

Complex 
dig-mal 

Reţinerea apei de inundaţie pe termen scurt       2 2 2 2 2 2 3 2.19 

Reţinerea apei de inundaţie pe termen mediu şi lung      0 0 0 0 0 2 3 1.23 

Reţinerea sedimentului 2 3 2 2 2 2 3 2.312 

Reţinerea nutrienţilor 0 2 0 0 0 2 3 1.474 

Exportul gazos al N prin denitrificare 3 2 3 3 3 2 3 2.548 

Exportul nutrienţilor prin utilizarea terenurilor 0 3 0 0 0 3 0 1.356 

Asigurarea diversităţii structurale generale a 
habitatului 

3 2 3 3 3 2 2 2.358 

Asigurarea condiţiilor locale pentru 
macronevertebrate 

3 2 3 3 3 2 2 2.358 

Asigurarea condiţiilor locale pentru  peşti 0 0 0 0 0 0 2 0.38 

Asigurarea condiţiilor locale pentru reptile şi 
amfibieni 

3 3 3 3 3 3 2 2.81 

Asigurarea condiţiilor locale pentru păsări 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asigurarea condiţiilor locale pentru mamifere 2 2 2 2 2 2 0 1.62 

Asigurarea diversităţii plantelor 3 0 3 3 3 2 2 2.114 

Producţia de biomasă (primară) 3 3 3 3 3 2 2 2.48 

Importul şi exportul 0 0 0 0 0 0 3 0.57 

Exportul antropic de biomasă 2 3 2 2 2 0 0 1.082 
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Tabelul 4.5 Rezultatele analizei funcţionale semi-cantitative în complexul de ecosisteme Greaca. 

Pondere (%) 0.0405 0.0049 0.1275 0.0322 7 92.7949   

Funcţie / tip de ecosistem 
Lângă 
terasa 

Canale si 
ecotoni 

Zone 
mlăştinoase 

Complex 
dig-mal 

Orezării 
Alte 

terenuri 
agricole 

Greaca 
SA 

Greaca 
SR 

Reţinerea apei de inundaţie pe termen scurt       0 0 0 2.19 0 0 0.00071 3 

Reţinerea apei de inundaţie pe termen mediu şi lung      0 2 0 1.23 2 0 0.14049 3 

Descărcarea pânzei de apă freatică 3 0 0 0 0 0 0.00122 3 

Reţinerea sedimentului 3 0 0 2.312 0 0 0.00196 3 

Reţinerea nutrienţilor 3 2 0 1.474 2 0 0.14179 3 

Exportul gazos al N prin denitrificare 2 3 3 2.548 3 2 2.07150 3 

Exportul nutrienţilor prin utilizarea terenurilor 3 0 2 1.356 3 0 0.21420 3 

Asigurarea diversităţii structurale generale a 
habitatului 

3 3 2 2.358 0 0 
0.00467 3 

Asigurarea condiţiilor locale pentru 
macronevertebrate 

3 3 2 2.358 2 2 
2.00057 3 

Asigurarea condiţiilor locale pentru  peşti 0 0 0 0.38 0 0 0.00012 3 

Asigurarea condiţiilor locale pentru reptile şi 
amfibieni 

3 3 2 2.81 2 0 
0.14482 3 

Asigurarea condiţiilor locale pentru păsări 2 3 2 2 2 0 0.14415 3 

Asigurarea condiţiilor locale pentru mamifere 2 0 0 1.62 0 0 0.00133 3 

Asigurarea diversităţii plantelor 3 3 2 2.114 2 0 0.14459 3 

Producţia de biomasă (primară) 2 3 2 2.48 3 3 2.99815 3 

Importul şi exportul 0 0 0 0.57 0 0 0.00018 3 

Exportul antropic de biomasă 2 0 2 1.082 3 3 2.99756 3 
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Analizând rezultatele analizei funcţionale la nivelul sectorului dig-mal din 

complexul Greaca, se observă că nici una din funcţiile analizate nu este îndeplinită la nivel 

maxim (scor 3).  Funcţiile ceşle mai apropiate de valoarea maximă sunt realizarea condiţiilor 

locale pentru reptile şi amfibieni şi exportul N-ului prin denitrificare datorită condiţiilor de 

reducere din această zonă. De asemenea se mai observă că toate celelalte funcţii se desfăşoară 

într-o anumită măsură dar mult sub nivelul characteristic pentru starea de referinţă. Se mai 

observă că habitatele pentru peşti se mai găsesc într-o mică măsură doar în zonele de prival şi 

întinsuri datorită activităţilor antropice legate de înălţarea şi împădurirea digului.  

