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PREFAŢĂ

Stimaţi cititori!
Vă prezint cu o deosebită plăcere această carte cu conţinut
ştiinţifico-practic, care constituie un studiu hidrologic complex al
Bazinului Hidrografic IALPUG. Lucrarea propusă este rezultatul
muncii specialiștilor Direcției Hidrologie din cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat, conjugat cu dorinţa de a pune la dispoziţia
cetăţenilor o analiză relevantă despre starea râurilor mici din ţară, și
servește exemplu de studiu de caz.
Fundamentul ştiinţific al cărţii ,,Studiul Hidrologic al Bazinului
Hidrografic IALPUG” este clădit pe date, informaţii şi materiale
colectate riguros în perioada expediţiilor hidrologice. Temei pentru
efectuarea acestui studiu al Bazinului Hidrografic IALPUG au servit
atât cerinţele cadrului legal: Legea Apelor, Directiva Cadru privind
Apa (2000/60/EC), Planul de Activitate al Direcţiei Hidrologie, cât
şi starea alarmantă actuală privind degradarea resurselor de apă de
suprafaţă, îndeosebi în râurile mici din Republica Moldova.
Expediţiile desfăşurate în Bazinul Hidrografic IALPUG au avut scopul
de a efectua cercetări în câmp pe întregul Bazin Hidrografic IALPUG,
colectând date prin metode de observaţii, măsurători şi evaluări ale
parametrilor hidrologici, hidromorfologici şi ecologici, care reflectă
realitatea.
Rezultatele şi materialele colectate în perioada cercetărilor de câmp
au fost minuţios analizate, structurate şi evaluate astfel, ca să se facă
constatări şi deducţii cât mai exacte ale stării şi evoluţiei Bazinului
Hidrografic IALPUG.
Ţin să aduc mulţumiri colegilor din cadrul Direcţiei Hidrologie pentru
munca depusă la colectarea, sintetizarea şi analiza datelor, în rezultatul
căreia a devenit posibilă editarea acestei lucrări.
Cartea ,,Studiul Hidrologic al Bazinului Hidrografic IALPUG” este
recomandată drept sursă legală de referinţă atât pentru specialiştii în
domeniu, sectorul academic universitar, cât şi pentru factorii de decizie
din cadrul Administraţiei Publice Centrale şi Locale.

Valeriu CAZAC,
Seful Directiei Hidrologie,
Serviciul Hidrometeorologic
de Stat

1. INTRODUCERE. Bazinele hidrografice pe teritoriul Republicii Moldova (Fig. nr.1)

INTRODUCERE

Bazinele hidrografice pe teritoriul Republicii Moldova

(Fig. nr.1)
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Scopul:
● Stadiul actual al cercetărilor geografice şi îndeosebi hidrologice, publicate în literatura de specialitate, privind bazinul hidrografic al râului Ialpug – cel mai mare bazin hidrografic dintre fluviul Nistru și râul Prut interfluvial din sudul Republicii Moldova, cunoaşte o abordare generală.
Pentru că tratarea unor particularităţi în literatura de referinţă este ori strict geomorfologică, ori
hidrologică, prezenta cercetare are drept scop raportarea şi integrarea fenomenelor şi a proceselor hidrologice la cele geografice, urmărindu-se îndeaproape relaţia sau efectele acestora cu
omul – societatea umană.

Sarcinile:
● Implementarea politicii naţionale de Management Bazinal al apelor de suprafață a Republicii
Moldova (Fig. nr.1)
● Gestionarea cantitativă a resurselor de apă şi fundamentarea măsurilor, acţiunilor, soluţiilor şi
lucrărilor pentru atingerea şi menţinerea obiectivelor de mediu.
● Identificarea presiunilor antropice şi al impactului activităţilor umane asupra stării apelor de
suprafaţă.
● Măsuri de diminuare a efectelor negative antropice.
Apa reprezintă o sursă vitală în existenţa vieţii, şi în acelaşi timp este o sursă limitată. Măsurile
necesare asigurării standardelor de viaţă pentru populaţie şi dezvoltarea economică necesită o utilizare tot mai mare a resurselor de apă şi determină în unele regiuni sau în anumite perioade de timp, ca
aceste resurse să fie insuficiente. Repartizarea neuniformă a resurselor de apă pe teritoriul ţării, gradul
insuficient de regularizare a debitelor pe cursurile de apă sau invers, regularizarea necontrolabilă şi
excesivă, poluarea semnificativă a unor râuri interioare sunt principalii factori care fac ca zone importante ale ţării să nu dispună de surse suficiente de alimentare cu apă în cursul anului, mai ales în
perioadele de secetă sau în iernile cu temperaturi scăzute.
Pentru rezolvarea acestor sarcini, legate de apă, Republica Moldova a considerat necesară crearea
de instrumente legislative şi elaborarea unei noi politici, unitare şi coerente, care să ţină seama de toate aspectele, atât cele cantitative cât şi cele calitative ale apelor. Aceste politici se reflectă în adoptarea
Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, parţial armonizată cu Directiva Cadru a Apei (Directiva
2000/60/CE), bazată pe principiile dezvoltării durabile şi care integrează toate problemele apei.
Legea are menirea să asigure o dezvoltare durabilă şi anume: armonizarea dezvoltării sistemului
socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic. Cu alte cuvinte, esenţa acestei legi poate
fi concentrată în următorul pricipiu: “Apa nu este un produs comercial ca oricare altul, ci o moştenire, care trebuie protejată şi tratată ca atare”.
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1.1. Mijloace şi aspecte metodologice utilizate la elaborarea studiului
hidrogeografic
area studiului hidrogeografic
1.1.Mijloace şi aspecte metodologice utilizate la elaborarea studiului hidrogeografic
● GPS SOUTH S82T (Foto nr.2)

◄ GPS SOUTH S82T (Foto nr.2)

● TELEMETRU CU LAZER NIKON FORESTRY 550 PRO (Foto nr.3)
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● MORIŞCA HIDROMETRICĂ DE TIP OTT/ C31 (Foto nr.4)

MORIŞCA HIDROMETRICĂ ►
DE TIP OTT/ C31 (Foto nr.4)

▲ StreamPro ADCP (Foto nr.5)
● RULETĂ DE TEREN GW 5001-50 m (Foto nr.5)
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La măsurarea debitelor de apă s-au aplicat următoarele metode:
● Secţiune-viteză, utilizând moriştile hidrometrice de tip OTT/ C31 ,,10,001” şi OTT/ C2 (Foto
nr.4),
● Flotorilor,
● Volumetrică, în cazul stabilirii debitelor la izvoare şi la deversările de apă din iazuri.
De menţionat, că la descrierea şi caracterizarea râurilor s-au aplicat cele mai utilizate şi explicite
metodici prin care:
● se admite, în general, că noţiunea de râu implică prezenţa apei în grade diferite, pornind de la
permanenţă şi până la apariţia ei foarte rară.
Râurile sunt divizate:
● în sectoare (elemente), care se deosebesc între ele prin trăsături specifice (hidrologice, topografice, fizico-geografice etc.):
a) izvorul
b) cursul superior
c) cursul mijlociu
d) cursul inferior
e) gura de vărsare
● râul se caracterizează prin categorii morfologice:
a) vale,
b) luncă (albie majoră),
c) albie minoră.
● Izvoarele, dar şi limitele sectoarelor ce aparţin acestora, se determină, în majoritatea cazurilor,
cu aproximaţie. Cauza acestui fapt o reprezintă multitudinea factorilor, care se pot lua în considerare: reţeaua de râpi (mai ales în regiunile de şes); baza unei alunecări sau limita unei mlaştini
(mai ales în regiunile de dealuri).
● De cele mai multe ori, pentru râuri, sunt considerate izvoare, confluenţa a două sau mai multor
pâraie.
● În condiţiile în care râul îşi începe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, acesta este considerat, în realitate, ca fiind izvorul râului.
● Dacă la originea râului participă mai multe izvoare mici, cu caracter intermitent, locul de formare al râului este variabil şi se stabileşte prin convenţie. În acest caz locul de formare este
considerat primul izvor permanent, plecând de sus, dinspre culme.
● În ambele cazuri, în timpul şiroirii din perioada ploilor abundente, locul de naştere al râului urcă
spre culme odată cu pâraiele temporare, care îşi fac simţită prezenţa.
● În cazul apelor mari, locul de formare al râurilor este considerat punctul cel mai îndepărtat al
bazinului, din care o picătură de apă ajunge prin şiroire în firul principal. În aceeaşi manieră se
procedează şi pentru izvoarele râurilor care seacă.
● Pentru stabilirea locului de izvor sunt şi cazuri deosebite. Izvorul unui râu care porneşte dintrun lac este considerat ca fiind locul de ieşire al râului din lac.
În condiţiile, în care un râu este format prin confluenţa a două râuri, izvorul este ales ca fiind pe
cursul cel mai lung, cu debitul cel mai mare. În acest mod trebuie procedat chiar dacă denumirea râului principal este dată de numele componentului mai mic.
● Când cele două râuri componente sunt sensibil egale, ca loc de naştere se convine a fi ales izvorul componentului stâng.
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BAzinul hidrografic ialpug –
aşezarea fizico-geografică

Sursă: Atlas. Geografie generală.
Editura Pontos, Chișinău-2003.

(Fig. nr.6)
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Sub aspect geomorfologic Bazinul higrologic cercetat face parte din Câmpia Moldovei de Sud.
Bazinul hidrografic al Ialpugului cuprind o parte din teritoriul Câmpiei Moldovei de Sud și
Podișului Moldovei de Sud.
● Arealul studiat se desfăşoară între paralele de 46020’ şi 460 40’ latitudine nordică şi meridianele
de 280 30’ şi 290 00’ longitudine estică, urmând o orientare principală N-S.
Din punct de vedere hidrografic, bazinul râului Ialpug se învecinează cu bazinul râului Cogâlnic
la N-E, la S-E cu bazinul râului Chirghij-Chitai, la S-W cu bazinul râului Cahul, iar la W şi N-W cu
bazinul râului Prut.
Bazinul hidrografic al Ialpugului este parte componentă a zonei de stepă a Bugeacului. Are un relief puternic fragmentat de un sistem de văi şi ravene, dezvoltarea cărora este influenţată de structura
geologică (prezenţa unei cuverturi relativ groase de loessuri şi roci nisipoase), caracterul torenţial al
precipitaţiilor şi de valorificarea excesivă a terenului. (Fig. nr. 6)
Predomină altitudini sub 150 m, ponderea cărora depăşeşte 80% din suprafaţa totală.
Temperatura medie a lunii ianuarie este sub –3ºC, a lunii iulie 22-23º C.
Reţeaua hidrografică a bazinului râului Ialpug este compusă din râuri cu debit mic, unele dintre
care vara seacă parţial sau complet.
Predomină cernoziomurile tipice slab humifere şi cernoziomurile carbonatice. În luncile râurilor
sunt prezente solurile saline (solonciacuri şi soloneţuri).
Terenurile agricole ocupă peste 85% din teritoriu. Ele sunt însămânţate cu culturi cerealiere (grâu,
porumb) şi tehnice (tutun, floarea-soarelui). Suprafeţe mari revin viilor şi livezilor.
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HIDRONIMIA BAZINULUI
HIDROGRAFIC IALPUG

Cu studiul numelor de ape se ocupă hidronimia, o ramură a toponimiei. Termenul de hidronimie
desemnează şi totalitatea numelor proprii de ape dintr-o regiune.
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RÂUL IALPUG
Râu în partea de sud a Republicii Moldova. Îşi are obârşia în masivul împădurit la nord de satul
Ialpug (r-nul Cimişlia) şi curge spre sud până la vărsarea sa în lacul Ialpug, lângă or. Bolgrad (regiunea Odesa, Ucraina).
În documentele istorice (anii 1445, 1449, 1518, 1546 ş.a.) hidronimul apare atestat cu formele Ialpî, Ialpoh, Ialpuh, Ialpug. Numele râului este de origine turanică, probabil cumană. În cumană
adjectivul jalpy a însemnat „larg, lat”, „în faţă, neadânc”, având deci sensul originar „vale largă, lată,
întinsă” sau „râu (lac) în faţă, neadânc sau puţin adânc”, aceasta fiind o particularitate generală a apelor situate în zonele de câmpie şi de stepă.
Sursă: Revista „Limba Română” Nr. 1, anul 2014. Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia
numelor de râuri.
În documentele istorice apare mai întâi lacul Ialpug (1445, 1448), apoi, în sec XVI-XVII şi râul
cu acelaşi nume.
De vechi atestări dispun şi afluenţii:
● râul Salcia (anul 1441),
● râul Lunga (sec. XVIII)
Cele mai vechi nume de râuri şi lacuri de provenienţă turcică ne-au rămas de pe urma
pecenegilor şi cumanilor (sec. IX–XI):
Etimologii mai sigure par să aibă hidronimile tătărăşti ca:
● râul Sar-Iar <sari ,,galben” + yar ,,râpă” (râpă galbenă).
● râul Sasâghiol < sazgöl „lac cu stuf”, „stufărie” sunt denumiri relativ noi, preluate de la tătarii
nogaici care au locuit în Bugeac timp de câteva secole (XVI-XVIII).
Descrieri ale râurilor dunărene: ,,Cahulul, Salcia şi Ialpugel, care se află în Basarabia, sporesc Dunărea. Dintre cele trei … numai Ialpugel curge fără contenire, celelalte sunt mai mult stătătoare decât
curgătoare” (Dimitrie Cantemir, 13, p. 18). ,,Ialpugul poartă pe valurile apelor sale întreaga istorie a
Bugeacului, veche-străveche de pe când geto-dacii lui Burebista şi Decebal sălăşluiau stepele nordpontice” (Mihai Sadoveanu, 14, p. 59).
Sursă: Anatol Eremia ,,Hidronimia bazinului hidrografic al Dunării” buletin de lingvistică, 2012,
nr. 13. Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Majoritatea o constituie denumirile de provenienţă românească. Hidronimile româneşti denumesc
la origine diferite realităţi fizico-geografice şi naturale, particularităţile obiectelor desemnate, aspectul
exterior al obiectelor şi locurilor, dimensiunile, forma, culoarea etc.: Salcia, Cioriţa, Lunga, Odaia ș.a.
Hidronimia poate fi considerată istoria nescrisă a unui popor, o adevărată arhivă, unde se păstrează
amintirea atâtor evenimente, întâmplări şi fapte, mai mult ori mai puţin vechi şi importante, care s-au
petrecut de-a lungul timpurilor şi au impresionat într-un chip oarecare sufletul popular.
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ISTORICUL CERCETĂRII
BAZINULUI HIDROGRAFIC IALPUG

(Foto nr.7)
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Până în anul 1940 reţeaua de posturi hidrometrice a lipsit. Ulterior, ritmul de dezvoltare s-a accelerat,
astfel că începând cu anul 1940 a fost deschis primul post hidrologic de la Congaz, ca până în 1977 să
funcţioneze 10 posturi hidrologice. apoi a urmat o perioadă de închidere a lor, iar la momentul de faţă
funcţionează numai un singur post hidrologic – cel de la Taraclia. (Foto nr.7), (Tabelul nr. 8)
Tabelul nr. 8 POSTURILE HIDROLOGICE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC IALPUG

N
d/o

Râul/postul

Data
deschiderii

Anul
deschiderii

Data
închiderii

Anul
închiderii

1

r.Lunga-or.Taraclia

2/00

1940

2/07

1958

2

r.Ialpug-or. Congaz

12/01

1940

12/31

1950

3

r.Ialpug-or.Comrat

11/01

1944

12/31

1948

4

r.Salcia Mare-s.Ciumai

9/03

1945

12/31

1951

5

r.Ialpug-or.Comrat

11/21

1957

2/20

1973

6

Vâlceaua Taraclia-or.Taraclia

9/24

1958

0

0

7

r.Ialpug-or.Bugiac
(st.c.f. Comrat)

10/21

1961

0

1991

8

r.Musa-s.c.f.Comrat

11/21

1961

6/01

1977

9

r.Lunga-or.Ceadâr-Lunga

10/01

1973

12/31

2014

1/01

1977

12/31

2010

10 r.Salcia Mare-s.Musait
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FACTORII GEOGRAFICI AI FORMĂRII
SCURGERII ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC IALPUG
Harta climatică
a Republicii Moldova

Sursă: Vitalie Sochircă,
Natalia Odoleanu,
Nicolae Boboc, Constantin
Mihailescu. Geografia fizică
a Republicii Modova.

(Fig. nr.9)
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În procesul formării scurgerii, rolul principal revine climei, care prin:
● regimul precipitaţiilor,
● temperaturilor,
● vitezei vântului,
● evapotranspiraţiei şi al altor elemente influenţează nemijlocit rezervele de apă ale bazinului
hidrografic, precum şi formarea scurgerii.
Factorii fizico-geografici ca:
● relieful,
● solul,
● structura geologică,
● caracteristicile bazinului,
● vegetaţia
Factorul antropic are un rol secundar în procesul scurgerii naturale, dar, totuşi reprezintă o condiţie
necesară.

5.1. Factorul radiativ în bazinul hidrografic Ialpug. Harta radiaţiei solare
globale şi a duratei strălucirii soarelui

Sursă: Vitalie Sochircă,
Natalia Odoleanu,
Nicolae Boboc,
Constantin Mihailescu.
Geografia fizică a
Republicii Modova.

(Fig. nr.10)
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Factorul radiativ este determinant în formarea climei, reprezentând diferite fluxuri de radiaţie solară.
Cantitatea radiaţiei solare, recepţionate de suprafața terestră, depinde de poziția Pământului în
mişcarea de revoluţie, de latitudinea geografică, de specificul suprafeţei terestre. În funcţie de latitudinea geografică, pe teritoriul Republicii Moldova constatăm o anumită diferenţiere a cantităţii anuale
a radiației solare, întrucât se modifică unghiul de incidenţă (de cădere) a razelor solare. (Fig. nr.10)
Pentru bazinul hidrografic Ialpug:
● durata strălucirii soarelui este de 2150 ore/an,
● radiaţia solară globală constiuie 116 kcal/cm2/an,
● bilanţul radiativ constiuie 52 kcal/cm2.

5.2. Circulaţia generală a atmosferei în bazinul hidrografic Ialpug
Tabelul nr.11 Viteza medie a vântului după direcţii la staţia
meteorologică din oraşul Comrat (m/s).
N
m/s

N-E
m/s

E
m/s

S-E
m/s

S
m/s

S-W
m/s

W
m/s

N-W
m/s

Ianuarie

4,4

3,8

2,9

2,8

3,0

3,2

2,7

4,8

Iulie

3,2

2,5

2,1

2,2

2,5

2,1

2,3

3,7

Aprilie

4,1

3,4

3,0

3,0

3,3

3,5

2,3

5,0

Octombrie

2,7

2,3

2,7

2,8

2,4

2,4

2,7

3,5

Staţia
meteo

Comrat

Luna

Regimul de vânt în bazinul hidrografic al râului Ialpug se formează sub influenţa centrelor barice,
care se stabilesc pe suprafaţa Atlanticului de Nord şi a Eurasiei. El se caracterizează prin predominarea vânturilor în două direcţii opuse (nord-vestice şi sud-estice) şi a vitezelor în limitele a 2,5-4,5 m/s.
(Tabelul nr.11) În condiţiile reliefului întretăiat schimbarea frecvenţei vântului în diferite direcţii este
cauzat de caracterul geomorfologic al suprafeţei teritoriului. În bazinul hidrografic al râului Ialpug
văile sunt orientate de la nord spre sud şi corespunzător creşte frecvenţa vânturilor de nord (25-35%
de cazuri anuale), şi sud (15-25% de cazuri anuale).
Viteza medie a vântului este o mărime destul de stabilă, care variază puţin de la an la an.
Valorile medii maxime (4,0-4,2 m/s) revin regiunilor de sud-est ale republicii, situate în apropierea
bazinului Mării Negre.
Vântul ca factor dinamic reprezintă circulaţia aerului în atmosferă, care asigură transportul de
caldură şi de umezeală, iar în consecinţă, determină starea vremii şi particularităţile climei. Pentru
regiunea climatică în care este situată Republica Moldova, circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin predominarea vânturilor nord-vestice şi vestice. O frecvenţă mai mică au vânturile din
celelalte direcţii. Pe teritoriul republicii pătrund cinci tipuri de mase de aer, iar circulaţia acestora are
un caracter sezonier.
În perioada caldă a anului dinspre nord-vestul Oceanului Atlantic se deplasează spre est mase de
aer temperat-maritim. Vara aceste mase de aer determină o vreme mai răcoroasă şi precipitaţii, deseori sub formă de averse.
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Aerul tropical-maritim venit dinspre Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană aduce vreme caldă şi
umedă.
Din direcţie estică patrund mase de aer temperat-continental, care acţionează o vreme uscată, vara
– calduroasă, iar iarna – foarte rece.
În sezonul cald uneori pătrund din nordul Africii sau dinspre Asia de Sud-Vest mase de aer tropical-continental, provocând o vreme foarte caldă şi secetoasă.
În perioada anului, dinspre nord şi nord-est se produc invazii de aer arctic, foarte rece şi uscat.
Vântul aparţine elementelor meteorologice de bază şi reprezintă una dintre principalele caracteristici cantitative a stării fizice a atmosferei.

5.3. Precipitaţiile în bazinul hidrografic Ialpug
Diagrama nr.12 Precipitaţiile anuale la Staţia Meteorologică
din oraşul Comrat

Anii

● Cantitatea medie multianuală
a precipitaţiilor
la Staţia
Meteorologică
Comrat constituie 502,9 mm.
Precipitațiile
medii
lunare
și anuale

la Stația Meteorologică Comrat

Cantitatea de precipitații,
mm

Diagrama nr.13 Precipitaţiile medii lunare la Staţia Meteorologică
(anii 1891-2000)
din oraşul Comrat
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0

18
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35
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37

35

Bazinul hidrografic
al râului Ialpug face
parte din zona
cu umiditate
insuficientă.
Harta, vulnerabilitatea
la deficitul
de apă
din Moldova
(Fig. nr.14)

Harta
vulnerabilitatea
la deficitul de apă
din Moldova

(Fig. nr.14)
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Sursă: Sirodoev I.G., Knight
C.G., 2007: Vulnerability to
Water Scarcity in Moldova:
Identification of the Regions
(Vulnerabilitatea la deficitul de
apă din Moldova. Identificarea
regiunilor). Buletinul Academiei
de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii 3 (303): p. 159-166 cu
modificări.

Precipitaţiile atmosferice variază în timp şi spaţiu. Variaţiile anuale sunt determinate de circulaţia
generală a atmosferei, precipitaţiile fiind condiţionate preponderent de pătrunderea ciclonilor. Cea
mai mare parte a precipitaţiilor (circa 2/3 din totalul anual) cad în perioada caldă a anului (aprilieoctombrie), fapt benefic pentru agricultură. (Diagrama nr. 13)
În repartiţia spaţială se constată o variere a cantităţii medii anuale de precipitaţii. Această diferenţiere este determinată de poziţia geografică a bazinul hidrografic al râului Ialpug faţă de direcţia
dominantă, cea nord-vestică.
În bazinul râului Ialpug cantitatea medie de precipitaţii căzute în timpul anului scade de la N-W
spre S-E de la 525-550 mm până la 500-525 mm respectiv. (Fig. nr. 9)
Precipitaţii cad în fond în perioada caldă a anului sub formă de averse de ploaie şi doar circa 10%
din cantitatea lor anuală se prezintă sub formă de zăpadă.
Pe parcursul iernii cad precipitaţii preponderent mixte – sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar intensitatea lor nu este mare.
Stratul de zăpadă se depune, de regulă, la sfârşitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie,
având o grosime mică: doar în 10% din ierni ea atinge 20-30 cm (Fig. nr.15, 16, 17, 18, 19, 20). Iarna
sunt posibile viscole (în medie 5-10 zile) şi fenomene de polei – chiciură (în medie 10-30 zile).

Harta grosimii stratului de zăpadă

					

pe 05-01-2015 (fig. nr. 15)

pe 10-01-2015 (fig. nr. 16)
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pe 15-01-2015 (fig. nr. 17)

pe 20-01-2015 (fig. 18)

pe 25-01-2015 (fig. 19)

pe 10-02-2015 (fig. 20)

Notă: Observaţiile asupra grosimii învelişului de zăpadă în teren se realizează odată în 5 zile la 18
staţii meteorologice, 21 posturi agrometeorologice şi hidrologice, pe rute prestabilite.
Sursă: Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
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Sub raportul repartiţiei precipitaţiilor în timp, în bazinul râului Ialpug se constată că cele mai mari
cantităţi cad vara, prelungindu-se şi în lunile de toamnă. (Diagrama nr.13) Astfel, vara au loc precipitaţii torenţiale ale căror efecte sunt dăunătoare prin creşterile bruşte de nivel şi intensificarea eroziunii
etc. Variaţia precipitaților în timpul anului este semnificativă.

5.4. Regimul termic în bazinul hidrografic Ialpug
Pe teritoriul republicii circulaţia atmosferică a aerului se caracterizează prin preponderenţa maselor de aer cald, iar în anumite perioade şi umed, ce vin din Vest, dinspre Oceanul Atlantic. (Fig. nr.9)
Periodic pe teritoriul Moldovei se deplasează şi alte mase de aer:
● aerul cald şi umed dinspre Marea Mediterană, care aduce ploi abundente;
● aerul uscat, temperat continental, din estul şi sud-estul Câmpiei Europei de Est condiţionează
arşiţa şi seceta;
● pătrunderea aerului arctic provoacă schimbarea bruscă a vremii şi scăderea temperaturii.
Temperatura medie anuală a aerului pe întreg teritoriul republicii are valori pozitive. Ea oscilează
de la +7,5°C la nord (Briceni) pâna la +10°C la sud (Cahul). (Fig. nr.9)
În bazinul râului Ialpug media anuală a temperaturii este de 9,50 C. (Fig. nr.9)
Iarna, temperatura medie a lunii ianuarie constituie –30 C în bazinul hidrografic Ialpug. (Fig. nr.9)
Vara, temperatura medie a lunii iulie creşte la +210 C în zona de nord şi +220C în zona de sud a
bazinului hidrografic Ialpug. (Fig. nr.9)

5.5. Evaporarea de la suprafaţa apei în bazinul hidrografic Ialpug
Tabelul nr.21 Evaporarea de la suprafaţa apei la Staţia Meteorologică
din oraşul Comrat, evaporimetru de sol GGI – 3000,
anii 1957-1996
august, septembrie, octombrie, noiembrie,
mm
mm
mm
mm

Suma
evaporării
sezoniere, mm

Anul,
luna

aprilie,
mm

mai,
mm

iunie,
mm

iulie,
mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1957

0

0

0

131

201

134

64

0

-

1958

55

170

121

158

183

79

68

21

1201

1959

139

110

122

205

164

124

91

0

955

1960

141

111

187

237

230

189

100

0

1195

1961

150

93

145

147

163

125

70

24

917

1962

88

112

147

167

195

144

143

33

1029

1963

57

144

103

157

168

134

94

113

970

1964

107

118

178

164

140

101

61

17

886

1965

58

125

137

164

161

110

75

19

849

1966

82

144

111

161

166

97

85

37

883

1967

96

159

154

222

170

123

94

0

1018
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1968

159

191

189

166

116

96

57

23

997

1969

71

138

132

125

148

97

81

97

889

1970

112

108

131

171

150

125

89

0

886

1971

116

133

187

167

236

100

66

0

1005

1972

112

129

168

153

122

91

47

29

851

1973

92

124

145

161

141

122

93

0

878

1974

85

107

160

130

176

121

60

0

839

1975

97

94

125

144

154

144

81

0

839

1976

84

125

153

166

116

75

35

19

773

1977

58

102

98

118

123

92

58

41

690

1978

59

90

107

121

98

74

52

20

621

1979

61

114

168

155

124

96

57

0

775

1980

63

97

97

112

100

79

51

0

599

1981

72

89

132

123

131

85

55

0

687

1982

66

121

129

131

0

103

72

0

-

1983

96

119

100

108

107

117

72

0

719

1984

75

99

108

113

110

93

62

0

660

1985

68

104

98

112

119

88

58

0

647

1986

99

150

141

136

148

110

69

0

853

1987

78

109

135

167

146

117

50

36

838

1988

69

93

102

140

167

84

68

0

723

1989

90

133

99

149

121

69

53

21

735

1990

90

136

126

180

161

111

65

39

908

1991

69

87

105

140

118

96

64

0

679

1992

0

0

90

183

183

120

53

0

-

1993

48

105

156

167

164

108

59

0

807

1994

102

167

159

180

158

114

665

0

945

1995

0

0

81

189

167

87

47

0

-

1996

0

121

168

202

136

0

37

0

-

Medie multianuală

743.65

Evaporarea este una dintre componentele fundamentale ale ciclului apei şi precizia estimării sale
este esenţială pentru calculul bilanţului hidric, pentru irigaţii şi gestiunea resurselor de apă, la fel ca
şi în activitatea de amenajare. (Diagrama nr.22)
Potenţialul evaporării sezoniere de la suprafaţa apei la Staţia Meteorologică din or. Comrat, care
costituie circa 743,65 mm este cu mult mai mare comparativ cu precipitaţiile medii multianuale, care
constituie numai 502,9 mm la aceeaşi staţie din bazinul hidrografic al râului Ialpug. (Tabelul nr.21),
(Diagrama nr.23)
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Diagrama nr.22 Evaporarea lunară de la suprafața apei, or. Comrat,
Diagrama
evaporimetru
de sol
mm
Evaporarea
lunară de la suprafața
apei,GGI-3000,
or. Comrat, evaporimetru
de sol GGI-3000, mm.
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(Diagrama nr.22)

octombrie,

noiembrie,

Diagrama nr. 23 Cantitatea evaporării sezoniere de la suprafața apei,
Diagrama
or. Comrat,
Sumamm
evaporării sezoniere de la suprafața apei, or. Comrat, mm
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0

(Diagrama nr.23)
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5.6. Structura geologică a bazinului hidrografic Ialpug
Harta geologică a Republicii Moldova

(Fig. nr.24)
Sursă: Wikipedia, enciclopedia liberă.
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Harta tectonică a Republicii Moldova

(Fig. nr.25)
Sursă: Vitalie Sochircă, Natalia Odoleanu, Nicolae Boboc,
Constantin Mihailescu. Geografia fizică a Republicii Modova.
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Influenţa factorilor fizico-geografici (structură geologică, relief, soluri, vegetaţie, activitatea antropică etc.) asupra regimului scurgerii se manifestă în mod diferit faţă de cele climatice. În cadrul
acesteia deosebim două tipuri de influenţe: cele directe şi cele indirecte.
Din punct de vedere tectonic scoarţa terestră a teritoriului bazinului hidrografic al râului Ialpug are
structură bietajată. Etajul inferior formează fundamentul cristalin (soclul) al plitelor Moldovenească
şi Scitică, constituit din roci metamorfice şi magmatice proterozoice, iar la sud-vest - şi din roci paleozoice. (Fig. nr.25)
Plita Moldovenească de origine prebaicalică este o structură a platformei Europei de Est. Fundamentul cristalin este constituit din roci magmatice şi metamorfice ale erei Arhaice (seria bugo-nistreană) şi Proterozoiului inferior (seria bug şi complexul Podoliei). Pe suprafaţa fundamentului cristalin
sunt aşezate rocile sedimentare ale Paleozoiului, iar deasupra lor – rocile Mezozoiului şi Neozoiului
(Cainozoiului), grosimea cărora ating peste 2000 m. Spre exemplu, sonda cu adâncimea de 2004 m
din satul Vişniovca nu a ajuns până la rocile fundamentului cristalin al erei Arhaice.
Plita Scitică de origine epihercinico-chimerică s-a consolidat în perioada Juras şi începutul perioadei Cretacic. Fundamentul plitei este constituit din roci metamorfice dislocate ale perioadelor
Devon, Carbon şi Perm. Pe suprafaţa fundamentului cristalin sunt aşezate rocile sedimentare ale erei
Mezozoi, iar deasupra lor – rocile erei Neozoi (Cainozoi), grosimea cărora ating peste 3000 m. Spre
exemplu, sonda cu adâncimea de 3022 m dintre satul Baimaclia şi Chioselia Mică a ajuns până la
rocile din perioada Jurasicului de mijloc. (Fig. nr.24)
Rocile sedimentare s-au depus, îndeosebi, la fundul mărilor, care acopereau fundamentul plitei
Moldoveneşti şi plitei Scitice. (Fig. nr.24, 25, 26)

Profilul geologic pe linia Otaci (A) – Giurgiuleşti (B)

(Fig. nr.26)
Sursă: Vitalie Sochircă, Natalia Odoleanu, Nicolae Boboc, Constantin Mihailescu.
Geografia fizică a Republicii Modova.
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Hidrogeologia bazinului hidrografic Ialpug
După condiţiile geologo-structurale şi hidrodinamice bazinul hidrografic al râului Ialpug se atribuie către bazinul artezian Moldovenesc, care este parte componentă a bazinului artezian al Mării
Negre. Apele subterane coincid cu depozitele tuturor subunităţilor stratigrafice, formând orizonturi şi
complexe acvifere, care au între ele legătură hidraulică. Direcţia generală a scurgerii subterane este
orientată de la nord la sud spre Marea Neagră. În zona cu schimbul de apă intensiv sunt prezente apele
dulci, hidrocarbonate, mai rar sulfato-sodice sau calcice. Odată cu creşterea adâncimii de la nord la
sud, precum şi de la est la vest componenţa chimică se schimbă spre clorică şi sodică, iar mineralizarea creşte până la zeci de grame pe litru.
● Apele în depozitele Cuaternare
În văile râurilor şi a afluenţilor lor, precum şi în vâlcele sunt răspândite depozitele aluviale şi aluvialo-deluviale vechi. Pe părţile înalte ale reliefului, pe cumpenele de apă şi pe versanţi este prezentă
cuvertura de argilă nisipoasă loessoidă şi formaţiuni aluvialo-deluviale. Grosimea depozitelor Cuaternare variază în limite mari, de la cîţiva până la 20 şi mai mulţi metri.
● Apele aluviului nou
Depozitele aluviale noi au o însemnătate mai mare, deoarece sunt mai bogate în ape, iar apele
fiind mai la suprafaţă sunt mai accesibile şi pe larg folosite de populaţie (majoritatea localităţilor
sunt aşezate în văile râurilor şi în vâlcele). În văile râurilor şi în vâlcele, rocile care conţin apă sunt
slab diferenţiate şi sunt prezentate, în general, prin material dentritic (clastic) fin, sub formă de masă
argilo-nisipoasă. Caracterul schimbător în structura litologică a rocilor care conţin apă determină şi
capacitate diferită a părţii saturate cu apă, cât şi adâncimea aşezării apelor freatice. Apele în cele mai
multe cazuri sunt aşezate la adâncimi de la 1 până la 13 m. Alimentarea orizontului acvifer are loc,
în general, din contul infiltrării precipitaţiilor atmosferice. Regimul orizontului acvifer este instabil şi
depinde de cantitatea precipitaţiilor atmosferice căzute, dar şi de nivelul apei în râuri. În legătură cu
lipsa cuverturii impermeabile obişnuite, apele freatice ale depozitelor aluviale pot fi uşor poluate la
suprafaţă, fapt care înrăutăţeşte calităţile lor potabile.
Des se observă fenomenul de salinizare a solului, determinat de aşezarea la mică adâncime de
la suprafaţă a depozitelor aluviale şi gradul înalt de evaporare. (Foto nr. 58, 62) Totodată, sărurile
formate se dizolvă şi împreună cu precipitaţiile pătrund în apele freatice, ridicând mineralizarea lor
şi determinând până la un grad oarecare diversitatea compoziţiei chimice a apelor. Predomină apele
claselor hidrocarbonată şi sulfată.
În depozitele aluviale ale văilor râurilor Salcia şi Ialpug sunt prezente apele din clasele hidrocarbonată şi sulfată, îndeosebi grupele sodică, calcică şi magnezică. Mineralizarea acestor ape se află în
limitele a 1,0 – 2,3 g/l. Debitul de apă mediu al fântânilor constituie 0,3 – 0,4 l/s.
● Apele aluviului vechi
Rocile care conţin apă ale depozitelor aluviale vechi sunt prezentate, în general, prin nisipuri.
Aceste roci (nisipurile) sunt aşezate mai sus de nivelul de eroziune, fapt care crează condiţii favorabile pentru drenarea lor.
Răspândirea orizontului acvifer este sporadică şi depinde de prezenţa intercalaţiilor argiloase impermeabile şi compoziţia rocilor. Alimentarea are loc din contul infiltrării precipitaţiilor atmosferice
şi parţial din contul afluxului de apă din alte orizonturi acvifere. Zona de alimentare a orizontului acvifer coincide cu zona lui de răspândire. Regimul este instabil şi depinde de cantitatea precipitaţiilor
atmosferice căzute.
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Sub raport chimic apele aluviului vechi se caracterizează printr-o diversitate relativ mare. Predominante sunt apele din clasele hidrocarbonată, mai rar sulfată, îndeosebi grupele sodică, calcică şi
magnezică.
Mineralizarea apelor în depozitele aluviale vechi comparativ nu este prea înaltă şi se află în limitele a 0,8 – 2,0 g/l. Mineralizarea mare este caracteristică pentru apele din clasa sulfată, care atinge
2,0 g/l şi mai mult.
Bogăţia de apă a aluviului vechi este neînsemnată. Apele sunt captate în fântâni, debitul cărora
constituie până la 0,1 – 0,3 l/s şi în cazuri rare atinge o valoare mai mare.
Pe spaţiile interfluviale, unde rocile care conţin apă sunt îndeosebi argilile nisipoase loessoide,
debitul de apă al fântânilor constituie 0,01 – 0,2 l/s.
● Apele în depozitele Levantine
Depozitele Levantine sunt răspândite în partea de nord şi nord-vest a bazinului hidrografic al râului
Ialpug, unde constituie părţile superioare şi medii ale cumpenei de apă, iar cota tălpii atinge circa 250 m.
Pe direcţia de sud şi sud-vest (s. Cişmichioi, Giurgiuleşti) aceste depozite se afundă şi sunt aşezate
mai jos de baza de eroziune contemporană, iar talpa lor se află la cota de minus 20 m.
În cea mai mare parte a lor depozitele Levantine sunt dispuse mai sus de baza de eroziune şi într-o
măsură destul de mare sunt drenate.
În părţile superioare şi inferioare ale profilului depozitelor Levantine o însemnătate predominantă
o au depozitele de nisip şi pietriş, iar în partea de mijloc a lui predomină argilele. Orizonturile de apă
în părţile superioară şi de mijloc ale profilului sunt cu pânză liberă şi au răspândire locală. Ele coincid
cu apariţia la lumina zilei a apei sub formă de izvor cu un debit de la 0,01 – 0,1 l/s.
După compoziţia chimică apele se atribuie claselor hidrocarbonată şi sulfată, îndeosebi grupele
sodică, calcică şi mai rar magnezică. Mineralizarea apei este de 0,3 – 1,0 g/l, mai rar de 2,0 g/l.
Apele orizontului superior sunt captate, în general, în fântâni. Oglinda apei faţă de suprafaţa pământului se stabileşte la adâncimi de 5 – 10 şi până la 20 de m. Coloana de apă în fântâni, în rare
cazuri, depăşeşte 1 – 1,5 m.
Alimentarea orizontului acvifer are loc în general din contul precipitaţiilor atmosferice. Zona de
descărcare coincide cu zona de alimentare.
Apele depozitelor Levantine sunt captate de populaţia rurală pentru uz gospodăresc şi necesităţi potabile.

5.7. Relieful bazinului hidrografic Ialpug
Formarea reliefului a avut loc la sfârşitul pleistocenului superior şi în prima jumătate a holocenului. În această perioadă s-a definitivat în mare parte formarea majorităţii elementelor geomorfologice
şi geologice, inclusiv şi a unui element ca luncile râurilor.
Câmpia Ialpugului este o câmpie deluroasă, puternic fragmentată de văi, cu configuraţia concentrică cu sedimente de loessuri şi roci loessoide de grosimi mari (până la 30-35 m), care se intercalează
cu orizonturi de soluri fosile înhumate. Versanţii de est ai vâlcelelor şi ravenelor sunt abrupţi şi foarte
abrupţi, puternic dezmembraţi, cei de vest – domoli sau moderat abrupţi. Cumpenele de apă sunt relativ netede. Cotele absolute a lor în amonte de or. Comrat ating 220-300 m, în aval treptat scad până
la 120-150 m, înălţimea medie a bazinului este de 130 m. (Fig. nr. 6)
Influenţa reliefului asupra fazelor caracteristice ale scurgerii râurilor se manifestă mai mult indirect, prin intermediul altitudinii care determină etajarea elementelor climatice, a vegetaţiei şi a solurilor. Valorile medii ale precipitaţiilor, temperatura, precum şi grosimea maximă a stratului de zăpadă,
sunt în legătură directă cu creşterea altitudinii. Astfel, relieful nuanţează condiţiile de receptare, acumulare şi deplasare a apelor, provenite din precipitaţii şi topirea zăpezilor.
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5.8. Solurile bazinului hidrografic Ialpug
Harta solurilor Republicii Moldova

Autor A. Ursu 1:750 000

(Fig. nr.27)
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● cernoziomurile tipice slab humifere (Fig. nr. 27) ,
● cernoziomurile carbonatice (Fig. nr. 27).

Cernoziomurile slab humifere (Fig. nr.28) se formează sub stepele xerofite c
negară şi păiuş.
SOLUL este materialul fragil și afânat, care acoperă
într-un strat subțire toată suprafața scoarței terestre.
Solul, prin unele procese vitale şi de transformare, ce
se produc în el neîntrerupt, face legătura dintre lumea vie
şi cea moartă. Academicianul V. I. Vernadskii a calificat
solul cu epitetul „rugina nobilă a pământului”. Humusul
este cel mai important component al solului, care prezintă un acumulator al energiei solare, conservată în formă
de energie chimică.
În bazinul râului Ialpug, în luncile râurilor sunt răspândite solurile aluviale, iar în stepa xerofită cu păiuş şi
negară sunt răspândite pe larg două tipuri de sol:
● cernoziomurile tipice slab humifere (Fig. nr. 27) ,
● cernoziomurile carbonatice (Fig. nr. 27).

Cernoziomurile slab humifere (Fig. nr.28) se formează sub stepele xerofite cu comunităţi de negară şi
păiuş.
Caracteristica morfologică a cernoziomului tipic slab
humifer (Tabelul nr.29)
(Fig. nr.28 )
Profilul 80, com. Svetlâi, fâşie forestieră de protecţie a
câmpurilor, raionul pedo-geografic
nr. 13 (Ursu, morfologică
2006).
Caracteristica
a cernoziomului tipic slab humifer (Tabelul nr.2
A1 0–30 cm, uscat, de culoare
cenuşie-închisă,
trecere
lentă,
luto-argilos,
slab tasat,
structură gloProfilul 80, com. Svetlîi, fîşie forestieră
de protecţie
a cîmpurilor,
raionul pedo
merulară mare, rădăcini. (Ursu, 2006).
B1 30–55, reavăn, cenuşiuAînchis,
cu nuanţe brune, trecere lentă, lut argilos, dur, structură bulgă1 0–30 cm, uscat, de culoare cenuşie-închis, trecere lentă, luto-argilos, sla
roasă, se desface în elemente
mai micimare,
colţuroase,
se întâlnesc formaţiuni de CaCO3.
glomerulară
rădăcini.
B2 55–80 cm, reavăn, de B
culoare
cenuşie
brună,
neuniformă, cu pete albicioase, trecere lentă, ar1 30–55, reavăn, cenuşiu închis, cu nuanţe brune, trecere lentă, lut argilos, dur, stru
gilos, dur, CaCO3.
se desface în elemente mai mici colţuroase, se întâlnesc formaţiuni de CaCO3.
BC 80–100 cm, de culoare neomogenă pestriţă, argilos, tasat, CaCO3.
B2 55–80 cm, reavăn, de culoare cenuşie brună, neuniformă, cu pete albicioase, trec
Dimensiunea de 5,3% a conţinutului
de humus în orizontul A al cernoziomului tipic slab humifer
dur,mare,
CaCO
3. poate fi explicată numai prin faptul, că acest sol timp îndelun(profilul 80) este comparativ
care
BC 80–100
cm, deacumularea
culoare neomogenă
argilos,
tasat, A.
CaCO
3.
gat este înţelenit. Această condiţie
a favorizat
humusuluipestriţă,
în orizontul
superior
În mod
Dimensiunea
de
5,3%
a
conţinutului
de
humus
în
orizontul
A
al
cernoziomului
t
normal cernoziomul tipic slab humifer (arabil) conţine cca 3,5% de humus.
(profilul 80) este comparativ mare, care poate fi explicată numai prin faptul, că acest so
Tabelul nr.29 Caracteristica
fizico-chimică
a cernoziomului
tipic
slab humifer
este înţelenit.
Această condiţie
a favorizat acumularea
humusului
în orizontul superior
Profilul 80, comuna SvetlÂi
Adâncimea,
cm

Higroscopicitatea

0-10

4,59

5,3

20-30

5,00

B1

40-50

B2
BC

Orizontul
genetic
A

Humus

CaCO3

Cationi schimbabili
PH

Ca++

Mg++

Suma

-

6,95

28,87

7,53

36,40

2,9

-

7,1

31,92

9,24

41,16

5,13

2,1

5,09

7,3

29,44

10,93

40,37

60-70

4,99

1,4

5,03

7,5

26,46

13,44

39,9

90-100

4,82

1,2

4,04

7,78

19,71

18,89

38,57

%
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e carbonatice (Fig. nr.30) se formează în condiţiile stepelor xerofite şi doar parţial
ar pufos. Sunt slab humificate, ca cele precedente, cu strustura mai puţin stabilă.
chiar de la suprafaţă.

Cernoziomurile carbonatice (Fig. nr.30) se formează
în condiţiile stepelor xerofite şi doar parţial cu pâlcuri de
stejar pufos. Sunt slab humificate, ca cele precedente, cu
structura mai puţin stabilă. Conţin carbonaţi chiar de la
suprafaţă.
Caracteristica morfologică a cernoziomului carbonatic
(Tabelul nr.31)
Profilul 49, s. Samurza, fâşie de pădure cu covor înţelenit, subraionul 13b (Ursu, 2006).
Agazon 0–8 cm, uscat, cenuşiu-închis, trecere lentă, argilo-lutos, slab tasat, structură grăunţoasă şi glomerulară
mică, pronunţată, rădăcini.
A1 8–30 cm, uscat, cenuşiu-închis, trecere lentă, argilă
lutoasă, slab tasat, structură glomerulară mică, rădăcini.
A2 30–55 cm, uscat, cenuşiu-închis, trecere lentă, argilă lutoasă, tasat, structură glomerulară mică, vinişoare
fine de carbonaţi.
B1 55-80 cm, uscat, cenuşiu, cu vinişoare de carbonaţi,
trecere lentă, argilă lutoasă, tasat, structură glomerulară
mică, slab pronunţată, CaCO3.
(Fig. nr.30)
B2 80–110 cm, uscat, cenuşiu, cu pete şi vinişoare de
carbonaţi, trecere
lentă, argilă
lutoasă,
tasat, CaCO3, crotovină.
rfologică a cernoziomului
carbonatic
(Tabelul
nr.31)
3
C 110-150
cm, deînţelenit,
culoare galbenă,
cu pete
concreţiuni
murza, fîşie de pădure
cu covor
subraionul
13bşi(Ursu,
2006).albe de CaCO , argilă lutoasă, slab tasat,
crotovină.trecere lentă, argilo-lutos, slab tasat, structură grăunţoasă şi
cat, cenuşiu-închis,
pronunţată, rădăcini.
, cenuşiu-închis,
trecere
argilă lutoasă, slab
tasat, structură glomerulară
mică,
Tabelul
nr.31lentă,
Caracteristica
fizico-chimică
a cernoziomului
carbonatic
argilo-lutos, profilul 49, s. Samurza)

Orizontul Adâncimea,
genetic
cm

Higroscopicitatea

Humus

CaCO3

Cationi schimbabili
PH

Ca++

Mg++

Suma

%

A gaz

0-8

3,88

2,83

2,6

8,46

26,80

3,54

30,34

A1

15-25

3,98

2,08

3,6

8,56

26,62

3,11

29,73

A2

35-45

4,09

1,64

4,5

8,59

B1

60-70

3,79

1,25

5,8

8,59

24,08

3,32

27,40

B2

90-100

2,86

0,41

6,8

8,72

16,05

6,58

22,63

120-130

3,22

0,89

13,0

8,62

140-150

2,95

10,7

8,72

C

Textura solurilor influenţează într-o mare proporţie comportamentul hidro-fizic al acestora şi, cel
mai important, drenajul apei. Astfel, pe părţile înalte ale reliefului, pe cumpenele de apă şi pe versanţi
este prezentă cuvertura de argilă nisipoasă loessoidă de origine cuaternară, iar solurile sunt alcătuite
predominant din nisip şi sunt foarte permeabile pentru apă şi aer, au o capacitate redusă de reţinere a
apei şi induc o infiltraţie rapidă în timpul precipitaţiilor şi viiturilor.
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5.9. Vegetaţia bazinului hidrografic Ialpug
Harta vegetaţiei Republicii Moldova

Sursă: Vitalie Sochircă, Natalia
Odoleanu, Nicolae Boboc, Constantin
Mihailescu. Geografia fizică a Republicii
Modova.

(Fig. nr.32)
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Pe spaţiile bazinului hidrografic Ialpug predomină stepa de graminee şi păiuş cu amestec de plante, caracteristice pentru cele din apropierea Mării Mediterane şi de lângă Dunărea Medie (Panonia).
Această interacţiune dintre influenţele vestice şi cele estice nu au fost identice în diferite părţi ale
bazinului hidrografic. Din părţile mai ridicate ale Codrilor şi ale Colinei Tigheci au pătruns din nord
şi din Dobrogea reprezentanţi ai vegetaţiei lemnoase. Ca rezultat, s-a format stepă de gârneţ. Pe ea
predomină suprafeţele de stepă, dar ele sunt întretăiate de pădurici de stejar pufos, de carpeni, de
scumpie. Mai spre sud, pe terenuri mai joase ca altitudine, se întinde deja stepa adevărată, care se
numeşte încă de pe vremurile tătarilor nomazi − Bugeac. Pe hărţile moderne botanico-geografice sunt
menţionate ca stepe de păiuş.
Dacă ne adresăm surselor literare din vremea când plugul nu intrase încă în brazdă, citim în lucrarea lui P. Svinin: „O estestvennom sostoianii Bessarabskoi oblasti.” (Despre starea naturală a regiunii
Basarabia), scrisă în anul 1816, că stepa Bugeacului este „cea mai mare şi cea mai fertilă, astfel că
mai curând poate fi numită una dintre cele mai fertile, mai înmiresmate văi, decât − deşert ... Şi această stepă frumoasă pare să fie menită de natura însăşi să fie − păşune”.
Stepele de pe pantele domoale au fost şi sunt aproape în întregime arate. (Fig. nr.32) Se cultivă
culturi cerealiere, tehnice, plantaţii de viţă de vie şi migdal. S-au păstrat doar unele sectoare mici pe
locurile ridicate ale versanţilor.
Baza învelişului ierbos al stepei o constituie aşa specii ca: păiuşul, păşuniţa, negara, bărboasa.
Plantele edificatoare şi dominante ale stepei sunt poaceele de înţelinire (Fig. nr.32):
● păiuşul,
● pănuşiţa,
● negara,
● poaceele cu rizomi (rizomale):
a) firuța (S.lessingiana),
b) aglica (Filipin vulgares),
c) piciorul cucoşului (Ranunculus polyanthemos),
d) salvia (Salvia nutans),
e) fragii de câmp (Fragaria viridis),
f) păpădia (Taraxacum serotinum).
În afară de poacee, în componenţa vegetaţiei stepelor intră şi alte specii ierboase:
● laptele-cîinelui-de-stepă,
● scorogoiul,
● jalesul,
● albăstriţa etc.
În flora stepei un rol deosebit îl au arbuştii:
● caragana,
● migdalul,
● cununiţa.
Semiarbuştii:
● măturile,
● cimbrul,
● jugarelul,
● buruiana-de-friguri.
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5.10. Factorul antropic în bazinul hidrografic Ialpug
5.10.
Factorul
antropic
în bazinul
Ialpugarabile (Fig. nr.33)
Diminuarea
scurgerii
de suprafaţă
în funcţiehidrografic
de ponderea terenurilor

Diminuarea scurgerii de
suprafaţă în funcţie de
ponderea terenurilor arabile

(Fig. nr.33)

Modificarea
scurgerii
de suprafaţă
în înfuncţie
ponderea
ariilor
construite
(Fig. nr.34)
Modificarea
scurgerii
de suprafaţă
funcţie de
de ponderea
ariilor
construite
(Fig. nr.34)

Modificarea scurgerii
de suprafaţă în funcţie
de ponderea ariilor construite

(Fig. nr.34)
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Modificarea scurgerii de suprafaţă în funcţie de construcţia lacurilor antropice (Fig. nr.35)

Modificarea scurgerii de
suprafaţă în funcţie de
construcţia lacurilor antropice

Sursă: Boboc, N.; Castraveţ, T.;
Melniciuc, O.; Evaluarea modului
de influenţă a activităţilor antropice
asupra scurgerii anuale. Buletinul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313),
160-166. ISSN 1857-064X.

(Fig. nr.35)

Sursă: Boboc, N.; Castraveţ, T.; Melniciuc, O.; Evaluarea modului de influenţă a
avea un efect direct sau indirect asupra formării şi desfăşurării scurgerii. Impacactivităţilor Antropicul
antropice poate
asupra
scurgerii anuale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
tul direct se leagă mai des de funcţiile lucrărilor hidrotehnice (diguri, baraje) prin schimbarea vitezei
vieţii. 2011, nr. 1(313), 160-166. ISSN 1857-064X.