La nivel de complex de ecosisteme am analizat funcţional tipurile de sisteme 

existente, iar în urma analizei an observat că zona îndeplineşte cel mai bine funcţiile pentru 

care a fost proiectată când s-a hotărât îndiguirea şi anume funcţia de producţie de biomasă şi 

exportul acesteia de către specia umană (culoarea verde în tabelul 4.5).  De asemenea, există 

anumite funcţii care sunt îndeplinite într-o măsură mai mică decăt funcţiile primare ale asestui 

sistem îndiguit, şi anume exportul gazos N-ului prin denitrificare şi menţinerea condiţiilor 

pentru macronevertebrauate, acestea realizându-se doar în anumite porţiuni ale zonei studiate 

care mai menţin pe unele porţiuni condiţiile caracteristice situaţiei de referinţă (zona de 

contact cu terasa, canalele,etc.; culoarea galben în tabelul 4.5). Se mai poate observa 

îndeplinirea şi a altor funcţii dar la un nivel care este foarte îndepărtat de situaţia de 

referinţă(culoarea roşu în tabelul 4.5). 

 

 

După aplicarea procedurii de analiză funcţională s-au obţinut funcţiile care se 

desfăşoară în zona analizată. 

La nivelul analizei funcţionale, metoda de analiză la nivel de modelare este 

dezvoltată doar pentru funcţia hidrologică. În această lucrare, motivele pentru care am hotărât 

să modelăm funcţia hidrologică sunt legate de importanţa acesteia pentru menţinerea 

celorlalte funcţii în cadrul zonelor umede. De asemenea am ales să facem şi o analiză 

comparativă la două momente de timp pentru a evidenţia impactul adus asupra funcţiei 

hidrologice, impact determinat de transformarea acestei zone din regim natural în sistem 

agricol. Cum am afirmat şi în cadrul capitolului de metodologie, etapele parcurse au fost 

două: 1. Modificarea modelului digital al terenului pentru cele două momente de timp şi 

2. Aplicarea analizei SWAT pe modelele digitale modificate. 



 95 

Metodologia transformării modelelor digitale şi cea necesară iniţierii analizei 

SWAT, au fost explicate în capitolul de metode. Acum voi prezenta rezultatele însoţite de 

unele comentarii. 

În direcţia modificării modelelor digitale, s-au obţinut următoarele modele pentru 

cele două momente de timp: 

   

Figura 4.7 Reţeaua hidrografică pentru cele două momente de timp 
(1965-stânga, 2005-dreapta) 

 

   

Figura 4.8 Modelele digitale după modificarea reţelelor hidrografice 
(1965-stânga, 2005-dreapta) 

 
În figurile 4.7 şi 4.8 se poate observa diferenţa între perioada de referinţă (când balta 

era în regim natural de inundare, aceasta se alimenta din Dunăre prin canalul Comasca iar în 

partea de vest emisarul acesteia pentru eliberarea apei în Dunăre era privalul Dunărica) şi 

perioada actuală (după îndiguirea zonei, balta a fost canalizată şi drenată) în ceea ce priveţte 

structura reţelei hidrografice, dar mai există unele elemente rămase în regim natural (canalul 

Comasca încă mai alimentează zona, pânza freatică este foarte aproape de suprafaţa 

pământului, etc).  

În continuare vom prezenta profile transversale, pentru a evidenţia diferenţele 

structurale şi funcţionale (legate de cantitatea de apă reţinută), pentru ambele momente de 

timp. De asemenea voi prezenta câteva simulări de inundaţii pe ambele modele digitale. 
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Figura 4.9 Profile prin structura de referinţă (1965) a zonei studiate 

1 2 

3 4 
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Figura 5 Profile prin structura actuală (2005) a zonei studiate 

 

 

  Analizând profilele de mai sus se observă în primul rând prezenţa digului de la 

Dunăre în profilele 2 şi 3. de asemenea se observă în profilul 1 forma bălţii Greaca, care este 

mult mai adâncă în situaţia de referinţă, putând stoca un volum mult mai mare de apă. 

 

 

 

 

 

1 2 

4 3 
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Figura 5.2 Simulări de inundaţii la cele două momente de timp (1965-stânga, 2005-dreapta) 

 

Analizând profilele şi scenariile de inundare, se poate observa în primul rând 

diferenţa în îndeplinirea funcţiei de reţinere a apei (cantitatea de apă reţinută de structura de 

referinţă este mai mare). Acest lucru se datorează practicilor agricole şi procesului de arat al 

pământului care a determinat liniarizarea altitudinilor fostei bălţi, transformând-o în teren 

agricol. 

Nivelul de 12 metri 

Nivelul de 15 metri 

Nivelul de 20 metri 

Nivelul de 17,5 metri 

Nivelul de 18 metri 
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Analizând scenariile de inundare se poate observa că la nivelul de 12 m al apei, balta 

Greaca (1965) este plină cu apă, dar în situaţia actuală canalele sunt pline tot timpul cu apă 

datorită nivelului foarte ridicat al pânzei freatice iar la nivelul de 12 metri balta nu este 

inundată în totalitate. Datorită pantei foarte mici, aproape de zero a zonei, diferenţele foarte 

mari peste nivelul de 12 metri, nu se observă. (Figurile 4.9, 5, 5.2). 

Acum vom prezenta rezultatele scenariilor diferite de inundaţie pentru cele două 

momente de timp, şi anume capacitatea de reţinere a apei . 

 

Tabel 4.6 Volumul de apă reţinut în diferite scenarii de inundaţie  

 Stare de referinţă 

1965 

Starea actuală 

2005 

În caz de 

restaurare 

Nivelul apei Volum reţinut Volum reţinut Volum reţinut 

12 metri 167.824.866 m3 3.648.000 m3 38.559.407 m3 

15 metri 602.847.991 m3 14.400.000 m3 464.489.995 m3 

17,5 metri 1.242.503.759 m3 28.800.000 m3 1.107.155.132 m3 

18 metri 1.382.417.474 m3 31.680.000 m3 1.245.819.947 m3 

20 metri 1.935.923.525 m3 43.200.000 m3 1.800.864.323 m3 

 

 

Analizând datele din tabelul de mai sus putem trage concluzia că zona în regim 

natural poate reţine mai multă apă decât în situaţia actuală. Se mai poate observa că în caz de 

restaurare, volumul de apă este mai mic din cauza modificărilor aduse de practicile agricole 

desfăşurate în zonă.  Deasemenea se poate observa că la nivelul de 12 metri diferenţa de 

volum de apă reţinut este foarte mare între cele două momente de timp analizate ceea ce se 

datorează reducerii suprafeţei zonelor care pot stoca apă (în cazul 2005, aceasta se mai poate 

stoca la această înălţime doar în canalele pentru drenarea bălţii). Astfel, datoria sistemului 

socio-economic faţă de zona Greaca, se poate achita doar printr-o restaurare de proporţii mari, 

efectuată prin intervenţii la nivel geomorphologic modificând forma cuvetei actuale la fel ca 

cea din situaţia de referinţă. În următoarele grafice vor fi evidenţiate cele spuse mai sus. 
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Figura 5.3 Volumul de apă stocat la nivelul de 12 metri 
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Figura 5.4 Volumul de apă stocat la nivelul de 18 metri 

 

După modificarea modelelor digitale şi analizarea acestora, voi prezenta rezultatele 

analizei SWAT, şi anume bazinele hidrografice, subbazinele şi reţeaua de râuri rezultate 

pentru cele două momente de timp. 
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Figura 5.5 Bazinele, subbazinele şi reţelele hidrografice (1965-stânga, 2005-dreapta) 
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Analizând la nivel structural bazinele şi subbazinele pentru cele două momente de 

timp (perioada de referinta în stânga, perioada actuala în dreapta) se poate observa un grad 

mai mare de fragmentare în perioada actuală din cauza impactului antropic. Se observă de 

asemenea că zona foarte fragmentată este zona fostei bălţi unde acum se practică agricultura. 

Se mai poate observa că numărul de subbazine este foarte mare în perioada actuală (31) în 

comparaţie cu perioada de referinţă (5). În tabelul următor sunt prezentate subbazinele cu 

suprafeţele lor. 

 

Tabelul 4.7 Suprafeţele subbazinelor pentru cele două momente de timp 

Subbazine perioada 
de referinţă (1965) 

Suprafaţa Subbazine perioada 
actuală (2005) 

Suprafaţa 

1 97,5 km2 1 95,8 km2 
2 58 km2 2 0,105 km2 
3 157,8 km2  3 7,14 km2 
4 42 km2 4 1,32 km2 
5 40,4 km2 5 0,631 km2 

Bazinul hidrografic 395,7 km2 6 0.0109 km2 
  7 0.00363 km2 
  8 5,18 km2 
  9 15,5 km2 
  10 8,22 km2 
  11 27,5 km2 
  12 0,00263 km2 
  13 13,3 km2 
  14 21,5 km2 
  15 9,81 km2 
  16 4,72 km2 
  17 2,92 km2 
  18 2,7 km2 
  19 6,49 km2 
  20 16,6 km2 
  21 9,75 km2 
  22 0,754 km2 
  23 11,8 km2 
  24 12,2 km2 
  25 9,12 km2 
  26 18 km2 
  27 8,57 km2 
  28 9,64 km2 
  29 8,75 km2 
  30 8,78 km2 
  31 23,2 km2 
  Bazinul hidrografic 360,00263 km2
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Analizând tabelul de mai sus se poate observa că odată cu gradul mare de 

fragmentare a bazinelor hidrografice s-a redus şi suprafaţa acestora cu aproximativ 30 km2. 