şi astfel, al debitului de apă, iar cel indirect, de modul de utilizare a terenurilor (Fig. nr. 33, 34, 35).
De-a lungul
s-aefect
creat direct
o anumită
a satelor.
Lipsa de
şi carburanţi,
Antropicul
poatetimpului
avea un
sauspecializare
indirect asupra
formării
şi minereuri
desfăşurării
scurgerii.resurImpactul
hidroenergetice
pe lucrărilor
de o parte, abundenţa
căldurii
şi fertilitatea
− pe de altă parte,
direct se sele
leagă
mai ales delimitate,
funcţiile
hidrotehnice
(diguri,
baraje)solului
prin schimbarea
vitezei şi
adus la aceea,
că iar
în bazinul
Ialpugului
economic
industriei.
Numărul
astfel, al au
debitului
de apă,
cel indirect,
maipredomină
ales de modul
de agricultura
utilizare aasupra
terenurilor
(Fig.
nr. 33, 34,
pământurilor
valorificate
e
foarte
înalt
—
mai
mult
de
80%.
35). De-a lungul timpului s-a creat o anumită specializare a satelor. Lipsa de minereuri şi carburanţi,

resursele hidroenergetice limitate, pe de o parte, abundenţa căldurii şi fertilitatea solului − pe de altă
Tabelul nr.36 Scurgerea medie climatică şi scurgerea modificată
parte, au adus
la aceea, că în bazinul Ialpugului predomină economic agricultura asupra industriei.
antropic prin amenajarea de lacuri antropice
Numărul pămînturilor valorificate e foarte înalt — mai mult de 80%.
Regiuni fizico-geografice

Regiunea Podişurilor și Câmpiilor de
Silvostepă ale Moldovei de Nord
Regiunea Câmpiilor şi Dealurilor de Stepă ale
Moldovei de Nord
Regiunea de Silvostepă a Podişului Râbniței
Regiunea Podişului Codrilor Bâcului
Regiunea Câmpiilor şi Podișurilor de
Silvostepă ale Moldovei de Sud
Regiunea Câmpiei de Stepă a Bugeacului
Regiunea Câmpiei de Stepă a Nistrului
Total

Suprafaţa Pondere
regiunii, mii lacuri,
%
km2

Scurgerea
medie
climatică,
mm

Coeficient
de influenţă
antropică,
Ky

Scurgerea medie
modificată
mm

%
diminuare

9117,4

1,28

21,12

0,82

20,00

5,3

3721,4

1,33

19,0

0,79

15,31

19,4

1897,5
6576

0,14
1,08

16,56
25,63

0,97
0,86

16,13
22,67

2,6
11,5

5531,4

0,74

15,8

0,87

14,03

11,2

4476,7
2596,4
33917

0,94
0,89
1,05

13,08
12,98
20,6

0,83
0,9
0,85

11,04
11,61
17,72

15,6
10,6
14,0

Sursă: Boboc, N.; Castraveţ, T.; Melniciuc, O.; Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii
anuale. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr. 1(313), 160-166. ISSN 1857-064X.
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● Primul exempu a fost observat la confluenţa rîului Baurci cu rîul Lunga şi se
calităţii apei datorită folosirii în agricultură a diferitor substanţe. (Foto nr.37)

Imagine cu localizarea pesticidelor la confluenţa rîului Baurci cu rîul Lunga

În tabelul nr. 36 sunt prezentate datele privind
valoarea scurgerii medii modificate, inclusiv ponderea scurgerii modificate în urma construcţiei lacurilor antropice pe regiuni fizico-geografice sau
peisagistice. Conform acestor aprecieri resursele de
apă, în condiţiile numărului şi caracteristicilor lacurilor antropice existente, s-au redus în medie pe
republică cu 14%. Valoarea minimă a modificării
scurgerii (2,6%) caracterizează ramurile de sud-vest
ale Podişului Podoliei, iar cea maximă – Câmpiile şi
Dealurile de stepă ale Moldovei de Nord (19,4%),
● Al
doilea
exemplu
a fost observat în iazul de pe rîul Lunguţa, situat la 2 km în amo
unde se înregistrează cel mai
mare
număr
de lacuri
în iazul de
pe rîul Ialpug, situat la 1 km în amonte de satul Cenac, în care peşte
artificiale. Este relativ Corten
mare şişivaloarea
diminuării
Din
spusele
proprietarului
iazului din preajma satului Corten, care ,,pescuia” peştele mo
scurgerii (15,6 %) în Câmpia Ialpugului, depăşind-o
fost produsă
apele poluate,
pe cea medie pe republică
(14%) şidesituîndu-se
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Aducem mai jos exemple elocvente privind impactul antropic asupra mediului din bazinul Ialpug.

● Primul exempu a fost observat la confluenţa râului Baurci cu râul Lunga şi se referă la scăderea
calităţii apei datorită folosirii în agricultură a di- Foto nr.39. Râul Ialpug, lacul în amonte de
feritor substanţe. (Foto nr.37)
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din care cauză este perturbat regimul natural al rîului. Astfel se coboară artificial nivelul
freatice şi lunca, drept urmare, devine uscată şi se reduce numărul izvoarelor în luncă. (Foto
perioada secetoasă rîul are o curgere foarte slabă sau seacă, pe cînd rîurile cu cursul şi albia na
lunca înverzită şi nu seacă nici pe timp de secetă. (Foto nr.41, 42)
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Drept urmare a încercării de a o adînci şi zăgăzui, albia cursului superior al rîului Carsău
dispariţia atît a iazului, cît şi a curentului de apă din albia rîului. Pentru comparaţie aducem ca

cursul superior al rîului Luceşti. (Foto nr.41) şi al rîului Salcia Mare (Foto nr.42), care au albie naturală,
cu un curent viu de apă şi o luncă cu vegetaţie ierboasă.
Albia rîului Carsău (Foto nr.40)

Albia rîului Luceşti (Foto nr.41 )

Foto nr.40 Albia râului Carsău
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CARACTERISTICILE MORFOMETRICE ŞI
MORFOGRAFICE ALE BAZINULUI ŞI REŢELEI
HIDROGRAFICE A RÂULUI IALPUG
BAZINUL HIDROGRAFIC IALPUG

(Fig. nr.44)
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● Perimetrul bazinului Ialpug este de 559.754 km. Cotele absolute ale cumpenei de apă variază
între 125 şi 250 m abs. Bazinul Ialpug este un bazin hidrografic deschis, prezintă o formă alungită de la nord spre sud, cu dezvoltare mai mare în cursul mijlociu, cu dispunere aproximativ
proporţională pe partea stângă şi dreaptă a colectorului principal. (Fig. nr.44), (Tabelul nr.46)
● Suprafaţa bazinală este de 4068,283 km2. în cadrul bazinului Ialpug au fost cercetate 16 subbazine reprezentative, râurile cărora au peste 10 km lungime. Suprafaţa bazinului prezintă importanţă în determinarea volumului de apă din cadrul Regimului hidrologic. (Tabelul nr.46)
Pentru delimitarea suprafeţelor bazinelor hidrografice am utilizat funcţia watershed, având în vedere faptul, că am realizat un strat, care stochează informaţii spaţiale despre punctele de închidere ale
secţiunilor de calcul.
Baza de date spaţiale, pe care am utilizat-o pentru această funcţie este reprezentată de: direcţia de
scurgere (flow direction), punctele de la care se va realiza delimitarea (SnapPourPoint) :
Watershed_sa <in_flow_direction_raster><in_pour_point_data><out_raster> (pour_point_field)
Cumpenele de apă s-au delimitat pornind de la punctele batch point. Ca date de ieşire a ecuaţiei
funcţiei am obţinut toate cumpenele de apă specifice bazinului hidrografic și fiecărui punct de închidere al secţiunii de calcul.
Funcţia este foarte utilă în cadrul definitivării modelelor de calcul ale scurgerii maxime, deoarece, pe lângă trasarea cumpenei de apă şi stocarea datelor într-un layer de tip shapefile, se realizează,
instantaneu, şi calculul suprafeţei în km2 şi ha, precum şi calculul perimetrului bazinului hidrografic,
date utilizate pentru determinarea coeficienţilor şi variabilelor specifice bazinelor hidrografice.

Determinarea suprafeţei bazinului
Suprafaţa bazinului hidrografic este cea mai importantă caracteristică geometrică în ceea ce priveşte valoarea totală a debitului scurs într-o secţiune de măsurători sau calcul, de pe suprafaţa de
acumulare. Timpul, în care bazinul hidrografic primeşte precipitaţii este unul scurt - minute, chiar
secunde, în timp ce evacuarea, prin scurgere a precipitaţiilor căzute durează mai mult, în funcţie de
mărimea bazinului hidrografic. Cu cât bazinul hidrografic este mai mare, cu atât scurgerea se face
mai încet, fiind uniformă în timp, în schimb la bazinele hidrografice mici scurgerea este mai rapidă
şi neuniformă în timp datorită faptului că o parte din precipitaţii, care sunt antrenate în procesul de
infiltraţie, nu participă la volumul total scurs, ele nefiind redate scurgerii în acelaşi timp cu cantitatea
de precipitaţii scursă după infiltrare şi de aceea nu pot fi cuantificate în secţiunea de calcul.
Suprafaţa bazinului hidrografic se determină având ca bază harta pe care s-a făcut delimitarea,
sau, dacă bazinul hidrografic este foarte mic – bazinul unui torent - delimitarea se poate face pe baza
datelor topografice culese în teren; coordonatele x şi y ale punctelor care formează cumpăna de apă.
Din punct de vedere topografic noţiunea de suprafaţă este definită ca fiind aria cuprinsă în limitele
unui contur închis, proiectat pe un plan orizontal de referinţă, fără a se ţine seama de relieful terenului.
Se deosebesc trei metode de calcul pentru obţinerea suprafeţelor:
1. metode numerice
2. metode grafice
3. metode mecanice
Metodele numerice utilizează mijloace de calcul manual sau electronic, iar elementele necesare
definitivării calculului sunt măsurate în teren: coordonate, lungimi şi unghiuri ale conturului, care
mărgineşte suprafaţa ce urmează a fi determinată.
Odată ce am realizat delimitarea automată a suprafeţei bazinului hidrografic, am obţinut şi mărimea totală a suprafeţei de drenaj respective.
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Utilizând ArcMap, funcţia Watershed am determinat suprafaţa bazinului hidrografic, aşa cum cere
metodologia de calcul, în km2.
● Lungimea bazinului hidrografic Ialpug este de 152.131km. (Tabelul nr.46)
Lungimea bazinului hidrografic este distanţa pe linie dreaptă sau segmentată dintre punctul cel
mai îndepărtat al bazinului (pe cumpăna de apă, cota maximală) şi gura râului.
● Lăţimea medie este de 26.741km. (Tabelul nr.46)
● Altitudinea medie a bazinului hidrografic Ialpug este de 114.132 m., altitudinea maximă e de
310.899 m., iar cea minimă – 6.277 m. Altitudinea medie a bazinului este un indicator al energiei potenţiale existente la nivelul acestuia. (Tabelul nr.46)
Altitudinea medie din bazinele hidrografice pot fi extrase prin 2 modalităţi. Prima poate fi calculată
de pe hărţile cu orizontale (curbe de nivel), după relaţia:
H med = ( f1h1 + f 2 h2 + ... + f n hn ) / F
f1, f2 ... fn – Porţiuni ale suprafeţelor, încheiate între curbe de nivel, calculată în metri pătraţi.
h1, h2 ... hn – Altitudinea medie între curbe de nivel, calculată în metri.
F– Suprafaţa bazinului hidrografic.
A doua metodă este extragerea datelor în mod automat în baza modelului digital de elevaţie (DEM).
Utilizând relaţia şi datele obținute în mod automat, am extras următoarele date, reprezentând altitudinile minime, maxime şi medii din bazinele hidrografice, reprezentate în tabelul nr. 46.
Coeficientul de circularitate a bazinului hidrografic Ialpug este de 2.476. Cu cât valoarea sa este
mai apropiată de o unitate, (1), cu atât forma bazinului hidrografic este mai aproape de cea circulară.
În cazul dat valoarea coeficientului de circularitate caracterizează forma alungită a bazinului hidrografic Ialpug. (Tabelul nr. 46)

Forma bazinelor hidrografice
Forma bazinelor hidrografice influienţează regimul viiturilor prin felul în care sunt situaţi afluenţii
în plan. Dacă bazinul hidrografic are formă de evantai, cât mai apropiată de cea circulară, şi timpul de
concentrare pe albia principală, albiile secundare şi versanţii nu diferă foarte mult, viitura va fi concentrată. Pe un bazin de formă alungită se pot înregistra debite maxime mai mici decât pe un bazin,
care are aceleaşi condiţii de scurgere, de formă apropiată de cea circulară, deoarece apele de pe albia
principală şi afluenţi se scurge succesiv spre punctul de control al secţiunii de calcul.
Coeficientul de circularitate caracterizează forma circulatorie sau alungită a bazinelor hidrografice. Pentru calculul coeficientului de circularitate am folosit următoarea relaţie, care ţine cont de
lungimea cumpenei de apă şi suprafaţa bazinului hidrografic. Deoarece această relaţie este utilizată
frecvent în practica hidrologică, am utilizat-o în procesul de definire a formei bazinului hidrografic.
C=

Lc
2 πF

C – Coeficientul de circularitate
Lc – Lungimea cumpenei de apă, perimetrul în km
F – Suprafaţa bazinului hidrografic în km2
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Valoarea coeficientului de circularitate, C este adimensională, C ≥ 1, dar cu cât valoarea sa este
mai apropiată de o unitate (1), cu atât forma bazinului hidrografic este mai apropiată de cea circulară.
Pentru reprezentarea grafică a coeficientului de circularitate am apelat la extensia Xtools Pro, cu
care am identificat şi determinat coordonatele plane ale centrului de greutate a bazinelor hidrografice.
Practic coeficientul de circularitate este reprezentat de raza cercului în care se înscrie bazinul hidrografic pornind de la centrul de greutate al acestuia. În funcţie de scopul urmărit în procesul de cercetare, se poate face calculul coeficientului de circularitate pentru o anumită parte a bazinului hidrografic,
în aval sau în amonte de un punct stabilit, sau pentru un singur afluent.

Determinarea pantei versanţilor
Panta medie a versanţilor bazinului hidrografic Ialpug este de 3,241 grade, ea determină viteza de
scurgere a apei. (Tabelul nr. 46).
Panta îndeplineşte funcţia de noţiune geometrică, fiind o expresie cantitativă (ca valoare matematică materializată pe teren printr-un potential dinamic, care între anumite limite asigură deplasarea
materialelor, care sunt mobile), dar şi calitativă (în sensul transformărilor care le condiţionează, rezultând procese şi forme distincte în peisajul geografic).
Componenta care are cea mai mare influenţă asupra scurgerii maxime, din punct de vedere a reliefului, este reprezentată de panta versanţilor, ca suprafaţă de geneză a viiturilor de versant, în ceea ce
priveşte panta drumului parcurs de şuvoaiele de apă pe suprafaţa versanţilor.
Referitor la categoriile de pantă utilizate, acestea variază foarte mult, în funcţie de scopul pentru
care se utilizează analiza acestora. Pentru determinarea categoriilor de pantă, care influenţează scurgerea maximă s-au ales categoriile de pantă propuse de autori (2005), cu modificări.
Softurile geoinformaţionale pun la dispoziţia utilizatorului un mod foarte simplu de calcul a pantei
versanţilor. Prin intermediul comenzii slope, am realizat calculul pantei în grade şi procente, utilizând, modelul digital de elevaţie (DEM), ca bază de date de calcul utilizând următoarele comenzi:
Slope <in_raster><out raster> (DEGREE | PERCENT RISE) (z factor)
Calculul pantei, utilizând DEM, presupune găsirea schimbării maxime de pantă între o celulă a
grid-ului şi celulele învecinate ei. Celula analizată va primi o valoare de pantă, în funcţie de panta şi
poziţia celorlalte celule învecinate.
Rezultatul analizei pe care am realizat-o, de tip grid, a pantei este tot un grid, a cărui celule au
aceeaşi rezoluţie cu rezoluţia DEM-ului, pe care l-am introdus în ecuaţia de calcul, grid, asupra căruia
am intervenit în procesul de reclasificare, interogare spaţială şi modelare a realităţii morfometrice.

Direcţia scurgerii (Flowdirection)
Direcţia de scurgere a apei pe versant, bazată pe modelele digitale de elevaţie (DEM), se utilizează
în modelarea hidrologică cu scopul de a defini căile de drenaj a apei, transportul sedimentelor şi mişcarea curenţilor scurgerii laminare pe versant.
Direcţia de scurgere a apei pe versant am realizat-o utilizând programul geoinformatic ArcMap,
prin intermediul funcţiei Flowdirection cu scopul de a se defini şi identifica, într-o fază precedentă
traseele de scurgere, canalele de drenaj şi zonele de acumulare maximă a scurgerii.
În procesul de realizare a direcţiei de scurgere a apei pe versant am folosit ca suprafaţă de scurgere, suprafaţa obţinută în urma procesului de modelare a altitudinilor, corect hidrologic (prin forţarea
drenajului scurgerii), utilizând TopoToRaster.
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Pentru realizarea funcţiei cu programul geoinformatic ArcMap am utilizat următoarele comenzi,
materializate în ecuaţii de analiză spaţială, având drept scop principal definitivarea bazei de date raster reprezentând direcţia de scurgere a apei pe versant.
FlowDirection <in surface raster><out flow direction raster> {NORMAL | FORCE} (out drop raster):
Drept date de intrare în crearea direcţiei de scurgere am folosit modelul digital de elevaţie (DEM).
Funcţia flowdirection pune la dispoziţia utilizatorului două opţiuni pentru a analiza şi determina
direcţiile de scurgere din apropierea cumpenelor de apă.
NORMAL. Când este folosită opţiunea normal în funcţia flowdirection, atunci, dacă valoarea maximă în jurul pixelului este mai mare decât zero, direcţia de curgere va fi îndreptată spre margine şi
toţi pixelii, care ar trebui să fie orientaţi dinspre marginea grid-ului spre interior, vor fi orientaţi astfel.
Folosind această opţiune, pixelul de la marginea grid-ului va avea direcţia de scurgere orientată spre
pixelul intern cu schimbarea altitudinală cea mai accentuată. Dacă diferenţa altitudinală este mai mică
sau egală cu zero, atunci direcţia va fi orientată în afara grid-ului.
FORŢAT. Folosind această opţiune, toţi pixelii de la marginea grid-ului vor avea direcţia de curgere în afara grid-ului. Întreaga suprafaţă a bazinului hidrografic contribuie la scurgere şi implicit la
direcţia de scurgere a apei pe versant, de aceea am utilizat opţiunea normală pentru realizarea gridului reprezentând flowdirection.
Rezultatul pe care l-am obţinut în urma apelării funcţiei flowdirection (prin intermediul algoritmului de scurgere pe opt direcţii) este un grid, a cărui valori numerice variază între 1 şi 128. Codarea
pixelilor grid-ului rezultat se face în funcţie de altitudinea pixelilor, alăturat pixelilor luați în calcul
astfel: codarea pixelului cu cifra 16 se face atunci când direcţia celei mai accentuate căderi este spre
stânga pixelului procesat. Dacă un pixel este mai mic decât cei 18 vecini, acel pixel primeşte valoarea
vecinului sau cea mai mică valoare, iar scurgerea este definită spre aceasta. Dacă un pixel are schimbări ale valorii altitudinale în mai multe direcţii şi este parte a unui sink, direcţia de curgere nu va fi
definită.
Valoarea pentru această direcţie este dată de suma direcţiilor de cădere altitudinală,
dacă schimbarea altitudinală este aceeaşi spre dreapta, direcţia va fi egală cu 1 şi în jos direcţia va
fi egală cu 4, iar direcţia de scurgere a celulei procesate va fi egală cu 1+4=5.
Direcţia de curgere este determinată prin găsirea pantei celei mai mari dintre fiecare pixel. Panta
se calculează astfel:
Panta =

schimbarea valorii altitudinale
∗100
distanta
distanța

Distanţa este calculată ca fiind distanţa între centrele pixelor. Dacă mărimea pixelor este de 2 m,
atunci distanţa va fi de 2 m (distanţa pe orizontală), iar distanţa pe diagonală va fi de 2,828 m.
Dacă în procesul de analiză, panta tuturor pixelilor învecinaţi este aceeaşi, atunci vecinătatea se
măreşte până acolo, unde se găseşte panta cea mai mare între pixelii vecini, iar dacă toţi pixelii au
valori mai mari decât valoarea pixelului analizat, pixelul va fi considerat „zgomot” şi i se va atribui,
drept valoare, cea mai mică valoare pixelului vecin, iar direcţia de scurgere va fi orientată spre pixelul
vecin de la care i s-a atribuit valoarea. Dacă un pixel este vecin cu un alt pixel, care nu beneficiază de
atribute, atunci pixelul analizat nu va avea nici o valoare datorită insuficienţei datelor necesare pentru
procesare, iar dacă doi pixeli au direcţia de curgere unul spre celălalt, ei vor fi considerați sinkuri şi
vor avea o direcţie nedefinită.
În concluzie, direcţia de scurgere se poate realiza pe opt direcţii caracteristice: sus, sus-dreapta,
dreapta, jos-dreapta, jos, jos-stânga, stânga, sus-stânga.
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Corectitudinea grid-ului rezultat în urma utilizării funcţiei flowdirection este de o foarte mare
importanţă, lucru care rezidă din faptul că această structură, ca bază de date, constituie elementul de
intrare pentru realizarea analizei spaţiale de determinare şi calculul morphometric (absolut necesară
în realizarea modelelor hidrologice şi de analiză spaţială).

Graficul (epura) de creștere a suprafeţei bazinului
odată cu creșterea lungimii râului Ialpug

(Fig.
(Fig.
nr.45)nr.45)

Din punct de vedere hidrografic, bazinul rîului Ialpug se învecinează cu:
- bazinul rîului Cogîlnic la N-E,
- bazinul rîului Chirghij-Chitaila S-E,
- bazinul rîului Prutla N-W şi W,
- bazinul rîului Cahul la S-W.
Din punct de vedere al împărţirii teritorial administrative, este inclusă în cea mai mare parte
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Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia,

Ponderea lacurilor şi a pădurilor
Ponderea lacurilor constituie 4.583 %. (Tabelul nr.46)
Ponderea pădurilor constituie 6.205 %. (Tabelul nr.46 )
Ponderea este raportul dintre suprafaţa pădurilor şi a lacurilor, raportată la suprafaţa bazinului
hidrografic. Aceasta este calculată prin intermediul relației:
C=

Cs
∗100
F

C – Ponderea
Cs – Ponderea pădurilor şi a lacurilor
F – Suprafaţa bazinului hidrografic
Ponderea lacurilor de pe teritoriul Republicii Moldova este de 1,36 % din suprafaţa ţării, iar pe bazinul râului Prut de pe teritoriul Republicii Moldova ponderea constituie 2,10% din suprafaţa bazinului.
Ponderea pădurilor de pe teritoriul Republicii Moldova este de 12,7 % din suprafaţa ţării, iar pe bazinul râului Prut de pe teritoriul Republicii Moldova ponderea constituie 11,9% din suprafaţa bazinului.
Din punct de vedere hidrografic, bazinul râului Ialpug se învecinează cu:
● bazinul râului Cogâlnic la N-E,
● bazinul râului Chirghij-Chitai la S-E,
● bazinul râului Prut la N-W şi W,
● bazinul râului Cahul la S-W.
Din punct de vedere al împărţirii teritorial-administrative, este inclusă în cea mai mare parte:
● Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia,
● raionul Taraclia,
şi portiuni reduse din raioanele:
● Cimişlia,
● Basarabeasca,
● Leova,
● Cantemir,
● Cahul.
Toate particularităţile menţionate conferă bazinului hidrografic Ialpug individualitate între celelalte componente teritoriale similare. Aspectele precizate pot sprijini activitatea de amenajare a acestui
spaţiu geografic, în perpectiva unei reale dezvoltări durabile.
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Ialpug

Ialpugel de
stânga

lunga

Avdarma

Lunguța

Baurci

2

3

4

5

6

Ialpug

Ialpug

Sar-Iar

Mussa

Carsău

Ialpugel de
dreapta

Sasâghiol

Șamalia

Odaia

Salcia Mare

Salcia Mică

Salcia

Lucești

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Perimetru,
km

47,11

582,604

69,050

77,884

147,022

523,487

107,213

86,151

105,606

102,458

81,070

355,590

62,196

38,22

30,900

Salcia Mare

86,84

Salcia Mare 148,109

115,156

166,429

74,76

68,603

84,98

188,93

88,62

62,93

77,052

91,858

57,961

170,599

67,409

1116,566 275,055

42,079

4068,283 559,754

Suprafața,
km2

Salcia Mare 216,504

Ialpug

Ialpugel

Sasâghiol

Ialpugel

Ialpug

Ialpug

Taraclia

7

Lunga

Lunga

Lunga

Lunga

Ialpug

Ialpug

Ialpug

1

Apartenența

Bazinul

N r.

Altitudinea
medie, m

227,46

239,179
141,252

125,9

187,35

112,405

175,34

120,763

216,27

126,049

70,019

13,189

35,33

3,569

32,08

41,58

40,02
148,32

145,064

254,55

229,6

294,529

173,314

129,526

164,88

294,529 145,865

295,929 149,087

310,899

310,89

18,629 310,899 131,625

30,79

56,169 229,699 142,733

3,829

15,779 183,279 145,358

23,42

28,719 239,179 124,825

49,099

8,68

Lungimea
bazinului,
km

Lățimea
medie,
km

13,97

30,883

38,637

51,402

25,124

23,147

27,741

55,957

31,17

19,376

21,313

24,548

19,987

55,717

24,562

72,73

15,485

2,211

4,795

5,603

11,334

2,748

3,364

5,299

9,355

3,439

4,446

4,955

4,173

4,056

6,382

2,532

15,352

2,717

310,899 114,132 152,131 26,741

Altitudinea
maximă,
m

87,019 290,119 166,746

-6,277

Altitudinea
minimă,
m

1,94

1,967

2,251

1,945

2,627

2,193

1,977

2,329

2,423

1,917

2,115

2,56

1,816

2,553

2,411

2,322

2,049

2,476

4,874

3,743

4,175

4,13

4,733

4,808

4,417

4,265

2,78

4,316

1,941

1,93

2,793

3,532

3,43

3,211

5,292

3,241

CoefiPanta
cientul de
medie a
circulari- versanților,
tate
gr
Suma
lungimilor
albiilor, km
Panta
albiei, ‰

12,441

30,848

38,87

48,718

25,77

23,884

27,104

59,635

31,367

17,366

25,186

29,633

20,987

57,09

23,949

82,791

15,513

0,0025

0,0097

0,001

0,0107

0,0033

0,0073

0,006

0,0064

0,0024

0,0033

0,0064

0,005

0,0037

29,961

0,0168

110,8385 0,0022

170,5065 0,0065

495,489

57,715

75,042

131,333

465,852

56,231

80,624

54,38605

62,1017

70,63471 0,0044

285,617

38,593

840,982

22,57

163,103 3031,773 0,0007

Lungimea
albiei principale, km

1,109

1,06

1,07

1,109

1,081

1,071

1,09

1,058

1,051

1,064

1,294

1,272

1,112

1,055

1,039

1,227

1,06

1,092

Sinuozitatea
râului

Tabelul nr. 46 CARACTERISTICILE MORFOMETRICE ŞI MORFOGRAFICE ALE BAZINULUI, SUBBAZINELOR
ŞI REŢELEI HIDROGRAFICE A RÂULUI IALPUG

0,969

0,748

0,787

0,85

0,835

0,963

0,893

0,889

0,478

0,935

0,514

0,606

0,871

0,803

0,62

0,753

0,536

0,745

Densitatea
rețelei
hidrografice,
km/km2

0,959

0,671

0,295

0,433

0,604

0,485

0,953

0,744

1,16

0,446

0,403

0,422

0,457

0,953

1,339

0,592

0,731

4,583

Ponderea
lacurilor,
%

32,277

4,319

6,513

9,776

8,891

17,492

9,297

11,23

1,91

6,88

4,039

4,323

4,944

5,635

0,199

5,238

6,528

6,205

Ponderea
pădurilor,
%

Reţeaua
hidrografică
● Reţeaua
hidrografică.
Tipul reţelei hidrografice a rîului Ialpug – dentritică (Fig. nr.47)
Tipul reţelei hidrografice a râului Ialpug – dentritică

km
(Fig. nr.47)

In drumul lor spre mare, rîurilor li se alatură afluenţii. Vazute de sus, sau pe o hartă, rîurile
mpreuna cu afluenţii lor formează modele complicate şi distincte de reţele hidrografice.
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În drumul lor spre mare, râurilor li se alatură afluenţii. Vazute de sus, sau pe o hartă, râurile împre-

eaua hidrografică
Ialpug
se aseamănă
unui copac şi este nu
una cu afluenţiialorbazinului
formează modele
complicate
şi distincte de cu
reţelecoroana
hidrografice.
hidrografică
a bazinului
se aseamănă
cu coroana
unui copac şide
estetip
numită
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pornind deRețeaua
la cuvantul
grec
pentruIalpug
copac.
Reteaua
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d raurile că,
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regiune
care
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dehidrografică
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acelaşiatunci,
tip, iar mişcă
când raurile traversează o regiune în care rocile, de obicei argile, sunt de acelaşi tip, iar mişcările
au adusterestre
reliefului
modificări (cum ar fi fisuri ale rocilor) care să influenţeze semnific
nu au adus reliefului modificări (cum ar fi fisuri ale rocilor) care să influenţeze semnificativ
curgere adirecţia
râurilor.
(Fig.a râurilor.
nr.47)(Fig. nr.47)
de curgere

Ierarhizarea
reţelei hidrografice
a râului
Ialpug
conform
sistemuluiGravelius.
Gravelius
erarhizarea
reţelei hidrografice
a rîului
Ialpug
conform
sistemului
SistemeleSistemele
de clasificare
a reţelei
(Fig. nr.48)
de clasificare
a reţeleihidrografice
hidrografice

(Fig. nr.48)

sificarea reţelei
hidrografice a rîului Ialpug conform sistemului Gravelius nu ia în conside
Clasificarea reţelei hidrografice a râului Ialpug conform sistemului Gravelius nu ia în considerare
le afluenţilor,
debitul
de apă
transportat
sausau
mărimea
bazinului
hidrografic
drenat, ci d
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de apă transportat
mărimea bazinului
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faţă de râul principal.
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care se varsă
uenţilor faţă
deafluenţilor
rîul principal.
Conform
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se varsă în
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sau
lac,
este
de
primul
ordin.
Toate
arterele,
care
se
varsă
în
cele
de
primul
ordin
sunt
n sau lac, este de primul ordin. Toate arterele, care se varsă în cele de primuldeordin sun
ordinul doi, indiferent de mărimea lor. Cursurile care se varsă în cele de ordinul doi sunt de ordinul
, indiferent
de mărimea lor. Cursurile care se varsă în cele de ordinul doi sunt de ordinul
trei ş.a.m.d. (Fig. nr.48)
ig. nr.48)

Determinarea lungimii albiei principale şi 48
suma lungimilor tuturor albiilor
eaua hidrografică din spaţiul hidrografic Ialpug are o lungime a cursurilor de apă de 3031,

Determinarea lungimii albiei principale şi suma lungimilor tuturor albiilor
Rețeaua hidrografică din spaţiul hidrografic Ialpug are o lungime a cursurilor de apă de 3031,773 km.
Albiile influenţează regimul torenţial al scurgerii prin caracteristicile lor, legate de formă, lungime
şi pantă, dintre acestea lungimea şi panta fiind cele mai importante. Albiile majore largi permit acumularea temporară a unei mari părţi din volumul de apă. Apa rămasă în braţele secundare, formate
în timpul viiturilor este pe de-o parte pierdută, ca volum util de scurgere, prin evaporaţie în timp, dar
poate şi contribui la mărimea volumului de apă a viiturilor, înregistrate la intervale de timp foarte
mici.
Lungimea albiei influenţează scurgerea indirect, mărind sau micşorând timpul de concentrare a
apei în albie. Cu cât albia principală şi suma lungimilor albiilor este mai mare, cu atât şi timpul de
concentrare va fi mai mare. Suma lungimilor albiilor se poate utiliza şi în calculul densităţii reţelei
hidrografice, cât şi pentru calculul lungimii versanţilor, parametru necesar pentru determinarea timpului de concentrare pe versanţi.
Timpul de concentrare a apei în albie ține şi de panta albiei. O albie cu o pantă mică va face ca
viitura să se concentreze mai lent pe toată lungimea albiei, pe când o pantă mare a albiei va imprima
un caracter torenţial bazinului hidrografic.
Lungimea albiei se măsoară între izvor şi secţiunea de calcul, fiind exprimată în km sau în m, în
funcţie de scara la care se lucrează şi mărimea bazinului hidrografic.
Metodele clasice de măsurare a lungimilor albiei sunt: măsurarea cu ajutorul curbimetrului şi a
compasului cu deschidere echidistantă.
Suma lungimilor albiei principale şi a albiilor aferente se calculează cu relaţia:

∑L = L +∑L
a

albii

Prin intermediul programelor geoinformaţionale am realizat calculul lungimii albiei principale a
bazinului hidrografic, precum şi lungimea tuturor albiilor de pe suprafaţa bazinului. Pentru realizarea măsurătorilor albiei principale am avut la dispoziţie o serie de instrumente disponibile direct în
fereastra de lucru ArcG.I.S., iar pentru măsurarea lungimilor tuturor albiilor am apelat la modulele
statistice ale programelor geoinformatice, aplicate pe tabelele atribuite stratului reprezentând reţeaua
hidrografică.
Lungimea albiei principale am determinat-o ca distanţa între nodurile vectorului reţelei hidrografice, care se întinde de la secţiunea de calcul până în apropierea cumpenei de apă, urmând traseul cu
ordinul cel mai mare a reţelei hidrografice, atunci când apare o confluenţă. Iar când spre cumpănă am
întâlnit reţea hidrografică de acelaşi ordin, am ales nodul de pornire a vectorului, care drenează suprafaţa cea mai mare a bazinului hidrografic ca punct de start pentru calculul lungimii albiei principale.

Densitatea reţelei hidrografice
Densitatea retelei hidrografice are valoarea medie de 0.745 km/km p.
Densitatea de drenaj a reţelei hidrografice am definit-o ca şi capacitatea unei reţele hidrografice
de a colecta un anumit volum din apele de precipitaţie şi subterane, depinzând de caracteristicile
geologice, topografice şi antropice ale bazinului. Calculul pe suprafaţa bazinelor hidrografice l-am
realizat ca raport între lungimea totală a reţelei hidrografice şi suprafaţa bazinului hidrografic, utilizând relaţia:
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Dd =

L
F

Dd – Densitatea reţelei hidrografice
L – Suma lungimilor albiilor
F – Suprafaţa bazinului hidrografic
Calculul densităţii reţelei hidrografice ridică unele semne de întrebare, în funcţie de scopul pentru
care se realizează acesta. Pentru calculul şi simularea viiturilor de versant am obţinut densitatea de
drenaj pe suprafeţe caracteristice de 1 km2, ţinând seama de reţeaua hidrografică permanentă şi cea
periodică. În practica hidrologică se utilizează valorile medii ale densităţii reţelei hidrografice pentru
caracterizarea bazinului de recepţie, valori pe care le-am extras în mod automat, utilizând în procesul
de modelare a densităţii DEM-ul şi vectorii, reprezentând reţeaua hidrografică. Densitatea reţelei
hidrografice influenţează regimul torenţial al bazinului hidrografic. O reţea hidrografică densă, permanentă şi periodică, face ca regimul de ape mari şi viituri să tindă spre unul torenţial, în timp ce un
bazin hidrografic cu o densitate medie ori mică a reţelei hidrografice – să tindă spre un regim uniform
al scurgerii.

Panta albiei principale
Panta medie a albiei principale am determinat-o ca raport între diferenţa de nivel dintre cotele
nodului reţelei hidrografice de tip vector, reprezentând izvorul şi cele ale nodului reprezentând închiderea secţiunii de calcul şi lungimea în plan între cele două noduri, prin intermediul relaţiei:
I a = ( m / Km) =

H ( m)
La ( Km)

Ia = Panta albiei
H(m) = Altitudinea
La = Lungimea albiei principale
Pentru calcularea pantei albiei am apelat la Saga GIS, care are o capacitate imensă pentru prelucrarea de date spaţiale şi analiză.
Primul pas în calculul pantei albiei este importarea modelului digital de elevaţie (DEM) şi albia
principală a râului, prin următoarele comenzi:
Se încarcă grid-ul prin intermediul modulului GDAL: Modules/File/Grid/GDAL/Import Raster viaGDAL.
SAGA GIS oferă două metode de realizare a profilelor:
1) interactiv,
2) folosind un vector existent.
Folosind metoda interactivă se procedează astfel:
Se execută modulul Profile [Interactive] folosind următoarea comandă: Modules – Terrain Analysis –
Profiles – Profile [Interactive].
Se deschide o fereastră nouă, în care se va alege extend-ul (Grid system) şi grid-ul din care se
doreşte extragerea profilului.
Se încarcă vectorul după care se doreşte extragerea profilului, folosind comanda File – Shapes –
Load Shapes.
Profilul se extrage folosind comanda Modules – Terrain Analisys – Profiles – Profiles from Lines. În
fereastra nou deschisă se selectează grid-ul din care va fi extras profilul şi vectorul.Va rezulta un fişier
nou, de tip punct, ce conţine coordonatele punctelor, distanţa dintre ele, precum şi valoarea z (aceasta
ne oferă informaţii despre altitudine, temperatură, precipitaţii etc, în funcţie de tipul de grid încărcat).
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Utilizând relaţia şi datele extrase în mod automat, reprezentând lungimi şi altitudini (pe care le-am
identificat prin intermediul nodurilor de început şi final a albiei principale), am calculat panta medie
a albiei principale.

Sinuozitatea râului
Râul întotdeauna are o forma şerpuitoare, sinuozitatea depinde de locul prin care curge râul, de
durabilitatea rocilor și solurilor din care este formată valea și malurile râului, precum şi de proprietăţile dinamice ale fluxului de apă.
Sinuozitatea râului am definit-o ca şi lungimea râului, raportată la dreapta, care uneşte începutul şi
sfârşitul sectorului studiat.
Kc =

La
l

KC – Sinuozitatea
La – Lungimea râului
l – Distanţa dintre începutul şi sfârşitul locaţiei
Râul, pe lungimea sa, poate avea un coeficient de meandrare diferit. Iată de ce coeficientul de
meandrare se calculează pe sectoare de râu, apoi se calculează media acestuia.
Prin intermediul programelor geoinformaţionale am realizat calculul coeficientului de meandrare
cu ajutorul extensiei Hawths Tools, am apelat la definirea următoarelor comenzi:
<Hawths Tools><Analist Tools><Line Metrics>< Line layer><Sinuosity> (Sinuosity field)
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RÂUL PRINCIPAL COLECTOR IALPUG,
DE ORDINUL-I, CU UNITĂŢILE LACUSTRE
7. RÎUL PRINCIPAL COLECTOR IALPUG, DE ORDINUL-I, CU UNITĂŢILE LACUSTRE

Bazinul hidrografic Ialpug (Fig. nr.49)

Bazinul hidrografic Ialpug

(Fig. nr.49)
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Râul Ialpug îşi are izvorul din ploi pe versantul de sud al Podişului Moldovei Centrale, la marginea de nord a s.Ialpug, la o altitudine de 162,02 m abs., de unde Ialpugul apoi îşi sculptează albia, urmând o direcţie generală de la nord spre sud până la vărsare în lacul Ialpug în dreptul oraşului Bolgrad
pe teritoriul Ucrainei. (Fig. nr.49)
● are lungimea de 163,103 km,
● suprafața bazinului hidrografic e de 4068,283 km2,
● panta albiei e de 0,0007‰ (0,7 m/km), deşi prezintă importante diferenţieri pe sectoare.
● sinuozitatea este de 1,092.
Conform structurii văii, pantelor, caracterului luncii şi albiei, râul poate fi divizat în trei sectoare
morfologice principale:
1. cursul superior – de la izvor până la s.Javgur
2. cursul mijlociu – de la s.Javgur până la s.Aluatu
3. cursul inferior – de la s.Aluatu până la gura de vărsare a râului.
Cursul superior cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 18 km de la izvorul din ploi cu altitudinea
de 162,02 m abs. şi până la sud de s.Javgur, la confluenţa cu afluentul de stânga, râul Ialpugel cu altitudinea de 87,06 m abs., cu o diferenţa de nivel de 74,96 m. Ca de obicei, cursul superior se caracterizează
printr-o pantă mai accentuată comparativ cu panta medie a întregului râu. Astfel, panta medie a râului
în cursul superior constituie 0,0042 ‰ (4,2 m/km), iar cea a întregului râu este de numai 0,0007 ‰
(0,7 m/km). (Fig. nr. 50)
Cursul mijlociu cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 124,8 km în aval de satul Javgur, de la
confluenţa cu afluentul de stânga, râul Ialpugel, cu altitudinea de 87,06 m abs. şi până în aval de satul
Aluatu cu altitudinea de 9,18 m abs., cu o diferenţă de nivel de 77,88 m. Cursul mijlociu se caracterizează printr-o pantă mai lină, care constituie 0,0006 ‰ (0,6 m/km), faţă de panta medie a cursului
superior mai bruscă, care este de 0,0042 ‰ (4,2 m/km) şi mai apropiată de panta medie a întregului
râu, care constituie 0,0007 ‰ (0,7 m/km). (Fig. nr.50)
Cursul inferior cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 20,3 km în aval de satul Aluatu, cu altitudinea de 9,18 m abs., care este o continuitate a celor două braţe emisare din lacul de acumulare
Taraclia şi anume: primul Braţ – Canalul Magistral al râului Ialpug şi, respectiv, al doilea Braţ. Primul Braţ – Canalul Magistral al râului Ialpug şi până la vărsarea lui în lacul Ialpug cu altitudinea de
1,77 m abs., cu o diferenţă de nivel de 7,41 m. Braţul al doilea, în aval de satul Mirnoe, pe teritoriul
Ucrainei, confluează cu canalul Magistral Ialpug, care se varsă în lacul Ialpug. Cursul inferior se caracterizează printr-o pantă mai domoală, care constituie 0,00036 ‰ (0,36 m/km), faţă de panta medie
a cursului mijlociu, care este de 0,0006 ‰ (0,6 m/km) şi faţă de panta medie a întregului râu, care
constituie 0,0007 ‰ (0,7 m/km). (Fig. nr.50)
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Profilul longitudinal al rîului Ialpug (Fig. nr.50)
Diagrama nr. 50 Profilul longitudinal al râului Ialpug

● Izvorul râului Ialpug
Pentru râul Ialpug au fost stabilite două locuri de formare.
● Izvorul rîului Ialpug

● Profilul nr.1, 29 iunie a. 2015. Izvorul din ploi al râului Ialpug

Pentru rîul Ialpug au fost stabilite două locuri de formare.

● Profilul nr.1, 29 iunie a. 2015. Izvorul din ploi al rîului Ialpug (Foto nr.51)

Are altitudinea de 162,02 m abs.
Coordonate geografice de 46°39'58.29" latitudine N şi 28°35'4.15" longitudine E.
Izvorul din ploi - locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează în urma ploilor.
Acest loc se află la 1 km nord de izvorul de apă(Foto
şi lanr.51)
0,5 km nord de la marginea de nord a s. Ialpug
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Are altitudinea de 162,02 m abs.
Coordonate geografice: 46°39’58.29” latitudine N şi 28°35’4.15” longitudine E.
Izvorul din ploi este locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează în urma ploilor.
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locpădure.
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a versantului de dreapta – de 245 m abs. (Foto nr. 51)

● Profilul № 2, 11 mai a. 2015. Izvorul de apă al rîului Ialpug (Foto nr.52)

● Profilul nr. 2, 11 mai a. 2015. Izvorul de apă al râului Ialpug

(Foto nr.52)
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● Profilulnr.
3, 11 mai a. 2015. Rîul Ialpug, satul Ialpug (Foto nr.53)
s. Javgur.

● Profilul nr. 3, 11 mai a. 2015. Râul Ialpug, satul Ialpug

(Foto nr.53)
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stratului de apă, în medie, constituia 3-5 cm. În acest profil s-a efectuat măsurătoare asupra debitului
de apă cu flotori. Debitul de apă constituia 0,0024 m3/s (2,4 l/s).

r. 4, 11 mai
a. 2015. Iazul pe rîul Ialpug în amonte de satul Măximeni (
● Profilul nr. 4, 11 mai a. 2015. Iazul pe râul Ialpug în amonte
de satul Măximeni

(Foto nr.54)
Are altitudinea de 118,29 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°35’1.90” latitudine N şi 28°35’45.27” longitudine E.
Iazul pe râul Ialpug între s. Artimonovca şi s. Măximeni are:
 lungimea de 700 m,
 lăţimea de 150 m,

nea de 118,29 m abs., la oglinda apei.
geografice: 46°35'1.90" latitudine N şi 28°35'45.27" longitudine E.
Ialpug între s. Artimonovca şi s. Măximeni are:
a de 700 m,
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de 150 m,

Barajul are:
 lungimea de 225 m,
 înălţimea de 6 m,
 de pământ, ca anrocament a servit argila lutoasă,
 fără deschidere,
 coronament carosabil,
 fără canal de evacuare a apelor mari, fără deversarea apei, unica posibilitate de scurgere a apei
din lac este infiltrarea pasivă a ei pe sub piciorul barajului sau prin ţeava de metal de preaplin.
● Profilul(Foto
nr. 5,
11 mai a. 2015. Rîul Ialpug în amonte de satul Măximeni (Foto nr.55)
nr.54)

● Profilul nr. 5, 11 mai a. 2015. Râul Ialpug în amonte de satul Măximeni

(Foto nr.55)

Are altitudinea de 111,07 m abs., la oglinda apei. (Foto nr. 55)
Are altitudinea de 111,07 m abs., la oglinda apei. (Foto nr. 55)
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geografice:
46°34'55.84" latitudine N şi 28°35'47.51" longitudine E.
geografice: 46°34’55.84” latitudine N şi 28°35’47.51’’ longitudine E.
Profilul de la
marginea de nord a satului Măximeni, în aval de pod, prezintă o vale sub formă
Profilul de la marginea de nord a satului Măximeni, în aval de pod, prezintă o vale sub formă tradală, binepezoidală,
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cest profil, în aval de pod s-a efectuat măsurătoare
asupra debitului de apă aplicînd metoda
3
trică. Debitul de apă constituia 0,002 m /s (2 l/s). (Foto nr.55)

a apei. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 2 m. Există posibilitatea
deplasării în lungul muchiei malului.
În acest profil, în aval de pod s-a efectuat măsurătoare asupra debitului de apă aplicându-se metoda
volumetrică. Debitul de apă constituia 0,002 m3/s (2 l/s). (Foto nr.55)

● Profilul nr. 6, 11 mai a. 2015. Iazul pe râul Ialpug în amonte de satul Javgur

(Foto nr. 56)
Are altitudinea de 108,92 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°33’30.23” latitudine N şi 28°36’6.58’’ longitudine E.
Iazul e situat între satul Măximeni şi satul Javgur şi are:
 lungimea de 750 m,
 lăţimea de 140 m.
Barajul are:
 lungimea de 160 m,
 înălţimea de 6 m,
 de pământ, ca anrocament a servit argila lutoasă,
 cu deschidere,
 deversor frontal de tip fântână,
 coronament carosabil.
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La ziua cercetării nivelul apei în iaz era cu circa 1,0 m mai jos faţă de creasta deversantă la care se
situează Nivelul Normal de Retenţie. Din această cauză iazul nu are scurgere şi unica posibilitate de
scurgere a apei din lac este infiltrarea pasivă a ei pe sub piciorul barajului (Foto nr. 56). O soluţie ar
fi coborârea crestei deversante, care se poate realiza numai prin construirea unui deversor cu stavilă
alunecătoare, utilizată pentru deschideri mici, care efectuează deplasarea în plan vertical prin alunecare, astfel regularizându-se scurgerea apei din lac.

11 mai a.2015. Rîul Ialpug în aval de satul Javgur (Foto nr.57)
● Profilul nr. 7, 11 mai a. 2015. Râul Ialpug în aval de satul Javgur

(Foto nr.57)
Are altitudinea de 87,06 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°30’51.68” latitudine N şi 28°37’48.24’’ longitudine E.
Profilul în aval de satul Javgur, la confluenţa râului Ialpugel, afluent de stânga, cu râul principal
Ialpug, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de 175 m abs., cu pantă moderată, cu un grad mediu de fragmentare, sunt acoperiţi cu vegetaţie
naturală, predomină pădurile. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie cca 450 m.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, cu lăţimea de 450 m, netedă, deschisă, umedă, slab
accidentată. Este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, predomină păşunea. (Foto nr.57)
Albia minoră este canalizată, acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, cu
lăţimea de 1,5 m pe oglinda apei, de 7 m pe talvegul albiei şi 13,8 m între muchiile malului (la albie
plină). Apa stagnează şi bălteşte numai pe unele segmente mici, curgerea abia este vizibilă. Maluri cu
substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul
muchiei malului. (Foto nr.57)
De menţionat, că în acest profil s-au observat primele sărături pe suprafeţe impunătoare, care se
vor perpetua şi în aval pe cursul râului. (Foto nr.58)
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● Cursul mijlociu al râului Ialpug.
Cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 124,8 km în aval de satul Javgur, de la confluenţa cu
afluentul de stânga, râul Ialpugel, cu altitudinea de 87,06 m abs. şi până în aval de satul Aluatu cu altitudinea de 9,18 m abs., cu o diferenţă de nivel de 77,88 m. Cursul mijlociu se caracterizează printr-o
pantă mai lină, care constituie 0,0006 ‰ (0,6 m/km), faţă de panta medie a cursului superior – mai
bruscă, care are 0,0042 ‰ (4,2 m/km) şi mai apropiată de panta medie a întregului râu, care e de
0,0007 ‰ (0,7 m/km).
Valea are formă trapezoidală, versanţi cu pantele predominant line, culmile se situează între
130-175 m de la satul Javgur şi până la satul Aluatu. Faţă de versantul de dreapta, versantul de stânga
vizavi de satul Cenac, satul Bugeac, oraşul Comrat, satul Chirsova, satul Congaz, satul Alexeevca,
satul Svetlâi şi satul Cortenul Nou se caraterizează printr-un grad puternic de fragmentare şi o reţea
deasă de râpi (ravene) adânci, dezvoltate în lungul versantului. Versanţii sunt puternic valorificaţi în
agricultură, fiind acoperiţi cu culturi cerealiere şi plantaţii.
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, uscată, slab accidentată, acoperită cu vegetaţie
ierboasă şi mai puţin valorificată. De menţionat, că sunt frecvente sărăturile.
Albia minoră în cea mai mare parte este canalizată, pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf (lângă mal),
vegetaţie mezofilă: salcie (răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i
se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul şi plopul (lângă mal). Se
observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe segmentele de albie dintre iazuri, pe unele porţiuni apa
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chiar stagnează sau râul seacă. Cursul mijlociu al râului este puternic regularizat prin iazul Cenac şi
lacurile de acumulare Bugeac, Comrat, Congaz şi Taraclia cu o capacitate de acumulare (un volum)
de peste 1 mln. m3 de apă.
De-a lungul cursului mijlociu s-au dezvoltat aşezări ca:






s. Cenac,
s. Bugeac,
or. Comrat,
s. Chirsova,
s. Beşalma,







s. Congaz,
s. Svetlâi,
s. Cortenul Nou,
s. Cealâc,
s. Samurza,

 s. Balabanu,
 s. Novosiolovca,
 s. Aluatu.

● Profilul nr. 8, 11 mai a.2015. Iazul pe râul Ialpug în amonte de satul Cenac

(Foto nr.59)
Are altitudinea de 86,22 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°29’25.05” latitudine N şi 28°38’21.29’’ longitudine E.
Iaz situat la 1 km în amonte de satul Cenac şi are:
 lungimea de 1,7 km,
 lăţimea de 280 m.
Barajul are:
 lungimea de 370 m,
 înălţimea de 6 m,
 de pământ, ca anrocament a servit argila lutoasă,
 cu deschidere,
 deversor de tip pâlnie cu stăvilă alunecătoare, este utilizată pentru deschideri mici, care efectuează deplasarea în plan vertical prin alunecare, astfel regularizându-se scurgerea apei din lac.
 coronament carosabil.
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● Profilul nr. 9, 11 mai a.2015. Râul Ialpug la confluenţă cu râul Topala

(Foto nr.60)

Are altitudinea de 69,54 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°26’7.89” latitudine N şi 28°39’27.50’’ longitudine E.
Profilul
râului
Ialpug la
confluenţă
cu râul
Topala, afluent de stânga, prezintă o vale largă, sub forudinea de
69,54
m
abs.,
la
oglinda
apei.
mă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versantului de stânga ating altitudinea de 140-150 m abs.,
ate geografice:
latitudine
N şilină28°39'27.50"
E.
iar a celui de46°26'7.89"
dreapta – de 160-170
m abs., cu pantă
de 7,50, cu un grad longitudine
moderat de fragmentare.
Versantul de stânga este acoperit cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu păşune, iar cel de dreapta este
rîului Ialpug
la confluenţă cu rîul Topala, afluent de stînga, prezintă o vale la
valorificat, predominând terenurile agricole, cultivate sub cereale. Lăţimea între tălpile versanţilor
cca 300 m.
ală, bineconstituie
exprimată.
Culmile versanului de stînga ating altitudinea de 140-150 m
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de0300 m, netedă, deschisă, uscată, slab
pta - deaccidentată.
160-170
m abs. cu pantă lină de 7,5 , cu un grad moderat de frag
Este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, predomină păşunea. (Foto nr.60)

înga este acoperit cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu păşune, iar cel de drea
dominînd terenurile agricole, cultivate sub cereale. Lăţimea între tălpile ve
00 m.
63
a majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 300 m, netedă, deschisă, usc

Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 6,6 m pe talvegul albiei şi 11,2 m între muchiile malului (la albie plină). Este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, din care
cauză apa stagnează şi bălteşte, numai pe unele segmente mici curgerea abia este vizibilă. Maluri cu
substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul
muchiei malului. (Foto nr.60)

● Profilul nr. 10, 11 mai a.2015. Râul Ialpug, satul Bugeac

(Foto nr.61)

Are altitudinea de 58,2 m abs., la oglinda apei.
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Sărătură în lunca râului Ialpug, satul Bugeac
Sărătură în lunca rîului Ialpug, satul Bugeac (Foto nr.62)

(Foto nr.62)
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Are altitudinea de 55,64 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°19'18.38" latitudine N şi 28°40'4.94" longitudine E.
Lacul de acumulare Comrat, situat în amonte
65 de oraşul Comrat, are o capacitate de
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cumulare (un volum) de peste 1 mln. m de apă.