În continuare voi prezenta hărţile reprezentând pantele bazinului hidrografic, 

comparativ pentru cele două momente de timp: 

 

    

Figura 5.6 Harta cu pantele generate de SWATGRASS (1965-stânga, 2005-dreapta) 

 

Analizănd setul de hărţi comparative de mai sus se poate observa că în situaţia de 

referinţă zona bălţii Greaca era mai adâncă, deci prezenta o pantă mult mai mare (70, 80, 99), 

se poate observa conturul bălţii, astfel încât aceasta putea reţine un volum mai mare de apă, în 

comparaţie cu situaţia actuală când pante mai mari se găsesc doar în lungul canalelor de 

drenare iar pe restul fostei bălţi, pantele sunt foarte mici (<30), aproape de orizontală, datorită 

aratului pentru transformarea bălţii în teren agricol. Totuşi mai există unele locuri unde apa 

bălteşte la creşterea nivelului apei freatice sau în timpul unor  ploi sau ninsori intense. 

 

După prezentarea rezultatelor referitoare la structura zonei studiate: voi prezenta 

tipurile de soluri şi tipurile de utilizare a terenului pentru fiecare subbazin hidrografic la cele 

două momente de timp (perioada de referinţă 1965 şi perioada actuală 2005).  (Figura 5.7 şi 

Figura 5.8) 
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Tipuri de soluri 

Legendă 

Sol aluvial 

Sol aluvial semimlăştinos 

Soluri aluviale semimlăştinoase drenate 

Lacovişti salinizate 

Lacovişti drenate 

Lacovişti 

Soluri aluviale gleizate 

Soluri aluviale salinizate 

Aluviuni semimlăştinoase drenate 

Mlaştină 

Baltă 

Cernoziomuri castanii carbonatice cu conţinut redus de carbonaţi 

Cernoziomuri levigate de pantă 

Cernoziomuri levigate de pantă, erodate şi regosoluri 

Soluri silvestre brune-roşcate 

Cernoziomuri levigate moderat 

Cernoziomuri levigate puternic 

Cernoziomuri levigate slab 

Cernoziomuri levigate regradate 

Regosoluri 

Soluri silvestre brune-roşcate podzolice 
 

Figura 5.6 Tipurile de soluri pe subbazine hidrografice (sus-1965, jos-2005) 
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Legendă 

Corpuri de apă(512) 

Teren arabil neirigat(211) 

Islaz(231) 

Pădure(311) 

Asociaţii vegetale(321) 

Structură urbană şi rurală(112) 

Teren agricol cu vegetaţie naturală(243) 

Podgorii(221) 

Culturi complexe(242) 

Unităţi industriale şi comerciale(121) 

Orezării(213) 

Figura 5.7 Tipurile de utilizare a terenului pe subbazine hidrografice (sus-1965, jos-2005) 



 

 

Analizând zona Greaca la cele două momente de timp din punct de vedere al 

utilizării terenului, cu ajutorul rapoartelor generate de SWAT Grass, se observă că faţă de 

perioada de referinţă când suprafata fostei bălţi era acoperita în procent foarte mare cu apă, 

intrările erau continui din Dunăre, balta era înconjurată de mlaştină, foarte multe sisteme 

ecologoce erau în regim natural de funcţionare, în perioada actuală suprafaţa acoperită cu apă 

este foarte mică, doar pe suprafaţa canalelor, iar suprafaţa agricolă ocupă aproape toată 

suprafaţa fostei bălţi (aproximativ 98 %). În rapoartele oferite de programul utilizat sunt 

oferite informaţii legate de utilizarea terenului şi tipul de sol pentru fiecare subbazin 

hidrografic la cele două momente de timp precum şi suprafaţa ocupată în procente şi hectare 

de fiecare tip de utilizare a terenului în cadrul subbazinului respectiv . Trebuie specificat că 

modificări la nivelul tipurilor de sol nu s-au realizat între cele două momente analizate. 