Are altitudinea de 55,64 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°19’18.38” latitudine N şi 28°40’4.94’’ longitudine E.
Lacul de acumulare Comrat, situat în amonte de oraşul Comrat, are o capacitate de
acumulare (un volum) de peste 1 mln. m3 de apă.
Informaţie generală despre lac:
 tipul - de albie,
 regularizarea scurgerii – sezonieră,
 destinaţia: irigare, piscicultură,
 anul dării în exploataţie – 1957,
 proiectant – Institutul ,,Moldselihozproiect”.
Parametri iniţiali:
 lungimea – 3,65 km,
 lăţimea: medie – 470 m; maximă – 690 m,
 adâncimea: medie – 2,38 m; maximă – 4,5 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 1,7 km2.
 volumul: brut – 4,05 mln. m3; util – 3,56 mln. m3.
 cotele: Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 56,1 m, Nivelul Maxim de Exploatare - 56,95 m,
Parametrii pentru anul 1983:
 adâncimea medie - 1,76 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 1,45 km2,
 volumul: total – 1,40 mln.m3
Parametrii pentru anul 1995:
 adâncimea medie - 1,0 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 1,40 km2,
 volumul: total – 1,40 mln. m3.
Parametrii pentru anul 2000:
 adâncimea medie - 0,86 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 1,40 km2,
 volumul: total – 1,20 mln. m3.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, fără deschidere,
 lungimea - 410 m,
 înălţimea - 4,07 m,
 descărcător (evacuator) de beton cu ecluze şi regulator, amplasat la malul drept (Foto nr.63),
 staţii de pompare pentru irigaţie.
Situaţia şi starea lacului de acumulare în timpul cercetării, anul 2015.
S-a constatat, că situaţia şi starea acestui lac reflectă situaţia în care se află şi celelalte lacuri de
acumulare din bazinul hidrografic Ialpug. La ziua cercetării taluzul în amonte al barajului era puternic
subsăpat şi erodat. Aceasta ne vorbeşte despre faptul că, pe parcurs nu s-a acordat atenţia cuvenită privind întreţinerea construcţiilor hidrotehnice, de aceea erodarea coronamentului continuă. Cu toate că
lacul de acumulare este dat în arendă, careva lucrări de menţinere, întreţinere sau amenajare a lacului
de acumulare nu sunt vizibile. Staţiile de pompare sunt nefuncţionale. (Foto nr.63)
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acumulare se înregistrează adîncimile cele mai mari. Din acest considerent deducem, că
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Normal de Retenţie. De aceea, orientativ după nivelul apei, care în cazul dat este înălţimea stratului
de apă faţă de fundul lacului, putem determina şi adâncimea lacului, adică rezultă că va fi şi ea de 0,7
m, care cu puţin diferă de adâncimea medie de 0,86 m, înregistrată în anul 2000. (Foto nr.64)
 adâncimea de 0,7 m a apei în lac citită pe mira fixată lângă baraj este mică, dacă o comparăm
cu adâncimea medie iniţială, care atingea valoarea de 2,38 m. De obicei, în apropiere de barajul
lacului de acumulare se înregistrează adâncimile cele mai mari. Din acest considerent deducem,
că lacul a fost puternic colmatat pe parcursul anilor.
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2,38 m, atunci la ziua cercetării adîncimea citită la miră atingea 0,70 m la Nivelul Normal de
Retenţie, de unde facem diferenţa de adîncimi. (Foto nr.64)
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● Profilul nr.11, 13 mai a.2015. Lacul de acumulare Congaz (Foto nr.65)
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Coordonate geografice: 46° 7'3.95"latitudine N şi 28°36'49.07"longitudine E.

Are altitudinea de 38,06 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 7’3.95” latitudine N şi 28°36’49.07’’ longitudine E.
Lacul de acumulare Congaz, situat în amonte de satul Congaz, are o capacitate de acumulare (un
volum) de peste 1 mln. m3 de apă. (Foto nr.65)
Informaţie generală despre lac:
 tipul - de albie,
 regularizarea scurgerii – sezonieră,
 destinaţia: irigare, piscicultură, agrement,
 anul dării în exploataţie – 1961,
 proiectant – Institutul ,,Moldselihozproiect”.
Parametrii iniţiali:
 volumul: total – 9,9 mln. m3; util – 5,68 mln. m3.
Parametrii pentru anul 1981:
 lungimea lacului - 5,0 km,
 lăţimea: medie - 620 m; maximă - 970 m,
 adâncimea: medie - 1,65 m; maximă - 3,37 m,
 suprafaţa oglinzii apei: la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - 3,08 km2; la Nivelul Minim de
exploatare – 0,94 km2,
 volumele: brut – 5,07 mln. m3; util – 4,47 mln. m3,
 cotele: Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 36,67 m; Nivelul Minim de Exploatare – 34,6 m.
Parametrii pentru anul 2000:
 adâncimea: medie - 1,32 m,
 suprafaţa oglinzii apei: la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - 2,5 km2,
 volumul brut – 3,3 mln. m3.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, fără deschidere,
 lungimea - 756 m,
 lăţimea coronamentului – 6 m,
 înălţimea - 10,3 m,
 descărcător (evacuator) de beton cu ecluze şi regulator, amplasat la malul stâng,
 canal de aducţiune cu lungimea de 250 m,
 canal de evacuare cu lungimea de 410 m,
 staţie de pompare staţionară pentru irigaţie.
La data cercetării s-a constatat, că barajul se află în stare bună, este carosabil, cu coronamentul
pietruit. Alt aspect ar fi prezenţa scurgerii apei din lacul de acumulare. (Foto nr.65)
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13 mai a.2015. Rîul Ialpug, satul Congaz (Foto nr.66)
 Profilul nr.12, 13 mai a.2015. Râul Ialpug, satul Congaz

(Foto nr.66)
Are altitudinea de 31,68 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 6’26.86” latitudine N şi 28°36’34.58’’ longitudine E.
Profilul râului Ialpug în aval de pod, lângă satul Congaz, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 100 m abs. la cel de dreapta cu pantă
lină şi 165 m abs. la cel de stânga, cu pantă mai rapidă. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie 0,8
km, iar laţimea între muchiile versanţilor este de 5,7 km. Faţă de versantul de dreapta, versantul de
stânga se caracterizează printr-un grad puternic de fragmentare şi o reţea deasă de râpi (ravene) adânci, dezvoltate în lungul versantului. Versantul de stânga este acoperit cu vegetaţie naturală, ierboasă,
arbuşti, păşune, iar cel de dreapta este ocupat de construcţii (case, drumuri).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 0,8 km, pe stânga - deschisă, netedă, uscată, acoperită cu terenuri agricole sub culturi cerealiere, pe dreapta - închisă, uscată, slab
accidentată, ocupată de construcţii (case, drumuri) şi parţial acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă.
Predomină păşunea, pajiştea. (Foto nr.66)
Albia minoră este canalizată, liberă, cu lăţimea de 2,8 m pe oglinda apei şi 12,3 m între muchiile
malului (la albie plină), cu patul nisipo-mâlos şi mâlos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu
vegetaţie şi înalte de 0,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
La ziua cercetării râul avea o apă străvezie, curgerea ei era leneşă, cu viteza de 0,26 m/s. Adâncimea râului, în medie, atingea 20–24 cm. În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei
aplicându-se metoda flotorilor. (Foto nr.66)
Debitul de apă constituia 0,15 m3/s (150 l/s).
De menţionat, că acest debit se formează din scurgerea apei din lacul de acumulare Congaz, spre
deosebire de alte lacuri, şi aportul râului Carsău, afluent de dreapta, cu un debit de 0,024 m3/s (24 l/s),
care confluează cu râul Ialpug în aval de lacul de acumulare Congaz.

e 31,68 m abs., la oglinda apei.
rafice: 46° 6'26.86" latitudine N şi 28°36'34.58" longitudine E.
alpug în aval de pod, lîngă satul Congaz, prezintă o vale
mată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 100 m abs. la c
la cel de stînga, cu pantă mai rapidă. Lăţimea între tălpile vers
muchiile versanţilor este de 5,7 km. Faţă de versantul de drea
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De menţionat, că acest debit se formează din scurgerea apei din lacul de acumulare Congaz, spre
deosebire de alte lacuri, şi aportul rîului Carsău, afluent de dreapta, cu un debit de 0,024 m3/s (24 l/s),
care confluează cu rîul Ialpug în aval de lacul de acumulare Congaz.

● Profilul nr.13, 13 mai a.2015. Lacul de acumulare Taraclia

● Profilul nr.13, 13 mai a.2015. Lacul de acumulare Taraclia (Fig. nr.67)

Canalul de aducţiune, lacul de acumulare Taraclia (Foto nr.68)

nr. 67)
Canalul de aducţiune, lacul(Foto
de acumulare
Taraclia (Foto nr.68)

Canalul de aducţiune, lacul de acumulare Taraclia

Ecluze deversante, lacul de acumulare Taraclia (Foto nr.69)
(Foto nr.68)

Ecluze deversante, lacul de acumulare Taraclia

Ecluze deversante, lacul de acumulare Taraclia (Foto nr.69)
(Foto nr.69)

Deversor, lacul de acumulare Taraclia (Foto nr.70)
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Deversor, lacul de acumulare Taraclia

Deversor, lacul de acumulare Taraclia (Foto nr.70)

(Foto nr.70)
Are altitudinea de 20,84 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°56’13.88” latitudine N şi 28°37’5.50’’ longitudine E.
Lacul de acumulare Taraclia, situat în amonte de satul Taraclia, are o capacitate de acumulare (un
volum) de peste 1 mln. m3 de apă. (Fig. nr.67)
Informaţie generală despre lac:
 tipul – de albie, cu umplere din lacul Ialpug,
 regularizarea scurgerii – sezonieră,
 destinaţia: excluderea deversărilor de apă neproductive din canalul magistral, tăierea din capacitatea standartizată a staţiilor de pompare frontale ale canalului magistral, formarea unei
rezerve de apă garantată pentru irigaţie, alimentare cu apă, creşterea peştelui, recreaţie,
 anul dării în exploataţie – 1982,
 proiectant – Institutul ,,Moldghiprovodhoz”.
Parametrii iniţiali:
 lungimea - 8,5 km,
 lăţimea: medie - 1800 m; maximă - 2100 m,
 adâncimea: medie - 4,1 m; maximă - 8,5 m,
 suprafaţa oglinzii apei: la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - 15,1 km2, la Nivelul Minim de
Exploatare (NMin.E) - 7,0 km2,
 volumul: brut - 62,0 mln. m3; util - 50,0 mln. m3,
 cotele: Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - 22,5 m; Nivelul Minim de Exploatare - 18,0 m.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, fără deschidere,
 lungimea - 2264 m,
 lăţimea coronamentului - 20 m,
 înălţimea maximă - 12,1 m,
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 descărcător (evacuator) de viitură, constând din: zonă de intrare (Foto nr.68), canal de aducţiune
(Foto nr.68 ), ecluză deversantă (Foto nr.69 ), repeziş, disipator de energie a torentului de apă,
canal de evacuare (Fig. nr.67),
 deversor de tip fântână (Foto nr.70),
 evacuator de fund (din ţevi de oţel) cu zona de intrare sub formă de fântână,
 canal magistral principal cu lungimea de 26,5 km (Fig. nr.67),
 staţie de pompare a apei.
Situaţia şi starea lacului de acumulare Taraclia la data cerecetării este la fel ca şi a celorlalte lacuri
de acumulare din bazinul hidrografic Ialpug. S-a constatat, că acest proiect gigantoman de aducere
prin pompare la mai multe nivele a unei cantităţi de apă din lacul Ialpug prin canalul magistral Ialpug,
cu o lungime de 26,5 km pentru irigarea terenurilor agricole, iniţiat încă pe timpul Uniunii Sovietice
nu a fost dus la bun sfârşit. Practic acesta nu a funcţionat, a fost falimentar de la bun început şi bine că
a fost aşa, pentru că impactul asupra mediului înconjurător ar fi fost dezastruos. În primul rând, pentru
pomparea acestei cantităţi de apă se cereau celtuieli colosale de energie electrică. Totodată, salinitatea
apei din lacul Ialpug variază de la 1,0 la 1,5 g/litru, iar de calitatea apei depinde păstrarea fertilităţii
solului, dar şi nivelul producţiei agricole, sau beneficiile pe care le aduce irigaţia. Pentru aprecierea
calităţii apei este obligatorie analiza periodică fizico-chimică a apei, deoarece calitatea apei se modifică în timp, sub influenţa diferitor factori de mediu şi antropici. Conţinutul în săruri solubile al apei
de irigat este cuprins între 0,15 - 3 g/l. Apa cu un conţinut salin de pană la 0,5 grame pe litru poate
fi utilizată în aproape toate cazurile. Dacă conţinutul este mai mare (pană la 2,5 grame /litru), se vor
putea iriga doar solurile cu o foarte bună permeabilitate şi pe care sunt puse culturi cu o foarte bună
toleranţă salină. În cazul nostru irigarea, cu siguranţă ar fi dus la salinizarea şi sodizarea terenurilor
agricole, având în vedere şi condiţiile climaterice, care se caracterizează printr-un potențial de evaporaţie sezonieră mai înalt faţă de cantitatea de precipitaţii căzute şi favorizează acumularea sărurilor
în sol.
Alte aspecte ar fi:
 lipsa scurgerii apei din lac,
 nivelul foarte scăzut, care se situează cu 2,5 m mai jos faţă de Nivelul Normal de Retenţie
(NNR),
 prezenţa peştelui pierit cu greutatea de circa 0,5-1,0 kg,
 toate utilajele, instalaţiile şi echipamentul hidrotehnic sunt nefuncţionale.
 barajul lacului de acumulare este în stare bună.
 în aval de lacul de acumulare Taraclia, râul Ialpug este format din două braţe. Un braţ este Canalul Magistral, care se varsă în lacul Ialpug. Al doilea braţ este Canalul care începe de la ecluzele lacului şi confluează cu canalul magistral la 0,3 km în aval de punctul vamal al Republicii
Moldova din satul Mirnoe, pe teritoriul Ucrainei. (Fig. nr.67)
 de aceea Canalul Magistral (primul Braţ) preia afluenţii de dreapta ai râului Ialpug, iar Canalul
al doilea (Braţul al doilea) preia afluenţii de stânga ai râului Ialpug.
De menţionat, că pe sub o ecluză există o scurgere foarte mică, care a fost măsurată aplicându-se
metoda flotorilor. Debitul de apă constituia 0,015 m3/s (15 l/s).
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● Profilul nr. 14, 13 mai a.2015. Canalul Magistral (primul braţ) al rîului Ialpug în aval de
satul Aluatu (Foto nr.71)

● Profilul nr. 14, 13 mai a. 2015. Canalul Magistral (primul braţ) al râului
Ialpug în aval de satul Aluatu

(Foto nr. 71)
Are altitudinea
de 9,18
m abs.,
oglindaapei.
apei.
Are altitudinea
de 9,18
m abs.,
la la
oglinda

Coordonate geografice: 45°51’9.09” latitudine N şi 28°35’8.36’’ longitudine E.
Profilul Canalului Magistral (primul Braţ) al râului Ialpug în aval de satul Aluatu prezintă o vale
foarte largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 115 m
abs. pe cel de stânga cu pantă lină şi 150 m abs. pe cel de dreapta, cu pantă mai rapidă. Lăţimea între
tălpile versanţilor constituie 3,5 km, iar laţimea între muchiile versanţilor este de 7,5 km. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad foarte puternic de valorificare, practic 100% din suprafaţa lor
este acoperită cu terenuri agricole, plantaţii (viţă de vie) şi culturi cerealiere.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 3,5 km, deschisă. Este accidentată pe
partea stângă de o reţea de canale de irigaţie, umedă, acoperită cu terenuri agricole sub culturi cerealiere şi parţial acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte. (Foto nr.71)
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 35 m pe oglinda apei şi 40 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul mâlos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de
1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.71)

● Cursul inferior al râului Ialpug
Cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 20,3 km în aval de satul Aluatu, cu altitudinea de 9,18
m abs., care este o continuitate a celor două braţe emisare din lacul de acumulare Taraclia şi anume:
primul Braţ – Canalul Magistral al râului Ialpug şi al doilea Braţ. Primul Braţ – Canalul Magistral al
râului Ialpug şi până la vărsarea lui în lacul Ialpug cu altitudinea de 1,77 m abs. şi o diferenţă de nivel
de 7,41 m. Braţul al doilea, în aval de satul Mirnoe, pe teritoriul Ucrainei, confluează cu canalul
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Magistral Ialpug, care se varsă în lacul Ialpug. Cursul inferior se caracterizează printr-o pantă mai
domoală, care constituie 0,00036 ‰ (0,36 m/km), faţă de panta medie a cursului mijlociu, care are
0,0006 ‰ (0,6 m/km) şi faţă de panta medie a întregului râu, care este de 0,0007 ‰ (0,7 m/km).
Valea are formă trapezoidală, versanţi cu pante predominant line, culmile se situiază între 100-150
m în aval de satul Aluatu şi până la vărsare.Versanţii în zona de vărsare a râului Ialpug se caracterizează printr-un grad mediu de fragmentare şi o reţea de râpi (ravene) adânci, dezvoltate în lungul versantului.Versanţii sunt puternic valorificaţi în agricultură, fiind acoperiţi cu culturi cerealiere, plantaţii
şi parţial ocupaţi de construcţii (case, drumuri).
Lunca este bilaterală, în general asimetrică şi dezvoltată mai bine pe partea stângă a râului, accidentată de o reţea de canale de irigaţie, umedă, acoperită parţial cu vegetaţie ierboasă. Aproape de
gura de vărsare în lunca râului Ialpug se întâlnesc crescătorii de peşti atât pe teritoriul Republicii
Moldova, cât şi pe cel al Ucrainei.
Albia minoră este canalizată, pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf (lângă mal), vegetaţie mezofilă:
salcie (răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin
rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul şi plopul (lângă mal). Se observă o curgere
relativ leneşă a apei, iar pe segmentele de albie acoperite cu vegetaţie acvatică apa stagnează sau
curgerea este abia vizibilă.
Cursul inferior străbate localităţi ca:
 s. Chirilovca,
 s. Ciumai,
 s. Mirnoe.

● Profilul nr. 15, 13 mai a.2015. Braţul al doilea al râului Ialpug
în aval de satul Aluatu

(Foto nr. 72)
Are altitudinea de 9,18 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°51’3.48” latitudine N şi 28°35’13.16’’ longitudine E.
Profilul Braţului al doilea al râului Ialpug (primul Braţ fiind canalul Magistral) în aval de satul
Aluatu, la confluenţă cu râul Lunga, afluent de stânga, prezintă o vale foarte largă, sub formă trape-
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zoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 115 m abs., pe cel de stânga cu pantă
lină şi 150 m abs., pe cel de dreapta cu pantă mai rapidă. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie
3,5 km, iar lăţimea între muchiile versanţilor este de 7,5 km. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad foarte puternic de valorificare, practic 100% din suprafaţa lor fiind acoperiţi de terenuri
agricole cu plantaţii (viţă de vie) şi culturi cerealiere.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 3,5 km, deschisă. Este accidentată pe
partea stângă de o reţea de canale de irigaţie, umedă, acoperită cu terenuri agricole sub culturi cerealiere şi parţial acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte. (Fig. nr.72)
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 6 m pe oglinda apei şi 40 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul mâlos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,52,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Fig. nr.72)

● Profilul nr.16, 13 mai a.2015. Canalul Magistral al râului Ialpug
în amonte de satul Ciumai

(Foto nr. 73)
Are altitudinea de 3,57 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°47’24.39” latitudine N şi 28°34’24.78’’ longitudine E.
Profilul Canalului Magistral (primul Braţ) al râului Ialpug la confluenţă cu râul Salcia Mare, afluent de dreapta, în amonte de satul Ciumai, prezintă o vale foarte largă, sub formă trapezoidală, bine
exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 110 m abs. pe cel de dreapta cu pantă mai rapidă
şi 60 m abs. pe cel de stânga, cu pantă lină. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie 2,8 km, iar lăţimea între muchiile versanţilor este de 4,5 km. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad foarte
puternic de valorificare, practic 100% din suprafaţa lor este acoperită de terenuri agricole cu plantaţii
(viţă de vie) şi culturi cerealiere, iar cel de dreapta este ocupat parţial şi de construcţii (case, drumuri).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, cu lăţimea de 2,8 km, deschisă. Este accidentată pe
partea stângă de o reţea de canale de irigaţie, umedă, acoperită cu terenuri agricole sub culturi cerealiere şi parţial acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte.
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Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 35 m pe oglinda apei şi 40 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul mâlos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,52,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. Albia minoră este complet acoperită
cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie mirositoare
(Elaeagnus angustifolia), căreea i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu
măslinul (lângă mal). Deaceea apa în albie stagnează şi bălteşte. (Foto nr.73)

● Profilul nr.17, 30 iunie a. 2015. Canalul Magistral al râului Ialpug

● Profilul
nr.17, 30 iunie
a.2015.
Canalul
Magistral al rîului Ialpug la marginea de sud a satului
la marginea
de sud
a satului
Ciumai
Ciumai (Foto nr.74)

(Foto nr. 74)
Are altitudinea de 2,9 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°46’22.94” latitudine N şi 28°34’27.01” longitudine E.
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perită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie mirosiînalte de 4-5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. Albia minoră este complet
toare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării
acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie
mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită
asemănării cu măslinul (lîngă mal). Deoarece apa în albie stagnează şi bălteşte, este foarte greu de a găsi
un loc potrivit pentru măsurarea debitului de apă, deaceea s-a ales podul, fiindcă aici s-a observat o
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curgere a apei.(Foto. № 74)
La ziua cercetării, rîul în secţiunea de măsurare a debitului cu lăţimea de 1,25 m avea o apă

Debitul de apă constituia 0,04 m3/s ( 40 l/s).
cu măslinul (lângă mal). Deoarece apa în albie stagnează şi bălteşte, este foarte greu de a găsi un loc
potrivit pentru măsurarea debitului de apă, de aceea s-a ales podul, fiindcă aici s-a observat o curgere
a apei. (Foto
74)iunie a.2015. Braţul al doilea al rîului Îalpug la confluenţă cu rîul Sarîiar
● Profilul
nr.18,nr.30
La ziua cercetării, râul în secţiunea de măsurare a debitului cu lăţimea de 1,25 m avea o apă stră(Foto nr.75)
vezie, curgerea ei era leneşă, cu viteza medie de 0,21 m/s şi adâncimea medie de 0,23 m.
În acest punct s-a efectuat o măsurătoare de debit al apei în amonte de pod cu morişca hidrometrică.
Debitul de apă constituia 0,04 m3/s ( 40 l/s).

● Profilul nr. 18, 30 iunie a.2015. Braţul al doilea al râului Ialpug
la confluenţă cu râul Sar-iar

(Foto nr. 75)
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acobie plină) cu patul nisipo-mîlos şi mălos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte
perită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie mirosi1,5–2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. Albia minoră este puternic
toare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării
operită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie
irositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită
emănării cu măslinul (lîngă mal). Deaceea apa în albie stagnează, bălteşte şi este greu de a găsi un loc
trivit pentru măsurarea debitului de apă. (Foto nr.75)
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La data cercetării rîul avea o apă străvezie, curgerea ei era leneşă, cu viteza medie de 0,07 m/s,

cu măslinul (lângă mal). De aceea apa în albie stagnează, bălteşte şi este greu de a găsi un loc potrivit
pentru măsurarea debitului de apă. (Foto nr.75)
La data cercetării râul avea o apă străvezie, curgerea ei era leneşă, cu viteza medie de 0,07 m/s, cu
adâncimea medie de 0,19 m. Pentru a cunoaşte aportul de apă la timpul respectiv, pe râul Sar-iar, afluent de stânga, în imediata apropiere de confluenţa lui cu Braţul al doilea al râului Ialpug, s-a efectuat
o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda flotorilor, iar debitul constituia 0,056 m3/s (56 l/s).
Altă măsurătoare de debit s-a executat cu morişca hidrometrică pe Braţul al Doilea al râului Ialpug
în aval de confluenţă, iar debitul obţinut era de 0,065 m3/s (65 l/s). (Foto nr.75)

● Profilul nr.19, 13 mai a.2015. Canalul Magistral al râului Ialpug,
satul Mirnoe

(Foto nr. 76)
Are altitudinea de 1,77 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°43’50.00” latitudine N şi 28°35’3.98” longitudine E.
Profilul Canalului Magistral (primul Braţ) al râului Ialpug, la marginea de sud a satului Mirnoe,
prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de
120 m abs. pe cel de dreapta cu pantă mai rapidă de circa 3,20 şi 100 m abs. pe cel de stânga cu pantă
lină. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie 1,8 km, iar lăţimea între muchiile versanţilor este de
3,4 km. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad puternic de valorificare, toată suprafaţa lor
fiind acoperită de terenuri agricole, plantaţii de viţă de vie şi culturi cerealiere, ocupaţi parţial și de
construcţii (case, drumuri).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, mai dezvoltată pe partea stângă a râului, are lăţimea de 1,8 km, deschisă. Este accidentată, pe partea stângă se găseşte o crescătorie de peşti din 7
heleşte, legate între ele cu o reţea de canale, umedă, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune
şi pajişte.
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 65 m pe oglinda apei şi 85 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul nisipo-mâlos şi mălos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie
şi înalte de 6,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. Albia minoră este slab
acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. (Foto nr.76)
La data cercetării râul avea o apă străvezie, curgerea ei era abia vizibilă.
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● Regimul
hidrologic
râului Ialpug
● Regimul
hidrologic
al rîulal
Ialpug
Diagrama nr.77 Debitul mediu lunar și mediu lunar multianual de apă
(râul Ialpug, or. Bugeac (st.c.f.Comrat))

(Diagrama nr.77)

Regimul hidrologic
râului
Ialpug
şi al afluenţilor
săi de diferit
ordin
este caracterizat
existenţa de
Regimul
hidrological al
rîului
Ialpug
şi al afluenţilor
săi de
diferit
ordin este de
caracterizat
a
4
sezoane
hidrologice
(Diagrama
nr.77):
existenţa a 4 sezoane hidrologice (Diagrama nr.77):

1.
Sezonuldede
iarnă
(decembrie-februarie):
ape
mici cu
dealimentare
iarnă, cusubterană,
alimenatare
subterană,
1. Sezonul
iarnă
(decembrie-februarie):
ape mici
de iarnă,
temperaturi
temperaturisub
sub0°C,
0°C,
cu
posibile
viituri
de
iarnă
în
perioadele
de
topire
a
zăpezilor.
cu posibile viituri de iarnă în perioadele de topire a zăpezilor.
2. Sezonul de primăvară (februarie-mai) dominat de topirea zăpezilor şi căderi abundente de
2. Sezonul
primăvară
(martie-mai) dominat de topirea zăpezilor şi căderi abundente de preciprecipitaţii,
cu ape de
mari
de primăvară.
pitaţii, cude
ape
mari(iunie-august)
de primăvară.dominat de scăderea treptată a debitelor ca urmare a epuizării
3. Sezonul
vară
surselor3.subterane
şi vară
evapo-transpiraţiei
ridicate,
apele treptată
mici dea debitelor
vară, plusca episoade
de ape mari
Sezonul de
(iunie-august) dominat
de cu
scăderea
urmare a epuizării
datorate ploilor
torenţiale.
surselor
subterane şi evapotranspiraţiei ridicate, cu apele mici de vară, plus episoade de ape
4. mari,
Sezonul
de toamnă
cu ape mari de toamnă, datorită căderii abundente
datorate
ploilor(septembrie-noiembrie),
torenţiale.
de precipitaţii sau continuarea apelor mici de vară datorită aridităţii.
4. Sezonul de toamnă (septembrie-noiembrie), cu ape mari de toamnă, datorită căderii abundente
de precipitaţii sau continuarea apelor mici de vară datorită aridităţii.
Regimul rîului Ialpug este ilustrat prin datele din observaţii de la posturile hidrometrice din satul
Bugeac Regimul
şi or. Comrat.
râului Ialpug este ilustrat prin datele din observaţii de la posturile hidrometrice din satul
Bugeac şi or. Comrat.
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49. R.Ialpug-or.Bugeac (st.c.f. Comrat). Cota ,,0” a postului 54.96 m ab. SB. Anii 1962-1990

Nivelul maxim
Perioada
fenomenelor
Perioada de iarnă
de gheață de
primăvară
cm
data
cm
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4
5
6
7

Forma A - Pentru râuri cu pod de gheaţă stabil

Tabelul nr.78 Tabelul privind caracteristicile hidrologice de nivel pentru postul s. Bugeac
(st.c.f. Comrat), pentru perioada de observaţii 1962-1990
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0.11

0.023

0.59

0.15
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0.001

01.08

16.06

18.09

0.006

30.01

40%

_____

1969 (32)
nu

0.006

nu

01,02.12.1978

28.02.1977

0.001

nu

28.02
15-30.01

0.002

22

m3/s

20-22.01

21

data

Debitele caracteristice de apă

16. r.Ialpug-or.Bugeac (st.c.f. Comrat). Suprafaţa bazinului 241 km.pat. Anii 1962,1963,1965,1966,1969-1980.

6

05

0.31

4

03

1977

3

02

0.005 0.042 0.046 0.006 0.006 0.008 0.002 0.004

2

01

Volumul scurgerii
anuale, mln.m3

Forma A - pentru râuri cu pod de gheaţă stabil

Debitul mediu lunar de apa, m3/s
maxim / minim de iarnă / minim de albie deschisă

1976

1

Anul, caracteristicile pe perioada de
observații

22

data

81%

_____

1962 (163)

10.05.1980

10.05

06,07.08

06.07-17.08 (8)

05.08-02.10 (55)

06.04-11.08 (49)

Tabelul nr.79 Tabelul privind caracteristicile hidrologice de debit al apei pentru postul s. Bugeac
(st.c.f. Comrat), pentru anii 1962, 1963, 1965, 1966, 1969-1980

16.02.1969
31.01.1975
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Tabelul nr.80 Tabelul privind caracteristicile hidrologice ale scurgerii
de viitură pentru postul s. Bugeac (st.c.f. Comrat),
pentru anii 1962, 1963, 1965, 1966, 1969-1980

Debitul maxim
instantaneu

3

4

5

6

16. r.Ialpug-or.Bugeac (st.c.f. Comrat).Suprafaţa bazinului

Volumul scurgerii
mln.m3

2

pentru toată
perioada
viiturii

m3/s

până la vîrful
viiturii

data

Data
sfârșitului
viiturii
data întâia

Stratul scurgerii,
mm

generală

m3/s

Durata viiturii, zile
descreșterii

1

Debitul de apă
anterior viiturii

cresterii

Anul, caracteristici pe
perioada de observații

Scurgerea de viitură

7

8

9

10

11

12

241 km.pat. Anii 1962, 1963, 1965, 1966, 1969-1980

1976

0.009

16.09

7.87

18.09

22.09

2

4

6

0.8

2.6

0.616

1977

0.25

15.06

3.24

16.06

19.06

1

3

4

0.3

1.0

0.233

1978

0.029

31.07

1.94

01.08

05.08

1

4

5

0.3

1.2

0.281

1979

0.17

07.04

9.02

09.04

16.04

2

7

9

1.2

5.8

1.4

1980

0.32

16.06

8.49

21.06

24.06

5

4

9

2.2

3.6

0.876

Medie

0.06

2

5

7

0.8

2.7

0.645

Maxim
(timpuriu)

0.32

5

14

15

2.2

9.1

2.19

____

_____

_____

_____ _____ _____

_____

_____

_____

Anul
(% cazuri)

1980

1963

1980

1965

1965

1980

1963

1963

Minim
(târziu)

0.0

1

1

3

0.2

0.3

0.069

____

_____

_____

_____

_____

_____

Anul
(% cazuri)

25%

1975

1972,1975

1975

1975

8.39
07.04.1979

16.09.1976

16.4

0.27

09.04.1979 16.04.1979

18.09.1976 22.09.1976

_____ _____ _____
38%

83

1966

1966

84

256

maxim

04/VII
(86%)

06/II/1963

24/XI/1959

timpurie

târzie

30/IX/ -04/
X/1971

06/II1963

3

data

anual

Data: medie

104

161

Nivelul:
mediu

minim

2

cm

1

Caracteristicile pe
perioada de
observații

60

6

cm
7

data

perioada de
vară-toamnă
8

cm
9

data

perioada de
iarnă
10

cm
11

data

de iarnă
12

cm

24/XI/1959

(23/
III/1964)

20/VII (77%)

05 14/V/1969

05/V/1969

74

15/VI/1958

29/I/1966

23/II

29/I/1966

221

141

69

265

112

85

04/I

29/XI/1958

07/III/1963

28/
XI/1964

20/
II/1971

01-05,09/
XII/1957,
11/I/1958

05-07/
III/1963

20/I

28-30/
XI/1964

06/
II/1963

71

56

81

64

15/I/1961

30/XI/1969,
1970

07/XII

17/
XII/1970

03/
XII/1962

15

data

19/
XI/1965

56

107

80

14

cm

Nivelul, începutul
fenomenelor de
îngheț de toamnă

27/II/1958

03/VII (93%)

11-24/IV/1965,
03-19,
24-30/XI/1970

15-18/
VIII/1962

13

data

perioada albie
deschisă

Nivelul minim

103. r. Ialpug - or. Comrat. Cota ‘0’ a postului 49.00 m SB. Anii 1957-1972

5

data

(148) 09/III/1963

88

4

cm

curgerea sloiurilor
de primăvară

Nivelul maxim

Forma A - Pentru râuri cu pod de gheaţă stabil

Tabelul nr. 81 Tabelul privind caracteristicile hidrologice de nivel pentru
postul or. Comrat, pentru perioada de observaţii 1957-1972

înghețat

46

197

98

16

1971

1963

17

Amplitudinea anuală a
variației nivelului
cm
data

85

2

Denumirea
punctului

1050

103

vâlceaua
or. Taraclia
Taraclia

14.2

3

Suprafața
bazinului,
km p.

or. Taraclia

Lunga

Fără nume or. Comrat

1

Denumirea
cursului de apă

27

80

_

4

Distanța de
la secțiunea
hidrometrică până
la cel mai îndepărtat
punct al sistemului
hidrografic, km

6.1

1.8

_

5

Panta medie
ponderată
a profilului
longitudinal
al cursului de
apă, ‰

1957

1947

1929

6

_

_

_

7

1960

_

1960

8

IX

_

IX

9

data

anul

anul

data

determinării
urmei nivelului
apei

trecerii debitului
maxim

Anul și data

260

_

263

10

1.3

_

2.9

11

_

_

_

12

Panta
Elemente
Lungimea medie pe
morfologice
sectorului
sectorul
ale profilului
de calcul, m de caltransversal
cul, ‰

36.4

_

59.6

13

suprafața
secțiunii
udate,
m p.

16.8

_

63.7

14

lățimea
torentului, m

2.17

_

0.97

15

adâncimea
medie,
m

30

_

30/35

16

coeficientul
de rugozitate,
1/n

Medii pe sector

Debitele maxime de apă ale viiturilor excepționale, determinate după urmele nivelului apelor mari

Tabelul nr. 82 Tabelul privind debitele maxime de apă ale viiturilor excepţionale, determinate după
urmele nivelului apelor mari

1.86

_

2.18

17

viteza
medie de
curgere a
apei, m/s

67.8

152

130

18

parțial

67.8

152

130

19

total

Debitul de apă, m
cub./s

7.1. Râul Ialpugel de ordinul-II (afluent de stânga al râului Ialpug)
Bazinul hidrografic Ialpugel de stânga

nr.83) ordine:
De menţionat, că afluenţii sunt prezentaţi în(Fig.
următoarea
● mai întîi cei de stînga, apoi afluenţii de dreapta ai rîului Ialpug,
● de la izvor spre gura de vărsare a rîului Ialpug.
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De menţionat, că afluenţii sunt prezentaţi în următoarea ordine:
● mai întâi cei de stânga, apoi afluenţii de dreapta ai râului Ialpug,
● de la izvor spre gura de vărsare a râului Ialpug.
Râul Ialpugel de stânga îşi are obârşia la 2,5 km est de la marginea de sud a satului Ialpug, în
apropiere
de drumul
pietruit,lace
satul
cu satul
la altitudinea
m de
abs. Se
Rîul
Ialpugel
îşi are obîrşia
2,5leagă
km est
deIalpug
la marginea
de Hîrtop
sud a satului
Ialpug, de
în 231,84
apropiere
drumul varsă
pietruit,
ce leagă
satul
cu stâng,
satul Hîrtop
la altitudinea
231,84lamaltitudinea
abs. Se varsă
în rîul
în râul
Ialpug,
de Ialpug
pe malul
la 1,7 km
sud de satuldeJavgur,
de 87,06
m abs.
Ialpug, de
pe
malul
stîng,
la
1,7
km
sud
de
satul
Javgur,
la
altitudineea
de
87,06
m
abs.
(Fig.
nr.83)
(Fig. nr.83)
● are lungimea de 15,513 km,
● are
15,513 hidrografic
km,
● lungimea
suprafaţa de
bazinului
e de 42,0792 km2,
● suprafaţa
bazinului
hidrografic
e
de
● căderea generală a râului este de42,079
144,78km
m,,
● căderea generală a rîului este de 144,78 m,
● panta medie este de 9,3 m/km (0,0093‰) de şi prezintă importante diferenţieri pe sectoare.
● panta medie este de 9,3 m/km (0,0093‰) şi prezintă importante diferenţieri pe sectoare.
● sinuozitatea
de 1,06.
● sinuozitatea
e dee1,06.
În cursul
superior,
kmdedelalaizvor,
izvor,cu
cu altitudinea
altitudinea de 231,84 m
În cursul
superior,
pe pe
ceicei
5,05,0km
m abs.
abs.şişipână
pînălalasatul
satulMarienfeld
cu altitudinea
m abs.
o cădere
101,84
pantădede20,3
20,3m/km
m/kmsau
sau0,0203
0,0203 ‰.
Marienfeld
cu altitudinea
de de
130130
m abs.
areare
o cădere
dede
101,84
mm
şi şio opantă
nr.84)
‰. (Fig.(Fig.
nr.84)
Cursul
mijlociu
cuprinde
sectorul
de cu
râuocu
o lungime
dekm
8,0 înkmaval
în aval
de satul
Marienfeld
Cursul
mijlociu
cuprinde
sectorul
de rîu
lungime
de 8,0
de satul
Marienfeld
cu cu
altitudinea
130şimpînă
abs.laşipunctul
până lacu
punctul
cu altitudinea
100cumoabs.,
cu o de
diferenţă
nivel de
altitudinea
de 130 mdeabs.
altitudinea
de 100 mde
abs.,
diferenţă
nivel dede30,0
30,0
m. Cursul
mijlociu se caracterizează
printr-o
pantă
medie
mai lină,
care ‰
constituie
0,0037 ‰
m. Cursul
mijlociu
se caracterizează
prin pantă medie
mai lină,
care
constituie
0,0037
sau 3,7 m/km.
sau 3,7 m/km. (Fig. nr.84)
(Fig. nr.84)
Cursul inferior
cuprindecuprinde
sectorulsectorul
de rîu cudeo râu
lungime
2,5 kmdeîn2,5
avalkm
deînpunctul
altitudinea
de
Cursul inferior
cu o de
lungime
aval decupunctul
cu altitudinea
100 m abs.
şi pînă
la vărsare
Ialpugîncu
altitudinea
87,06 m abs.,
cu o diferenţă
deonivel
de de nivel
de 100
m abs.
şi pânăînlarîul
vărsare
râul
Ialpug cudealtitudinea
de 87,06
m abs., cu
diferenţă
12,97 mde
şi o12,97
pantămmedie
de 5,2
m/kmdesau
‰. (Fig.
nr.84)
şi o pantă
medie
5,20,0052
m/km sau
0,0052
‰. (Fig. nr.84)

Profilul longitudinal al r. Ialpugel de stânga

(Fig.(Fig.
nr.84)
nr.84)
În valea
rîului
suntsunt
aşezate
satele
Marienfeld
şi Ialpugeni.
În valea
râului
aşezate
satele
Marienfeld
şi Ialpugeni.
În cursul superior ambii versanţi sunt acoperiti cu vegetaţie naturală, păduri foioase şi arbuşti, iar
lunca e acoperită cu vegetaţie ierboasă, pajişte şi păşune. Albia este naturală şi uscată.
În cursul de mijloc şi inferior atît versanţii, cît şi lunca sunt puternic valorificaţi în agricultură, se
cultivă îndeosebi cereale. Albia este canalizată şi uscată pe segmentul dintre satele Marienfeld şi
Ialpugeni. (Foto nr.85) În satul Ialpugeni în albie apare un87
fir slab de apă curgătoare. (Foto nr.86)

În cursul superior ambii versanţi sunt acoperiti cu vegetaţie naturală, păduri foioase şi arbuşti, iar
lunca e acoperită cu vegetaţie ierboasă, pajişte şi păşune. Albia este naturală şi uscată.
În cursul de mijloc şi cel inferior atât versanţii, cât şi lunca sunt puternic valorificaţi în agricultură,
se cultivă îndeosebi cereale. Albia este canalizată şi uscată pe segmentul dintre satele Marienfeld şi
Ialpugeni. (Foto nr.85) În satul Ialpugeni în albie apare un fir slab de apă curgătoare. (Foto nr.86)

Râul
Ialpugel
stânga),
Marienfeld
Rîul Ialpugel
(de(de
stînga),
satul satul
Marienfeld
(Foto nr.85)

(Foto nr.85)

Rîul Ialpugel Rîul
(deIalpugel
stînga),
Ialpugeni
(Foto nr.86)
(de stînga),satul
satul Ialpugeni
(Foto nr.86)
Râul Ialpugel (de stânga), satul Ialpugeni

● Profilul nr. 20, 11 mai a.2015. Izvorul de apă al rîului Ialpugeni (Foto nr.87)
(Foto nr.86)
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● Profilul nr. 20, 11 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Ialpugel (de stânga)

(Foto nr.87)

Are altitudinea de 231,84 m abs.
Coordonate geografice: 46°38’45.21” latitudine N şi 28°37’4.82’’ longitudine E.
Izvorul de apă e locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă. Râul Ialpugel îşi are
obârşia dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire naturală a apei la suprafaţa uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 90 m în aval de drumul pietruit dintre satele Ialpug
şi Hârtop.de
Izvor,
în jurul
Are altitudinea
231,84
mcăruia
abs. s-a format o nişă de izvor amenajat. Nişa este pietruită sub formă de
semicerc,
captat
într-o
ţeavă
prin care debitează
apa.N(Foto
nr.87)
Coordonate geografice: 46°38'45.21"
latitudine
şi 28°37'4.82"
longitudine E.
Debitul de apă al izvorului constituie 0,022 l/s şi a fost determinat aplicându-se metoda volumeIzvorul de
apă e locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă. Rîul Ialpugel îşi are
trică.
a dintr-un izvor
caracter
permanent,
unlargă,
punct
de ieşire
naturală
a apei
Acest propriu-zis
sector prezintă cu
o vale
slab exprimată,
sub formă
cu aspect
de amfiteatru,
cu pantă
lină.la suprafa
0
0
Înclinarea
versantuluisituat
de dreapta
estem
de în
8,4aval
, a versantului
de stânga
– de dintre
4,2 , cu un
grad slab
de şi Hîrto
lui dintr-un
strat acvifer,
la 90
de drumul
pietruit
satele
Ialpug

în jurul căruia s-a format o nişă de izvor amenajat. Nişa este pietruită sub formă de semicer
într-o ţeavă prin care debitează apa. (Foto nr.87)
89 l/s şi a fost determinat aplicîndu-se metod
Debitul de apă al izvorului constituie 0,022
etrică.

fragmentare. Ambii sunt acoperiţi cu vegetaţie naturală, predomină pădurea şi arbuştii, iar parţial şi
vegetaţia ierboasă, fâneaţă. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie cca 40 m. Cumpăna de apă a
versantului de stânga atinge altitudini de 262,7 m abs., iar cumpăna de apă a versantului de dreapta
Albia minoră
naturală
– de 256,2
m abs. are lăţimea talvegului de 0,7m, lăţimea între muchiile malului (la albie
de 4,5 m, adîncimea
de bilaterală,
apă la izvor
esteare
delăţimea
0,01 –de0,05
cu substrat
de argilă,
Lunca (albiacursului
majoră) este
simetrică,
cca 40m.m,Maluri
cu denivelări,
umedă, cu
slab de şi
accidentare.
acoperită
cu vegetaţie naturală,
ierboasă,
fâneaţă, muchiei
se întâlnescmalului.
lidate cu grad
vegetaţie
înalte dePredominant
1,5 m. Există
posibilitatea
deplasării
în lungul
arbori
şi
arbuşti.
minoră este puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf.
Albia minoră naturală are lăţimea talvegului de 0,7 m, lăţimea între muchiile malului (la albie plină) e de 4,5 m, adâncimea cursului de apă la izvor este de 0,01 – 0,05 m. Maluri cu substrat de argilă,
● Profilul nr.21, 11 mai a.2015. Iazul în aval de satul Ialpugeni (Foto nr.88)
consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
Albia minoră este puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf.

● Profilul nr.21, 11 mai a.2015. Iazul în aval de satul Ialpugeni

(Foto nr.88)

Are altitudinea
de 110,91 m abs., la oglinda apei.
Are altitudinea de 110,91 m abs., la oglinda apei.
CoordonateCoordonate
geografice:
46°33'13.23"
latitudine
longitudine
Iaz în
situat
geografice:
46°33’13.23”
latitudineNNşişi 28°38'6.81"
28°38’6.81’’ longitudine
E. IazE.situat
aval în aval
ul Ialpugeni.
(Foto
nr.88)(Foto nr.88)
de satul
Ialpugeni.
InformaţieInformaţie
generalăgenerală
despre despre
iaz: iaz:
 tipul – de albie,
tipul
– de albie,
 regularizarea scurgerii – sezonieră,
regularizarea
– sezonieră,
 destinaţia:scurgerii
irigare, piscicultură,
agrement,
destinaţia:
irigare,
piscicultură,
agrement,
 lungimea iazului - 850 m,
 lăţimea:
medie-- 850
300 m;
lungimea
iazului
m,maximă - 550 m.
lăţimea: medie - 300 m; maximă - 550 m.
Construcţii hidrotehnice:
baraj de pămînt, ca anrocament a servit argila lutoasă, fără deschidere, carosabil,
lungimea - 280 m,
lăţimea coronamentului – 5m,
90
înălţimea - 5 m,
evacuator de ape mari la malul drept,

agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice, parţia
at de o fîşie
îngustă de pădure.
Construcţii hidrotehnice:
de pământ, ca anrocament
a servit argila
lutoasă,
fără deschidere,
carosabil,
oră) este baraj
bilaterală,
simetrică,
are
lăţimea
de
300 m, netedă,
lungimea - 280 m,
 lăţimea
coronamentului predomină
– 5m,
e naturală,
ierboasă,
păşunea. Se întîlnesc arbori ş
 înălţimea - 5 m,
 evacuator de ape(Elaeagnus
mari la malul drept, angustifolia), căreia i se mai spu
lcia mirositoare
 golire de fund de tip fântână de beton.
semănării
cu măslinul.
La ziua cercetării era fără deversarea apei, unica posibilitate de scurgere a apei din iaz este infiltrarea pasivă a ei pe
barajului.de 6,0 m pe talvegul albiei şi 10
e canalizată,
cusub piciorul
lăţimea
Bieful în aval al iazului prezintă o vale largă sub formă trapezoidală, bine exprimată. Lăţimea între
tălpileeversanţilor
constituie
circa 300
m, lăţimea
între muchiile versanţilor
este deliberă
2,0 km.
Curgerea
abea
vizibilă
pe
sectoarele
de
albie
de vegeta
Culmile versanţilor ating altitudini de 165 m abs. - cel de stânga, cu un grad slab de fragmentare şi
180 higrofilă
m abs. - cel de dreapta.
versanţilor este
de 12,0 , cu pantă
rapidă, valorificaţi,
acoperiţistuf şi
getaţiepredominant
şi Înclinarea
hidrofilă:
pipirig,
rogoz,
papură,
cu terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice, parţial ocupaţi de vii
şi livezi. Iazul este înconjurat
de o fâşie îngustăangustifolia),
de pădure.
lcie mirositoare
(Elaeagnus
căreia i se mai spu
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 300 m, netedă, deschisă, uscată. Este
acoperităcu
cu vegetaţie
naturală, ierboasă,
predomină
păşunea.
Se întâlnesc arbori
arbuşti ca: salcia
semănării
măslinul
(lîngă
mal).
Maluri
cu şisubstrat
de argi
(răchita), sălcioara sau salcia mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin ru(Russian olive)
datorită asemănării cu
măslinul.
1,0 m. sesc
Există
posibilitatea
deplasării
în lungul muchiei malulu
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 6,0 m pe talvegul albiei şi 10 m între muchiile malului
0

(la albie plină). Curgerea e abia vizibilă pe sectoarele de albie liberă de vegetaţie acvatică. Este puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf şi mezofilă: salcie (răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc
(Russian olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Maluri cu substrat de argilă, consolidate
cu vegetaţie şi înalte de 0,5-1,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.

2, 11 mai a.2015. Rîul Ialpugel la confluenţă cu rîul Ialpug î
Javgur (Foto nr.89)
● Profilul nr.22, 11 mai a.2015. Râul Ialpugel de stânga la confluenţă
cu râul Ialpug în aval de satul Javgur

(Foto nr.89)
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Are altitudinea de 87,06 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°30’51.68” latitudine N şi 28°37’48.24’’ longitudine E.
Profilul la confluenţa râului Ialpugel, afluent de stânga, cu râul principal Ialpug, în aval de satul
Javgur, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versantului de stânga
ating altitudini de 170-175 m abs., cu pantă rapidă, cu un grad moderat de fragmentare, acoperit cu
vegetaţie naturală, predomină pădurile, parţial şi vegetaţia ierboasă. Culmile versantului de dreapta
ating altitudini de 100-120 m abs., cu pantă mai domoală, puternic valorificaţi în agricultură sub
culturi cerealiere. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie cca 350 m, lăţimea între muchiile versanţilor este de cca 1,3 km.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 350 m, e netedă, deschisă, umedă,
slab accidentată. Este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, predominând păşunea. (Foto nr.89)
Albia minoră este canalizată, acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură.
Are lăţimea de 1,4 m pe oglinda apei, de 6 m pe talvegul albiei şi 10 m între muchiile malului (la albie
plină). Apa stagnează şi bălteşte, numai pe unele segmente mici curgerea abia este vizibilă. Maluri cu
substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul
muchiei malului. (Foto nr.89)
De menţionat, că anume cu acest profil apar sărăturile, care vor fi întâlnite şi în aval pe cursul
principal al râului Ialpug.
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De menţionat, că anume cu acest profil apar sărăturile, care vor fi întîlnite şi în aval pe cursul
ncipal al rîului
Ialpug.
7.2.
Râul Lunga de ordinul-II (afluent de stânga al râului Ialpug)
7.2. Rîul Lunga de ordinul-II (afluent de stînga al rîului Ialpug)
Bazinul hidrografic al rîului Lunga (Fig. nr.90)
Bazinul hidrografic al râului Lunga

(Fig. nr.90)
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Râul Lunga, satul Beşghioz

(Foto nr.91)
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e nivel de 20,16 m. Cursul inferior se caracterizează
prin pantă mai domoală, care constit

Profilul longitudinal al r. Lunga

(Fig. nr.92)
● Izvorul rîului Lunga
(Fig. (Fig.
nr.92)nr.92)
● Pentru rîul Lunga au fost stabilite
două
locuri de formare.

● Izvorul râului Lunga
mai a.2015. Izvorul din ploi al rîului Lunga (Foto nr.93)

●●Izvorul
rîului
Lunga
Profilul
nr.23,
12

Pentrurîul
râul
Lunga
fost
stabilite
două
locuri
de formare.
● Pentru
Lunga
auau
fost
stabilite
două
locuri
de formare.

● Profilul
mai Izvorul
a.2015.dinIzvorul
din ploi
al(Foto
râului
Lunga
● Profilul
nr.23,nr.23,
12 mai12
a.2015.
ploi al rîului
Lunga
nr.93)

(Foto nr.93)
Are altitudinea de 195,93 m abs.
Coordonate geografice: 46°26’18.76” latitudine N şi 28°48’10.17’’ longitudine E.
Izvorul din ploi e locul, unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează în urma ploilor.
Acest loc se află la 3 km est de satul Ciucur Mingir. (Foto nr.93)

95

versantului de stînga este de 3,00, a versantului de dreapta de 2,80, cu un grad slab de fragmentare.
Versanţii sunt acoperiţi cu terenuri agricole, pe cel de stînga se cultivă cereale, pe cel de dreapta este
plantată viţă de vie. Cumpăna de apă a versanţilor de stînga şi de dreapta atinge altitudini de 225 m abs.
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cca
60 m,
e netedă,
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cu pantăselină.
Înclinarea
0
0
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cursului
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(Foto
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cu vegetaţie
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ierboasă,
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şi arbuşti.pămîntului.
De menţionat
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unei fîntîni,
în care
oglinda apei
este cu
4 m mai
jos faţăarbori
de suprafaţa
Albia minoră naturală prezintă o fâşie continuă, ce include în ea toate zonele mai joase ale cursului
de apă intermitent, care încă nu este sculptată şi evidenţiată, dar asigură prin secţiunile ei succesive
continuitatea
scurgerii
şuvoaielor
şi torenţilor
temporari.
Are lăţimea
talvegului
de 2-3 m, este în în●
Profilul nr.24,
12 mai
a.2015.
Izvorul de
apă al rîului
Lunga
(Foto nr.94)
tregime acoperită cu vegetaţie ierboasă. (Foto nr.93)
De menţionat existenţa unei fântâni, în care oglinda apei este cu 4 m mai jos faţă de suprafaţa
pământului.