La nivelul utilizării terenului se observă clar că balta a fost drenată şi terenul este 

utilizat ca zonă agricolă. Alte diferenţe majore nu se observă. (Figura 5.6) 

Pasul următor al analizei SWAT este să estimeze bilanţul hidrologic prin estimarea 

evapotranspiraţiei la nivel de subbazine hidrografice şi cu ajutorul datelor meteorologice 

introduse dar pentru a obţine acest rezultat am nevoie şi de o caracterizare a tipurilor de soluri 

(grosime, procent de nisip şi rocă mamă, număr de straturi, culoare, porozitate, etc.) pe care să 

le utilizez ca fişiere de intrare pentru SWAT.  

Urmărind scopul  personal al lucrării de faţă şi anume dezvoltarea cunoştinţelor şi 

aptitudinilor legate de lucrul cu conceptele şi metodologia necesare abordării şi analizării 

corecte a componentelor capitalului natural, am încercat pe parcursul desfăşurării acestui mic 

proiect să îmi însuşesc cât mai multe cunoştinţe legate de conceptele şi metodologia utilizate 

şi aplicate în ecologia sistemică. 
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5. Concluzii 
 
Pentu obiectivul 1 : Caracterizarea diversităţii sistemelor ecologice 

 
- complexul de ecosisteme de zonă umedă din starea iniţială a fost puternic 

fragmentat, la ora actuală zona fiind dominată de sisteme agricole terestre (peste 
92%), dintre zonele umede originare mai fiind prezente ecosisteme la limita 
terasei, canale puţin adânci cu ecotonii lor, unele zone mlăştinoase şi porţiunea 
inundabilă dintre dig şi mal (sub 1% în total). Un tip nou de zonă umedă este 
reprezentat de orezării (aproximativ 7% din suprafaţă) ; 

- deşi ponderea zonelor umede este foarte mică în starea actuală a sistemului, ele 
pot funcţiona ca nuclee de recolonizare în caz de restaurare a complexului; 

- ecosistemele din zona inundabilă actuală sunt foarte fragmentate în parcele mici. 
Rămase în stare naturală sunt unele privale, întinsuri şi grinduri joase acoperite 
de pădure de salcie; 

- majoritatea tipurilor de ecosisteme de pădure din zona inundabilă fac parte din 
clasa de productivitate mică, fiind plantate în această zonă în special pentru 
stabilizarea digului de la Dunăre. 

 
Pentru obiectivul 2: Analiza funcţională calitativă a complexului Greaca 

 
- în zona inundabilă actuală nici una din funcţiile analizate nu este îndeplinită la 

nivel maxim, aşa cum erau îndeplinite de către zona inundabilă din sistemul de 
referinţă; 

- Funcţiile cele mai apropiate de valoarea maximă în zona inundabilă actuală sunt 
asigurarea diversităţii microhabitatelor, realizarea condiţiilor locale pentru 
macronevertebrate, reptile şi amfibieni, reţinerea sedimentului şi exportul 
azotului prin denitrificare; 

- la nivelul întregului complex de ecosisteme Greaca singurele funcţii care se 
realizează la un nivel foarte mare sunt funcţiile de producţie de biomasă şi 
funcţia de export antropic a biomasei produse; 

- producerea de biomasă este condiţionată de input-ul continuu de nutrienţi şi 
energie dinspre sistemele socio-economice locale spre complexul de ecosisteme 
Greaca; 

 
Pentru obiectivul 3: Evaluarea cantitativă a funcţiei hidrologice, construcţia şi alimentarea 

bazei de date pentru modelarea hidrologică. 

 
- reţeaua hidrografică este modificată foarte mult faţă de situaţia de referinţă, prin 

urmare şi bazinul hidrografic actual este mult mai fragmentat decât cel din 
situaţia de referinţă, acesta fiind impărţit în 31 de sub-bazine faţă de cel din 1965 
care avea doar 5 sub-bazine; 

- prin realizarea simulărilor de inundaţii am putut estima că structura actuală reţine 
la inundaţii comparabile cu cele din 2006 o cantitate de 0.031 km3, faţă de 1,245 
km3 cât ar fi reţinut în starea de referinţă; 

- în caz de restaurare, funcţia de reţinere a apei de inundaţie va fi cu 10% mai 
mică decât în starea de referinţă, datorită umplerii parţiale cu sol a fostei cuvete a 
lacului Greaca; 

- s-a realizat o bază de date referitoare la caracteristicile structurale ale 
complexului de ecosisteme Greaca în vederea modelării hidrologice de detaliu a 
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complexului; 
- Rularea modelului hidrologic nu s-a putut face în această etapă datorită absenţa 

unei baze de date detaliate în legătură cu caracteristicile fiecărui tip de sol din 
zona studiată. 
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