● Profilul nr.24, 12 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Lunga

(Foto nr.94)

Are altitudinea de 161,6 m abs.
Are altitudinea
de 161,646°25'15.74"
m abs.
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geografice:
latitudine N şi 28°49'24.27" longitudine E.
Coordonate
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N zilei,
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Izvorul de apă e locul, unde apare apa la lumina
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apă e locul,
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Stabilirea
locului
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al
râului
Lunga
este
un
deosebit, fiindcă izvorul de apă permanent porneşte dintr-o excavaţie pe talvegul văii, executată
caz deosebit, fiindcă izvorul de apă permanent porneşte dintr-o excavaţie pe talvegul văii, executată
artificial, sub formă de heleşteu cu dimensiunile de 30 m lungime şi 8 m lăţime. De aceea, drept izvor
de apă permanent este considerat ca fiind locul de ieşire al râului din heleşteu. (Foto nr.94)
A fost efectuată o măsurătoare de debit de apă cu ajutorul flotorilor, din care s-a obţinut o valoare
de 0,002 m3/s (2,0 l/s).
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valoare de 0,002 m /s (2,0l/s).
Acest sector prezintă o vale slab exprimată, sub formă largă. Lăţimea între tălpile versanţilor
constituie cca 30 m, iar cea între muchiile versanţilor este de 1,5 km, cu pantă lină. Înclinarea versanţilor
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Albia minoră este puternic acoperită cu vegetaţie ierboasă. (Foto nr.94)

● Cursul superior al râului Lunga

(Foto nr.95)
În cursul superior, pe cei 12 km de la izvor până la autostrada ce leagă satul Cioc Maidan cu oraşul
Basarabeasca, râul are o cădere de 88,93 m şi o pantă de 7,4 m/km sau 0,0074 ‰. (Fig. nr.92)
În cursul superior, pe cei 12 km de la izvor pînă la autostrada ce leagă satul Cioc Maidan cu
Valea la obârşia râului are o formă largă, trapezoidală, puţin adâncă, are versanţi cu pantele dooraşul Basarabeasca, rîul are o cădere de 88,93 m şi o pantă de 7,4 m/km sau 0,0074‰. (Fig. nr.92)
moale, iar culmile ating altitudini între150 şi 225 m abs. Ambii versanţi la 100 % sunt acoperiţi cu
Valea la obîrşia rîului are o formă largă, trapezoidală, puţin adîncă, are versanţi cu pantele
terenuri agricole sub culturi cerealiere şi parţial cu podgorii de viţă de vie.
domoale, iar culmile ating altitudini între150 şi 225 m abs. Ambii versanţi la 100 % sunt acoperiţi cu
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, umedă, slab accidentată, acoperită cu vegetaţie
terenuriierboasă.
agricole (Foto
sub culturi
cerealiare şi parţial cu podgorii de viţa de vie.
nr.95)
Albia minoră este naturală pe primii 8 km de la obârşie. Ea prezintă o fâşie continuă, ce urmăreşte şi include în ea zonele mai joase ale cursului de apă, în cea mai mare parte de acum sculptată şi
evidenţiată, rectilinie, care asigură prin secţiunile ei succesive continuitatea scurgerii. (Foto nr.95)
Pe ultimii 4 km ai cursului superior, pe segmentul de râu dintre iazul cu coordonatele geografice de
46°22’54.41” latitudine N, 28°51’31.35” longitudine E şi autostrada, ce leagă satul Cioc Maidan cu
satul Abaclia albia este canalizată, pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet
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alcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (R
asemănării cu măslinul (lîngă mal). Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar p
bie apa stagnează.
acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf (lângă mal), mezofilă: salcie

lul

(răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Se observă o curgere relativ leneşă
nr.25,
12 mai a.2015. Iaz pe cursul superior al rîului Lunga (Foto nr.96)
a apei, iar pe unele segmente de albie apa stagnează.

● Profilul nr.25, 12 mai a.2015. Iaz pe cursul superior al râului Lunga

(Foto nr.96)

Scurgerea apei din iaz

(Foto nr.96)
Scurgerea apei din Iaz (Foto nr.97)

(Foto nr.97)
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● Cursul mijlociu al râului Lunga
Acesta cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 48,05 km în aval de podul, care leagă autostrada
dintre satul Cioc Maidan şi oraşul Basarabeasca, cu altitudinea de 107 m abs. şi până la confluenţa
cu afluentul de dreapta, râul Lunguţa cu altitudinea de 29,34 m abs., cu o diferenţă de nivel de 77,66
m. Cursul mijlociu se caracterizează printr-o pantă mai lină, care constituie 0,0016 ‰ (1,6 m/km),
faţă de panta medie a cursului superior mai bruscă, care este de 0,0074 ‰ (7,4 m/km) şi se apropie de
panta medie a întregului râu, care constituie 0,001‰ (1,0 m/km). (Fig. nr.92)
În cursul mijlociu întâlnim următoarele localităţi:
 s. Chiriet-Lunga,
 s. Beşghioz,
 or. Ceadâr-Lunga,
 s. Corten.
Valea are formă trapezoidală, în dreptul satului Chiriet-Lunga ea coteşte şi îşi schimbă direcţia
dinspre nord spre sud în direcţia dinspre nord-est spre sud-vest. Versantul de stânga are panta domoală, este accidentat de o reţea de ogaşe şi ravene, culmile ating altitudini situate între 180 şi 200 m.
Versantul de dreapta are o pantă mai rapidă, culmile având altitudini de la 125 până la 200 m, cu un
grad puternic de fragmentare de o reţea de vâlcele şi văi. De menţionat, că majoritatea covârşitoare a
afluenţilor râului Lunga se scurg de pe versantul de dreapta. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi
în agricultură, acoperiţi cu culturi cerealiere, tehnice şi plantaţii (viţă de vie).
Lunca este bilaterală, în general simetrică, uscată, slab accidentată, acoperită cu vegetaţie ierboasă
şi mai puţin valorificată.
Albia minoră, în cea mai mare parte este canalizată, pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet acoperită cu vegetaţie acvatică: mătasea broaştei (sau Spirogira), vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie (răchită), sălcioară sau salcie
mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită
asemănării cu măslinul (lângă mal). Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente
de albie apa stagnează.

● Profilul nr.26, 12 mai a.2015. Râul Lunga, satul Beşghioz

(Foto nr.99)
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Are altitudinea de 54,86 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 7’30.43” latitudine N şi 28°52’10.71’’ longitudine E.
Profilul râului Lunga, satul Beşghioz, în aval de pod, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală,
bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de 140 m abs. la cel de dreapta cu pantă rapidă şi
180 m abs. la cel de stânga cu pantă domoală. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 4,0 km, iar
lăţimea între tălpile versanţilor constituie 300 m. Înclinarea versanţilor este de 3,60. Ambii versanţi se
caracterizează printr-un grad puternic de fragmentare şi o reţea de ogaşe, râpi (ravene) adânci, dezvoltate în lungul versanţilor. Versantul de stânga este ocupat de construcţii (case, drumuri), iar cel de
dreapta e acoperit cu vegetaţie naturală, predominant ierboasă, păşune, se întâlnesc arbuşti. Parţial,
pe versanţi sunt cultivate culturi cerealiere şi viţă de vie.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 300 m, pe stânga de 50 m, pe dreapta de 250 m, e deschisă, netedă, uscată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, predomină păşunea,
pajiştea. (Foto nr.99)
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 2,0 m pe oglinda apei, 11,8 m pe talvegul albiei şi 19,0
m între muchiile malului (la albie plină), cu patul nisipo-mâlos şi mâlos, puternic acoperită cu vegetaţie acvatică – mătasea broaştei (sau Spirogira). Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie
şi înalte de 2,0-2,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.99)
La ziua cercetării râul avea o apă străvezie, curgerea ei era leneşă, cu viteza de 0,16 m/s. adâncimea râului, în medie, atingea 10-15 cm. În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei
aplicându-se metoda flotorilor. (Foto nr.99)
Debitul de apă constituia 0,048 m3/s (48 l/s).
De menţionat, că acest debit se formează din scurgerea naturală, deoarece cursul de mijloc nu este
regularizat.

● Profilul nr.27, 12 mai a.2015. Râul Lunga la confluenţă cu râul Avdarma
în amonte de oraşul Ceadâr-Lunga

(Foto nr.100)
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Are altitudinea de 49,57 m abs. la oglinda apei.
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● Profilul nr.28, 13 mai a.2015. Râul Lunga la confluenţă cu râul Lunguţa

(Foto nr.101)

(Foto nr.101)
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Rîul Lunga în aval de confluenţă cu rîul Lunguţa (Foto nr.102)

Râul Lunga în aval de confluenţă cu râul Lunguţa

(Foto nr.102)
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ofilul nr.29, 13 mai a.2015. Rîul Lunga la confluenţă cu rîul Baurci (Foto nr.103)
● Profilul nr.29, 13 mai a.2015. Râul Lunga la confluenţă cu râul Baurci

(Foto nr.103)
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Are altitudinea de 24,53 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°58’6.04” latitudine N şi 28°39’34.26’’ longitudine E.
Profilul râului Lunga la confluenţă cu afluentul de dreapta, râul Baurci, lângă satul Cazaclia, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de
100 m abs. la cel de dreapta, cu pantă lină şi 145 m abs. la cel de stânga, cu pantă mai rapidă şi mai
accidentat de o reţea de ogaşe şi râpi (ravene) adânci, dezvoltate în lungul lui. Lăţimea între muchiile
versanţilor este de 5,6 km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 810 m. Înclinarea versantului de
stânga este de 3,60, iar a celui de dreapta - de 2,40.
Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad puternic de valorificare, predominant acoperiţi cu
livezi şi vii, parţial ocupaţi de construcţii (case, drumuri) şi de terenuri agricole, pe care se cultivă
culturi cerealiere şi plante tehnice.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 810 m, pe stânga de 350 m, pe
dreapta de 460 m, e deschisă, uscată, valorificată, accidentată de o reţea de canale de irigare, acoperită
cu culturi cerealiere şi tehnice, parţial ocupată sub drum de cale ferată. (Foto nr.103)
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 4,0 m pe oglinda apei, de 6,0 m pe talvegul albiei şi de
20,0 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul nisipo-mâlos şi mâlos. Este puternic acoperită
cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: sălcioară sau salcie
mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5
m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.103)
La ziua cercetării râul avea o apă tulbure, de culoare gălbuie, pe unele sectoare mai slab, pe altele
mai puternic sau complet acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă. Curgerea abia vizibilă a apei se
observă pe micile sectoare de albie, liberă de vegetaţie, iar pe cele acoperite cu vegetaţie apa stagnează.

● Profilul nr. 15, 13 mai a. 2015. Râul Lunga la confluenţă cu braţul al doilea
al râului Ialpug

(Foto nr.104)
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Are altitudinea de 9,18 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°51’3.48” latitudine N şi 28°35’13.16’’ longitudine E.
Profilul râului Lunga, la confluenţă cu Braţul al doilea al râului Ialpug (primul Braţ fiind canalul
Magistral), în aval de satul Aluatu, prezintă o vale foarte largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 115 m abs. pe cel de stânga, cu pantă lină şi 150 m abs. pe
cel de dreapta, cu pantă mai rapidă. Lăţimea între tălpile versanţilor constituie 3,5 km, iar cea dintre
muchiile versanţilor este de 7,5 km. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad foarte puternic de
valorificare, practic 100% din suprafaţa acestora fiind acoperită de terenuri agricole cu plantaţii (viţă
de vie) şi culturi cerealiere. (Fig. nr.104)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 3,5 km, e deschisă, accidentată pe
partea stângă de o reţea de canale de irigaţie. Este umedă, acoperită cu terenuri agricole sub culturi
cerealiere şi parţial acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte. (Fig. nr.104)
Albia minoră este canalizată, cu lăţimea de 10,0 m pe oglinda apei şi de 30,0 m între muchiile
malului (la albie plină), cu patul nisipo-mâlos şi mâlos, puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi
hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte
de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
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1978

1979
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1983

1984

1985

1986

1987

1988
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1975

1977

85

1974

1976

2

cm

1

Anul,
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pe perioada de
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03.07

01.06
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18.03
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4

cm

18.06

10.0501.12(2)
05.03

03.07

09.04

12.05

18.02

08.03

11.06
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3

data

Anuale

Perioada
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primăvară
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data
cm

data

Perioada de
vară-toamnă
cm

data

Perioada de iarnă

10.02

12.01

26.02

05.03
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26.12.8212.02 (5)
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22.12-29.12.73 (4)

-

80

-

115
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134
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-
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-
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-

-
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-

08.03

-

26.0102.02(5)

-

-
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-
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-
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03.07

01.06
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30.0403.07(2)
02.07

69
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82

72

69

77

65
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18.06
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31.03

03.07

09.04

12.05
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03.05

05.09-08.09(3)

65
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24.08-26.08(2)
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24.07-19.08(3)

63
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17.05
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05.1219.12.87(11)

66
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29.08-02.09(3)

63
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07.09-19.09(3)

08.05-09.05(2)

24.05-01.07(2)

30.03-03.10(10)

16.07-03.09(6)

13

data

67

64

61

62

60

05.12.82

31.01

19.01

16.01-24.01(5)
07.1209.12.78(3)
25.12.7915.01(9)

09.01-12.01(4)

10.12.7428.02(45)
09.02-10.02(2)

25.01

12

cm

Perioada albie deschisă

Nivelul minim

5
6
7
8
9
10
11
14. r.Lunga - or. Ceadir-Lunga. Cota ‘0’ a postului 41.68 m SB. Anii 1974-2000

data

Perioada de iarnă

Nivelul maxim

Forma A - Pentru râuri cu pod de gheaţă stabil

79

258

72

155

64

60

58

68

69

91

57

93

35

49

25

14

cm

15

data

Variatia
anuală de
nivel

Tabelul nr.105 Tabelul privind caracteristicile hidrologice de nivel pentru postul or. Ceadâr-Lunga,
pentru perioada de observaţii 1974-2000

Regimul hidrologic al râului Lunga

82

77

72

84

94

75

73

80

78

75

124

77

68

66

67

16

cm

17

data

H medie

108

8

-6

-6

-7

-8

25

1996

1997

1998

1999

2000

:nr. ani

medie

târzie

timpurie

Data

-8

150

1993

:minim

87

1992

111

128

1991

324

86

1990

:maxim

139

1989

Nivelul:mediu

2

1

05.12.97

25.03
(52 %)
5.07
(48 %)
08.01.98

04.09.00

03.07.87

04.09

23.11

19.0205.12(13)
08.0119.02(12)

20.07

24.05

05.08

11.0610.08(2)
04.07

30.06

3

-21

125

71

25

-16

05.03.85

29.11.83

11.01

(2 )

01.12.98-10.01.99

14.01.79

26.01

01.12.98-10.01 (2)

08.01-19.02 (12)

-6

-21

26.12-27.12.96 (2)

27.12.75

23.02

25.12.91-02.03 (3)

10.02

20.12.89

02.01

5

2

-11

76

79

78

87

100

4

-13

115

59

15

-

-

-

-

-13

-

79

-

82

-

6

16.03.87

19.01.90

22.02

17.02.96

05.03.85

-

-

-

-

17.02

19.0120.01(2)
24.0202.03(2)
-

-

7

-11

324

105

25

-8

-7

-11

-6

8

150

05.12.97

19.02.97

07.0309.03.98
(2 )
18.06
(84 %)

03.07.87

04.09

23.11

19.0205.12(13)
07.0309.03(2)

20.07

24.05

05.08

87

86
128

30.06

9

11.0610.08(2)
04.07

139

8

-30

92

53

25

-24

(3)

01.03.93

13.11.83

06.01

21.12.98

(4 )

02.01-05.01.85

30.01.99

21.12

12.02

-20
-30

12.01-21.01(6)

28.02-29.02(2)

11.02-12.02(2)
31.12.9112.02(6)
27.02-01.03(3)

-40

74

46

24

-40

-37

-39

-24

-24

21.05-03.11(9)

74

24.11.85

9.10
(21 %)
01.03.96

21.07(92 %)

(4 )

27.07-03.08.00

(9 )

21.05-03.11.92

(3 )

29.09-17.10.91

(4 )

10.08-31.08.89

27.07-03.08(4)

27.07-02.10(4)

26.07-31.07(2)

19.08-20.08(2)

01.03

-

29.09-17.10(3)

13.08-31.08(5)

10.08-31.08(4)

13

74

72

74

24.1101.12.88(4)
01.01

12

11

-22

-27

67

75

73

76

72

10

-33

258

52

24

-32

-30

-33

-18

-19

16

55

14

65

14

58

24

-26

-27

-24

-19

-7

77

77

77

82

16

17

1998

-27 1999

1987 124 1978

15
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0.58

0.17

0.21

0.16

0.15

0.19

1979

1980

1981

1982

1983

1984

0.13

0.11

0.10

0.093 0.086 0.097

0.087 0.086

0.074 0.074

1989

1990

1991

1992

1993

0.12

0.12

0.24

6

05

0.30

0.10

0.14

0.19

0.49

0.14

0.30

0.24

0.71

0.66

0.52

0.29

0.20

0.14

0.083

0.17

0.29

0.093

0.15

0.31

0.25

0.39

0.41

0.29

0.11

0.10

0.11

0.11 0.097

0.12

0.11

0.22

0.10

0.12

0.10

0.11 0.089 0.071

0.47

0.16

1988

0.28

0.16

0.38

1987

0.20

1.03

0.38

0.16

0.25

0.47

0.57

0.38

0.66

0.27

0.14

0.081 0.091

0.24

0.13

0.23

0.55

0.22

0.41

0.29

5
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7
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8
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0.21

0.19
0.12

0.11

0.18

0.21

13

12

0.12

0.15

0.56

0.63

0.16

0.32

0.10

0.23

0.13

0.14

0.11 0.067

0.13

0.11

0.31

0.25

0.31

0.15

0.16

0.17

0.11 0.064

0.12

0.28

0.20

0.24

0.25

0.15

0.16

0.28

0.34

0.30

0.27

0.29

0.10

0.14

0.14

0.11

0.10

0.10

0.11 0.094 0.089

0.15

0.11

0.11

0.11 0.099

0.24

0.28

0.21

0.10

0.10

0.18

0.20

0.10 0.090
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0.18

0.10

0.10

0.10

0.11

0.18

0.19

0.14

0.11
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0.11

0.17

0.13

0.15

0.15

0.20

0.14

0.17

0.11 0.098 0.099 0.099

0.11

14

0.19

0.14

12

11

15

Modulul mediu anual de
scurgere l/(s*km p.)
16

17

18

m3/s
19

data

maxim

0.49

0.27

0.27

0.27

0.30

0.49

0.51

0.51

0.65

0.68

0.41

0.43

0.76

0.92

0.81

0.73

0.78

0.27

15

8.5

8.5

8.5

9.4

15

16

16
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13

14

24
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26
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8.5

5.68

3.16

3.15

3.15

3.47

5.69

5.99

5.99

7.57

7.91

4.73

5.05

8.83

10.8

9.46

8.52

9.15

3.16

1.68

0.24

1.14

0.22

1.41

1.37

33.2

3.07

13.0

2.34

0.63

0.76

1.74

2.39

5.47

1.33

4.43

1.59
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

24/05/93

05/08/92
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/ /

/ /

/ /

11/06/90 10/08/90

30/06/89

09/03/88

03/07/87

02/07/86

18/03/85

10/06/84

18/06/83

26/02/82

10/05/81

08/04/80

09/04/79

19/04/78 12/08/78

18/02/77

08/03/76

14. r.Lunga - or. Ceadir-Lunga. Suprafaţa bazinului 370 km. pat. Anii 1976-2005.

11

10

Debitul mediu de apă
m cub/s

0.29 0.076 0.095 0.080 0.079

0.12

0.15 0.075

0.10

0.11 0.095

0.16

0.15 0.082

0.11 0.085

0.49

0.22

0.36

0.39

0.14

0.13

0.16

0.26

0.15 0.099 0.080

0.13

0.24

0.14

10

09

Stratul scurgerii
anuale mm

Forma A - pentru râuri cu pod de gheaţă stabil

0.10 0.097 0.095 0.095 0.095 0.096 0.098

0.21

0.19

0.22

0.45

0.31

0.52

0.23

0.12

0.13

0.60

0.30

0.11

0.60

0.11

9

08

Debitul mediu lunar de apa, m3/s

0.16 0.042 0.034 0.035 0.075

4

03

1986

1985

0.14

1978

0.76

0.29
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3

02

0.025 0.011

2

01
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1
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1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0.068

0.077

0.082

0.082

0.055

0.094

0.070

0.12

0.034

0.073

0.084

0.12

0.15

0.089

0.040

nu

0.10

nu
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m3/s

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /
28/02/93 11/03/93

23/02/92

04/02/91 21/02/91

11/12/90 12/12/90

25/11/88

24/01/88

09/12/87 10/12/87

14/01/86 01/02/86

15/01/85

09/12/83

06/02/83

14/01/82 22/01/82

26/01/81 28/01/81

30/01/80

01/01/79

21/02/78 24/02/78

08/01/77 09/01/77

01/01/76 27/02/76

21

data

minim de iarnă

Debitele caracteristice de apă

9

1

5

2

0

0

2

7

0

0

0

9

2

0

0

4

2
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Tabelul nr.106 Tabelul privind caracteristicile hidrologice de debit al apei pentru postul or.
Ceadâr-Lunga, pentru anii 1976-2005

Volumul scurgerii anuale
mln. m cub.

0.088

0.095

0.095

0.090

0.042

0.082

0.080

0.051

0.071

0.030

0.070

0.074

0.048

0.023

0.023

0.014

0.036

0.030

22

m3/s

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

5

5

2

3

0

0

2

5

0

0

0

2

0

0

13/05/93 15/05/93

21/05/92 03/11/92

3

9

04/03/91 17/10/91 11

13/08/90 31/08/90

13/08/89 17/08/89

24/08/88 26/08/88

30/04/87 02/05/87

21/07/86

31/05/85

30/08/84 31/08/84

17/05/83 21/05/83

10/08/82

08/10/81

10/05/80

29/08/79 30/08/79

12/06/78

04/09/77

26/04/76 26/07/76 21

23

data

minim de albie deschisă

110

0.078 0.076 0.079 0.077 0.078 0.081 0.076 0.066 0.073 0.073 0.075 0.072 0.075

0.078 0.078 0.077 0.079 0.068 0.076

0.076 0.081 0.097 0.078 0.071 0.066 0.070 0.061 0.060 0.067 0.076 0.063 0.072

0.076

0.073 0.083 0.089 0.071 0.074 0.074 0.071 0.067 0.059 0.068 0.075 0.070 0.073

2002

2003

2004

2005

0.71

0.41

0.60

0.49

0.15
0.29

0.12
0.28

0.10

30

0.21

0.11

30

0.31

0.12

30

0.63

0.14

30

0.34

0.15

30

0.025 0.011 0.036 0.042 0.034 0.035 0.054 0.056 0.056 0.067 0.068 0.062 0.068

1.03

0.18

30

Minim

0.76

0.14

30

0.58

0.18

0.23

30

Maxim

0.17

30

0.13

30

30

Medie

30

30

Nr. ani

0.25 0.083 0.079 0.079 0.078 0.071 0.070 0.068 0.072 0.071 0.071 0.089

0.11 0.090 0.073 0.073 0.075 0.068 0.079

0.11 0.084 0.080 0.076 0.071 0.075 0.081 0.080 0.082 0.083 0.084

0.10 0.090

2001

0.10

0.11 0.082 0.098 0.090

0.091

0.10 0.088

2000

14

0.081 0.084 0.088 0.088 0.088 0.074 0.081 0.077 0.075 0.081 0.087 0.083 0.082

13

1999

12

0.088 0.087 0.082 0.075 0.077 0.072 0.060 0.065 0.077 0.078 0.075 0.070 0.076

11

1998

10

0.24 0.056 0.068 0.069 0.062 0.079

9

0.078 0.087 0.080 0.079 0.092

0.10

8

1997

7

0.067 0.075 0.088 0.081 0.052 0.056 0.054 0.056 0.074 0.075 0.077 0.065 0.068

6

1996

5

0.040 0.061 0.066 0.079 0.080 0.078 0.074 0.074 0.079 0.073 0.068 0.074 0.071

4

1995

3

0.14 0.049 0.036 0.045 0.050 0.038

2

1994

1

0.18

0.92

0.41

0.20

0.24

0.19

0.21

0.20

0.23

0.22

0.21

0.24

0.18

0.19

0.21

15

5.8

29

13

6.2

7.6

6.1

6.7

6.4

7.2

7.0

6.5

7.7

5.8

6.1

6.7

16

2.15

10.8

4.73

2.30

2.81

2.27

2.49

2.37

2.66

2.59

2.40

2.84

2.15

2.24

2.49

17

0.096

33.2

2.70

30

0.12

2.50

0.16

0.19

0.11

0.12

0.12

0.11

0.23

0.096

(0.12)

1.17

18

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

25/03/96 26/03/96

03/07/87

26/02/05

06/02/04

11/03/03

19/07/02

06/06/01

24/02/00 04/09/00

23/11/99

18/02/98 19/02/98

15/10/97

25/03/96 26/03/96

30/09/95

09/07/94

19

2

1

1

1

1

1

1

4

0

2

0

2

1

1

nu

0.15

0.067

30

0.052

0.054

0.058

0.063

0.071

0.081

0.061

0.073

0.050

0.063

0.027

0.030

20

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

57
4

21/02/78 24/02/78

2

1

1

1

1

1

0

4

2

2

3

1

6

01/01/76 27/02/76

26/01/81 28/01/81

04/02/05

27/12/03

13/01/03

11/12/01

04/02/01

30/01/00

26/12/98 29/12/98

19/12/97 20/12/97

23/12/96 24/12/96

10/01/96 21/01/96

31/01/95

23/02/94 28/02/94

21

0.014

0.095

0.057

30

0.056

0.062

0.056

0.060

0.060

0.060

0.064

0.057

0.071

0.038

0.057

0.016

22

/ /

/ /

3

2

1

1

4

4

9

4

7

4

5

12/06/78

/ /

21/05/92 03/11/92

1

9

04/03/91 17/10/91 11

18/09/05 08/10/05 12

17/08/04 10/09/04

19/08/03 27/08/03

20/05/01

11/08/01

27/07/00 03/08/00

27/07/99 02/10/99

21/07/98 29/07/98

14/09/97 17/09/97

15/05/96 21/05/96

28/11/95 01/12/95

29/06/94 03/07/94
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m3/s

data
întâia

data
ultima

număr
de
cazuri

Durata viiturii, zile
generală

data

Debitul maxim instantaneu

descreșterii

m3/s

Scurgerea de viitură

cresterii

Debitul de apă
anterior viiturii

Data sfârșitului
viiturii

Anul,
caracteristicile
pe perioada de
observații

Tabelul nr. 107 Tabelul privind caracteristicile scurgerii de viitură
pentru postul or. Ceadâr-Lunga, pentru anii 1976-2005
Stratul scurgerii,
mm
până
pentru
la
toată
vârful
perioada
viituviiturii
rii

Volumul
scurgerii, mln.
m cub.

14. r. Lunga - or. Ceadâr-Lunga. Suprafaţa bazinului 370 km. pat. Anii 1976-2005
1976

0.030

04.07

1.38

06.07

11.07

2

5

7

0.1

0.3

0.125

1977

0.77

13.06

3.40

16.06

18.06

3

2

5

1.0

1.6

0.610

1978

0.028

11.08

1.33

12.08

17.08

1

5

6

0.1

0.6

0.225

1979

0.18

07.04

5.47

09.04

26.04

2

17

19

0.4

4.1

1.53

1980

0.32

05.04

2.39

08.04

16.04

3

8

11

0.8

3.0

1.09

1981

0.21

06.05

1.74

10.05

21.05

4

11

15

0.4

1.6

0.610

1982

0.25

12.04

0.46

20.04

29.04

8

9

17

0.7

1.4

0.509

1983

0.12

10.06

0.63

18.06

24.06

8

6

14

0.8

1.3

0.466

1984

0.20

07.06

2.34

10.06

20.06

3

10

13

1.0

3.1

1.13

1985

0.23

29.06

1.78

02.07

07.07

3

5

8

0.9

1.9

0.703

1986

0.082

30.06

3.07

02.07

10.07

2

8

10

1.0

1.3

0.464

1987

0.32

01.07

33.2

03.07

06.07

2

3

5

1.4

2.5

0.921

1988

0.092

08.07

1.14

09.07

11.07

1

2

3

0.1

0.1

0.047

1989

0.23

27.06

1.41

30.06

03.07

3

3

6

0.3

0.7

0.252

1990

0.096

10.06

0.22

11.06

13.06

1

2

3

0.0

0.1

0.031

1991

0.12

02.07

1.14

04.07

06.07

2

2

4

0.1

0.2

0.080

1992

0.098

04.08

0.24

05.08

06.08

1

1

2

0.0

0.1

0.021

1993

0.096

22.05

1.68

24.05

29.05

2

5

7

0.2

0.9

0.331

1994

0.04

07.07

1.17

09.07

13.07

2

4

6

0.2

0.5

0.194

1995

0.076

27.09

(0.12)

30.09

02.10

3

2

5

0.1

0.1

0.040

1997

0.072

09.10

0.23

15.10

05.11

6

21

27

0.1

0.6

0.230

1999

0.083

20.11

0.12

23.11

29.11

3

6

9

0.1

0.2

0.075

2000

0.075

02.09

0.12

04.09

13.09

2

9

11

0.0

0.2

0.086

2001

0.073

02.06

0.11

06.06

10.06

4

4

8

0.0

0.1

0.042

2

15

17

0.0

0.5

0.181

_______

______
2002

0.074

17.07

0.19

19.07

03.08
______

2003

0.086

14.11

-

-

-

-

0

2004

0.10

02.06

-

-

-

-

0

0.088

14.07

4

5

9

0.0

0.1

2005

0.066

10.07

19.07

0.050

Nr. ani

26

28

26

26

26

26

28

26

Medie

0.16

2.33

3

7

10

0.4

1.0

0.386

Maxim

0.77

8

21

27

1.4

4.1

1.53

____

_____

_____

_____

_____

Anul(% caz)

1977

1987

1979

1979

05/04/80

20/11/99

33.2

08/04/80

0.086 23/11/99

16/04/80

_____

_____ _____ _____

1982,1983 1997

Minim

0.028

____

_____

_____

29/11/99

_____

Anul(% caz)

1978

2003

15%

111

1

1

1997

1987

2

0.0

_____ _____ _____
1992

1992

23%

0.0

0.021

_____

_____

2003,2004

1992

Tabelul nr. 108 Tabelul privind caracteristicile hidrologice de nivel
pentru postul or. Taraclia, pentru perioada de
observaţii 1946-1957

Forma B - Pentru râuri cu pod de gheaţă instabil
Anul, caracteristici
pe perioada de
observații
1

Variaţia anuală
de nivel

Nivelul maxim anual

Nivelul minim anual

cm

data

cm

data

cm

data

2

3

4

5

6

7

127. r.Lunga - or.Taraclia. Cota ,,0” a postului 11.44 m ab. Anii 1946-1957
secat, înghețat,
(75%)

1,2,7,8/I/1952

285

Nivelul: mediu

367

maxim

477

13/VIII/1957

162

425

1947

minim

179

13/VI/1948

secat, înghețat

169

1948

Data: medie

15/VII

13/V

timpurie

23/II/1953

1/I/1952

târzie

26/VIII/1947

10/X/1954

Tabelul nr. 109 Tabelul privind debitele maxime de apă ale viiturilor
excepţionale, determinate după urmele nivelului
apelor mari
Debitele maxime de apă ale viiturilor excepționale, determinate după urmele nivelului apelor mari
Distanța de la secțiunea
hidrometrică până la cel mai
îndepărtat punct al sistemului
hidrografic, km

Panta medie ponderată a
profilului longitudinal al cursului
de apă, ‰

Lungimea sectorului
de calcul, m

Panta medie pe sectorul
de calcul, ‰

Elemente morfologice ale
profilului transversal

suprafața secțiunii
udate, m p.

lățimea torentului, m

adâncimea medie, m

coeficientul
de rugozitate, 1/n

viteza medie
de curgere a apei, m/s

parțial

total

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Lunga

or. Taraclia

1050

80

1.8

1947

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

152 152

or. Taraclia

103

27

6.1

1957

_

1960

IX

260

1.3

_

36.4

16.8

2.17

30

Medii pe sector

determinării urmei
nivelului apei

trecerii debitului
maxim

Suprafața bazinului, km p.

4

Denumirea punctului

3

Denumirea cursului de apă

2

vâlceaua
Taraclia

Debitul
de apă, m
cub./s

1

Anul și data

anul data anul data

112

1.86 67.8 67.8

7.2.1. Rîul Avdarma de ordinul-III (afluent de dreapta al rîului Lunga)
Bazinul hidrografic
al rîului(afluent
Avdarma (Fig.
nr.110)
7.3. Râul Avdarma
de ordinul-III
de dreapta

Bazinul hidrografic al râului Avdarma

nr.110)
(Fig.(Fig.
nr.110)
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al râului Lunga)

Râul Avdarma, satul Avdarma

(Foto nr.111)
Râul Avdarma îşi are obârşia la 4,0 km în amonte de satul Avdarma, la altitudinea de 185,91 m abs.
Se varsă în râul Lunga, de pe malul drept, la marginea de nord a oraşului Ceadâr-Lunga, la altitudinea
de 49,57 m abs. (Fig. nr.110), (Foto nr.111)
● are lungimea de 23,949 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 62,196 km2,
● căderea generală a râului este de 136,34 m,
● panta medie e de 5,7 m/km (0,0057 ‰), deşi prezintă importante diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului constituie 1,039.
În cursul superior, pe primii 5 km, de la izvorul din ploi la satul Avdarma, ca de obicei, are o pantă
rapidă de 11, 7 m/km (0,0117 ‰). (Fig. nr.112)
Pe cursul mijlociu, între satul Avdarma şi al doilea iaz de la gura de vărsare, panta constituie 4,0
m/km (0,004 ‰) sub cea medie. (Fig. nr.112)
Pe cursul inferior, care cuprinde ultimii 5 km dintre al doilea iaz de la gura de vărsare şi însăşi gura
de vărsare, panta este de 4,0 m/km (0,004 ‰) ca şi pe cursul mijlociu. (Fig. nr.112)
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Profilul longitudinal al r. Avdarma

(Fig.
№ 112)
(Fig.
nr. 112)
Valea în partea superioară este largă, evazavă, puţin adîncă, sub formă de cerc, cu pante line ale
versanţilor.Valea
Cumpăna
apei superioară
atinge coteeste
maxime
225 m puţin
abs. În
cursulsub
mijlociu
inferior
valealine ale
în partea
largă,de
evazavă,
adâncă,
formăşidecel
cerc,
cu pante
capătă formă
trapezoidală,
bine
exprimată,
cotele
cumpenei
se
situează
între
valori,
respectiv
de
150-200
versanţilor. Cumpăna apei atinge cote maxime de 225 m abs. În cursul mijlociu şi cel inferior valea
şi 100-150
m abs.
Ambii
versanţi la bine
100 %
sunt valorificaţi
sub terenuri
preponderent
se cultivăde 150capătă
formă
trapezoidală,
exprimată,
cotele cumpenei
se agricole,
situează între
valori, respectiv
culturi cerealiere
şi
plante
tehnice,
dar
şi
suprafeţe
mici
de
viţă
de
vie.
Acelaşi
peisaj
antropic
este
200 şi 100-150 m abs. Ambii versanţi la 100 % sunt valorificaţi sub terenuri agricole, preponderent
se
caracteristic
şi pentru
rîului,şicare
estetehnice,
acoperită
tehnice
cerealiere.
cultivă
culturilunca
cerealiere
plante
darcuşiculturi
suprafeţe
micişide
viţă de vie. Acelaşi peisaj antropic
Albia
minoră în cursul
superior
pînă lacare
satul
concavitate
alungită în
este caracteristic
şi pentru
lunca râului,
esteAvdarma
acoperităreprezinta
cu culturi otehnice
şi cerealiere.
suprafaţa terenului, care asigură curgerea naturală a apei, provenită din ploi şi din drenaj subteran, iar în
Albia minoră în cursul superior până la satul Avdarma reprezintă o concavitate alungită în suprafaaval de satul Avdarma, pe cursul mijlociu şi cel inferior, pînă la vărsare, albia este regularizată:
ţa terenului, care asigură curgerea naturală a apei, provenită din ploi şi din drenaj subteran, iar în aval
canalizată, rectificată şi adîncită. (Foto nr.111)
de satul Avdarma, pe cursul mijlociu şi cel inferior, până la vărsare, albia este regularizată: canalizată,
rectificată şi adâncită. (Foto nr.111)
● Izvorul rîului Avdarma

Izvorulcărâului
Avdarma
De ●
menţionat,
rîul Avdarma
îşi începe cursul din două izvoare, unde este considerat punctul
de plecare al rîului.
De menţionat, că râul Avdarma îşi începe cursul din două izvoare, unde este considerat punctul de
plecare al râului.
● Profilul nr. 30, 14 mai a.2015. Izvorul din ploi al râului Avdarma

(Foto nr.113)
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Are altitudinea de 185,91 m abs.
Coordonate geografice: 46°17’48.09” latitudine N şi 28°50’9.80’’ longitudine E.
Izvorul din ploi e locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează în urma ploilor.
Acest loc se află la 3 km sud-est de satul Başcalia. Sectorul prezintă o vale slab exprimată, sub formă largă de cerc, evazată, puţin adâncă, cu lăţimea între tălpile versanţilor de 20 m, cu lăţimea între
muchiile versanţilor de 700 m, cu pantă lină. Înclinarea versanţilor este de 2,40, aceştea sunt totalmente acoperiţi cu terenuri agricole, se cultivă cereale şi plante tehnice. Cumpăna de apă a versantului de
stânga atinge altitudini de 225 m abs, iar a celui de dreapta - de 210 m abs. (Foto nr.113)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 20 m, e netedă, uscată, deschisă. Ea
este acoperită cu vegetaţie naturală, predominant ierboasă, păşune, se întâlnesc şi arbori (salcie).
Albia minoră, naturală prezintă o fâşie continuă, ce urmăreşte şi include în ea zonele mai joase
ale cursului de apă intermitent, care încă nu este sculptată şi evidenţiată, dar asigură prin secţiunile ei
succesive
continuitatea
şi torenţilor
în întregime
acoperită
cu
●
Profilul
nr.31,scurgerii
14 maişuvoaielor
a.2015.
Izvorultemporari.
de apăEaaleste
rîului
Avdarma
(Foto
vegetaţie ierboasă. (Foto nr.113)

nr.11

● Profilul nr. 31, 14 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Avdarma

(Foto nr.114)

Are altitudinea de 153,46 m abs.
Coordonate geografice: 46°16’24.95” latitudine N şi 28°49’53.07’’ longitudine E.
Izvorul de apă e locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Avdarma îşi are obârşia dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire
naturală
a apei la suprafaţa
uscatului m
dintr-un
Are
altitudinea
de 153,46
abs.strat acvifer, situat la 2,7 km în aval de izvorul din ploi
şi la 1,5 km în amonte de satul Avdarma. Izvor, în jurul căruia s-a format o nişă de izvor sub formă
Coordonate
geografice: 46°16'24.95" latitudine N şi 28°49'53.07" longitudine E
ovală.
Izvorul
de apă
e locul
unde
aparesub
apa
la largă,
lumina
zilei, adică
de apă.
Acest sector
prezintă
o vale slab
exprimată,
formă
trapezoidală,
cu pantăivirile
lină. Înclinarea
0
versanţilor
este de 2,4îşi
, aceştea
sunt totalmente
prelucraţi
sub terenuri
agricole cu
şi acoperiţi
cu culturi
Rîul
Avdarma
are obîrşia
dintr-un
izvor
propriu-zis
caracter
permanent,
cerealiere şi tehnice pe versantul de dreapta, iar pe cel de stânga predomină plantaţiile de viţă de vie.
naturalăLăţimea
a apeiîntre
la tălpile
suprafaţa
uscatului
strat
situat laeste
2,7dekm
în aval de
versanţilor
constituie dintr-un
70 m, iar cea
dintreacvifer,
muchiile versanţilor
1,8 km.
Cumpăna
de apă ade
versanţilor
atinge altitudiniIzvor,
de 200 m
la 1,5 km
în amonte
satul Avdarma.
înabs.
jurul căruia s-a format o nişă de izvor

Acest sector prezintă o vale slab exprimată, sub formă largă, trapezoidal
Înclinarea versanţilor este de 2,40, aceştea sunt totalmente prelucraţi sub tereniri agric
116dreapta, iar pe cel de stînga predomină pla
culturi cerealiere şi tehnice pe versantul de

Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de cca 70 m, e netedă şi uscată. Predominant e acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune. (Foto nr.114)
Albia minoră, naturală are lăţimea talvegului de 1,0 m. Maluri cu substrat de argilă, consolidate
cu vegetaţie şi înalte de 0,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. Albia minoră
este puternic acoperită cu vegetaţie ierboasă. (Foto nr.114)

● Profilul nr.32, 14 mai a.2015. Rîul Avdarma, satul Avdarma (Foto nr.115)

● Profilul nr. 32, 14 mai a. 2015. Râul Avdarma, satul Avdarma

(Foto nr.115)

AreAre
altitudinea
altitudineadede127,13
127,13mmabs.
abs.
Coordonate
geografice:46°15'5.82"
46°15’5.82” latitudine
latitudine N
E.E.
Coordonate
geografice:
Nşişi28°50’4.86’’
28°50'4.86"longitudine
longitudine
Profilul
râuluiAvdarma,
Avdarma,satul
satul Avdarma,
Avdarma, în
satul
Chiriet-Lunga
cu satul
Profilul
rîului
în aval
avaldedepodul
podulceceleagă
leagă
satul
Chiriet-Lunga
cu satul
Ferapontievca,
prezintă
o
vale
largă,
sub
formă
trapezoidală,
bine
exprimată,
adâncă.
Culmile
versanFerapontievca, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată, adîncă. Culmile versanţilor
ţilor ating de
altitudinea
de 170
m abs.,
cu pantă
rapidă.între
Lăţimea
între muchiile
versanţilor
estekm,
de 1,1
ating altitudinea
170 m abs.
cu pantă
rapidă.
Lăţimea
muchiile
versanţilor
este de 1,1
iar cea
km,
iar
cea
dintre
tălpile
versanţilor
constituie
250
m.
Ambii
versanţi
se
caracterizează
printr-un
grad
dintre tălpile versanţilor constituie 250 m. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad puternic de
puternic de valorificare, dar şi ocupaţi de construcţii (case, drumuri).
valorificare,
dar şi ocupaţi de construcţii (case, drumuri).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 250 m, e închisă, netedă, uscată,
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 250 m, e închisă, netedă, uscată,
valorificată, acoperită cu grădinile şi casele locuitorilor satului Avdarma. (Foto nr.115)
valorificată, acoperită cu grădinile şi casele locuitorilor satului Avdarma. (Foto nr.115)
Albia minoră este regularizată, canalizată, adâncită, cu lăţimea canalului de etiaj de 0,6 m, a albiei
Albia
regularizată,
canalizată,
adîncită,
cu lăţimea
canalului
etiaj Are
de patul
0,6 m, a
minoreminoră
la debiteeste
medii
de 9,3 m şi de
16,4 m cea
dintre muchiile
malului
(la albiedeplină).
albiei minore
la debite
medii ede
9,3 m acoperită
şi de 16,4cumvegetaţie
cea dintre
muchiile
malului
(la albie
Are patul
nisipo-mâlos
şi mâlos,
puternic
ierboasă
şi salcie
(răchită)
lângăplină).
mal. Maluri
nisipo-mîlos
şi mîlos,
e puternic
acoperită
cu vegetaţie
salcie
(răchită)
lîngă mal.
Maluri cu
cu substrat
de argilă,
consolidate
cu vegetaţie
şi înalteierboasă
de 2,0 m.şiEste
imposibilă
deplasarea
în lungul
substratmuchiei
de argilă,
consolidate
cu vegetaţie şi înalte de 2,0 m, imposibilitatea deplasării în lungul muchiei
malului.
(Foto nr.115)
malului. (Foto
nr.115)
La ziua
cercetării râul avea o apă străvezie, curgerea ei era leneşă, cu lăţimea pe oglinda apei de 0,6
La
ziua
cercetării
avea
o apă străvezie,
curgerea
ei era
leneşă,
lăţimea
oglinda
apei de
m, cu
viteza
de 0,25rîul
m/s.,
adâncimea
medie a râului
de 0,05
m, iar
patul cu
albiei
mâlos.pe(Foto
nr.115)
0,6 m, cu viteza de 0,25m/s., adîncimea medie a rîului de 0,05 m, iar patul albiei mîlos. (Foto nr.115)
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu
ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,008 m3/s (8 l/s). 117

● Profilul nr.33, 12 mai a.2015. Rîul Avdarma (Foto nr.116)
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,008 m3/s (8 l/s).

● Profilul nr.33, 12 mai a.2015. Râul Avdarma

(Foto nr.116)
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Debitul de apă constituia 0,003 m3/s (3 l/s).
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● Profilul nr.34, 12 mai a.2015. Râul Avdarma la confluenţă cu râul Lunga

(Foto nr.117)
Are altitudinea de 49,57 m abs.
Coordonate geografice: 46°5’22.35” latitudine N şi 28°50’40.04’’ longitudine E.
Profilul râului Avdarma la confluenţă cu râul Lunga în amonte de oraşul Ceadâr-Lunga prezintă o
vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 90 m abs.
cel de stânga, cu pantă lină şi 120 m abs. cel de dreapta, cu pantă domoală. Înclinarea versanţilor este
de 1,60. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie
300 m. Ambii versanţi în întregime sunt valorificaţi sub terenuri agricole, pe care se cultivă plante
cerealiere şi tehnice, iar pe cel de stânga parţial şi viţă de vie.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 300 m, e deschisă, netedă, uscată,
puternic valorificată, acoperită cu terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice.
Albia minoră este regularizată, canalizată, adâncită, lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei e de
0,6 m, iar lăţimea albiei minore – de 3,2 m. Lăţimea între muchiile malului (la albie plină) e de 9,0
m, cu patul nisipo-mâlos şi mâlos, puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz,
papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie (răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă
mal). Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 2,0-2,5 m. Există posibilitatea
deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.117)
La momentul cercetării râul avea o apă străvezie, curgerea acesteia era leneşă, cu lăţimea pe oglinda apei de 0,6 m, cu viteza de 0,33 m/s., adâncimea medie a râului de 0,04 m, patul albiei mâlos, cu
grosimea stratului de mâl de 0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,008 m3/s (8 l/s).
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apă constituia 0,008 m /s (8 l/s).

Lunguţa de ordinul-III (afluent de dreapta al rîului Lunga)
7.4. Râul Lunguţa de ordinul-III (afluent de dreapta al râului Lunga)
Bazinul hidrografic al rîului Lunguţa (Fig. nr.118)
Bazinul hidrografic al râului Lunguţa

LEGENDĂ

(Fig. nr.118)
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Râul Lunguţa în cursul mijlociu, satul Tomai

(Foto nr.119)
Râul Lunguţa îşi începe cursul la 2,7 km în amonte de satul Ciucur-Mingir, dintr-un izvor de apă la
altitudinea de 167,14 m abs., de unde Lunguţa îşi sculptează albia, urmând o direcţie de la nord spre
sud şi îşi încheie alegerea la 0,6 km sud de satul Corten, revărsându-se în râul Lunga, de pe malul
drept, la altitudinea de 29,34 m abs. (Fig. nr.118), (Foto nr.119)
● are lungimea de 57,09 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic e de 355,590 km2,
● căderea generală este de 137,8 m,
● panta medie este de 2,5 m/km (0,0025 ‰), deşi prezintă importante diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului e de 1,055.
De menţionat, că râul Lunguţa este regularizat prin prezenţa a două iazuri în cursul mijlociu şi al
treilea în cursul inferior.
În cursul superior, pe cei 6,0 km de la izvor până la marginea de sud a satului Ciucur-Mingir râul
are o cădere de 47,14 m şi o pantă medie de 7,8 m/km sau 0,0078 ‰. (Fig. nr.120)
Cursul mijlociu cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 43,39 km de la marginea de sud a satului
Ciucur-Mingir, cu altitudinea de 120 m abs. şi până la marginea de nord a satului Gaidar, cu altitudinea de 45 m abs., cu o diferenţă de nivel de 75 m. Cursul mijlociu se caracterizează printr-o pantă
medie, mai lină de 0,0017 ‰ (1,7 m/km), faţă de panta medie a cursului superior, care constituie
0,0078 ‰ (7,8 m/km). (Foto nr.119), (Fig. nr.120)
Cursul inferior cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 13,7 km de la marginea de nord a satului
Gaidar, cu altitudinea de 45 m abs., până la confluenţă cu râul Lunga, în aval de satul Corten, cu
altitudinea de 29,34 m abs., cu o diferenţă de nivel de 15,66 m. Cursul inferior se caracterizează printr-o pantă medie, mai domoală, care constituie 0,0011 ‰ (1,1 m/km), faţă de panta medie a cursului
mijlociu, care este de 0,0017‰ (1,7 m/km). (Fig. nr.120)
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Profilul longitudinal al r. Lunguța

(Fig. nr.120)
(Fig.
nr.120)
(Fig.
nr.120)
● Izvorulrâului
rîului Lunguţa
● Izvorul
Lunguţa(Foto nr.121)
● Izvorul rîului Lunguţa (Foto nr.121)

(Foto nr.121)

● Profilul nr.35, 12 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Lunguţa (Foto nr.122)
Are altitudinea de 167,14 m abs.
Coordonate geografice: 46°28’30.77” latitudine N şi 28°44’36.26’’ longitudine E.
Izvorul de apă e locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Lunguţa îşi începe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire
naturală a apei la suprafaţa uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 2,7 km în amonte de satul CiucurMingir. Izvor, în jurul căruia s-a format o nişă de izvor sub formă de semicerc, de unde debitează apa.
(Foto nr.121,122)
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(Foto nr.122)
S-a efectuat o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda flotorilor.
La data cercetării lăţimea nişei pe oglinda apei constituia 0,32 m, adâncimea medie a curentului de
apă era de 0,08 m, viteza medie a apei - de 0,08 m/s.
Debitul de apă al izvorului era de 0,2 l/s.
De menţionat, că la 121 m în aval de acest izvor se află al doilea izvor amenajat cu ţeavă, prin care
debitează apa captată iar, respectiv la 225 m a fost observat al treilea izvor.
Acest sector prezintă o vale largă, slab exprimată, cu aspect de amfiteatru, puţin adâncă, cu lăţimea între tălpile versanţilor de 110 m, iar cea dintre muchiile versanţilor de 1,0 km, cu pantă lină.
Versanţii sunt totalmente acoperiţi cu terenuri agricole, se cultivă cereale şi plante tehnice. Cumpăna
de apă a versantului de stânga atinge altitudini de 225 m abs., iar a celui de dreapta - de 200 m abs.
(Foto nr.121,122)
Lunca (albia majoră) este foarte slab exprimată, bilaterală, simetrică, are lăţimea de 110 m, e netedă, uscată, deschisă. Practic e valorificată la 100% sub terenuri agricole, pe care se cultivă cereale şi
plante tehnice. (Foto nr.121,122)
Albia minoră este regularizată, canalizată, adâncită. Lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei e de
0,5 m, lăţimea albiei minore este de 5,0 m, iar cea dintre muchiile malului (la albie plină) e de 11,0 m.
Aceasta e puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf , vegetaţie
mezofilă: salcie (răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai
spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Maluri cu substrat
de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,5-1,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.121,122)

● Cursul superior al râului Lunguţa (Foto nr.123)
În cursul superior, pe cei 6,0 km de la izvor până la marginea de sud a satului Ciucur-Mingir, râul
are o cădere de 47,14 m şi o pantă medie de 7,8 m/km sau 0,0078 ‰. (Fig. nr.120)
Valea, în partea superioară a bazinului râului Lunguţa are o formă largă, trapezoidală, puţin adâncă, are versanţii cu pantele domoale, culmile ating altitudini între 175 şi 225 m abs. Ambii versanţi la
100 % sunt acoperiţi cu terenuri agricole sub culturi cerealiere, plante tehnice, parţial - cu podgorii de
viţă de vie şi construcţii (case, drumuri).
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● Cursul superior al rîului Lunguţa (Foto nr.123)

(Foto nr.123)
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, uscată, în întregime valorificată, ocupată până
la muchiile malurilor de terenuri agricole. (Foto nr.123)
În cursul superior, pe cei 6,0 km de la izvor pînă la marginea de sud a satului Ciucur-Mingir, rîul
Albia minoră este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, rectilinie. Lăţimea canalului de
are o cădere de 47,14 m şi o pantă medie de 7,8 m/km sau 0,0078 ‰. (Fig. nr.120)
etiaj pe oglinda apei este de 0,5 m, lăţimea albiei minore e de 5,0 m, iar cea dintre muchiile malului
Valea, în partea superioară a bazinului rîului Lunguţa are o formă largă, trapezoidală, puţin
(la albie plină) este de 13,0-15,0 m. Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet
adîncă, are versanţii cu pantele domoale, culmile ating altitudini între 175 şi 225 m abs. Ambii versanţi
este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură și mezofilă: salcie (răchită),
la 100 % sunt acoperiţi cu terenuri agricole sub culturi cerealiere, plante tehnice, parţial - cu podgorii de
sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian
viţă de vie şi construcţii (case, drumuri).
olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). În cea mai mare parte, albia cursului superior are
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, uscată, în întregime valorificată, ocupată pînă
talvegul umed, pe unele segmente mici de albie apare luciul apei, fără curgere vizibilă. Maluri cu subla muchiile malurilor de terenuri agricole. (Foto nr.123)
strat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul
Albia minoră este regularizată, rectificată, adîncită, canalizată, rectilinie. Lăţimea canalului de
muchiei malului. (Foto nr.123)
etiaj pe oglinda apei este de 0,5 m, lăţimea albiei minore e de 5,0 m, iar cea dintre muchiile malului (la
albie plină) este de 13,0-15,0 m. Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este
● Cursul mijlociu al râului Lunguţa
acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, mezofilă: salcie (răchită), sălcioară
sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive)
Acesta cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 43,39 km de la marginea de sud a satului Ciucurdatorită asemănării cu măslinul (lîngă mal). În cea mai mare parte, albia cursului superior are talvegul
Mingir cu altitudinea de 120 m abs. şi până la marginea de nord a satului Gaidar, cu altitudinea de 45
umed, pe unele segmente mici de albie apare luciul apei, fără curgere vizibilă. Maluri cu substrat de
m abs., cu o diferenţă de nivel de 75 m. Cursul mijlociu se caracterizează printr-o pantă medie, mai
argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei
lină de 0,0017 ‰ (1,7 m/km), faţă de panta medie a cursului superior, care constituie 0,0078 ‰ (7,8
malului. (Foto nr.123)
m/km). (Fig. nr.120)
Cursul mijlociu străbate următoarele localităţi:
 s. Başcalia,
 s. Ferapontievca,
 s. Tomai,
 s. Corten.
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ierboasă.
Albia minoră în cea mai mare parte este regularizată, rectificată, adîncită
Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu
Valea are formă trapezoidală, bine exprimată. Versantul de stânga are panta mai rapidă, este achidrofilă:
pipirig, rogoz, papură, stuf, vegetaţie mezofilă: salcie (răchită), sălcioară
cidentat de o reţea de ogaşe şi ravene, culmile ating altitudini situate între 130 şi 235 m. Versantul
(Elaeagnus
angustifolia),
căreia
se altitudini
mai spune
rusesc
de dreapta
e cu pantă mai lină,
culmilei ating
de la 100măslin
până la 200
m, cu un(Russian
grad slab de olive) d
reţea de vâlcele şi văi de-a lungul versantului se dezvoltă la nord de satul Feropontimăslinulfragmentare.
(lîngă Omal).
Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele s
evca. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi în agricultură, acoperiţi cu culturi cerealiere, tehnice şi
stagnează.
parţial cu plantaţii de viţă de vie.
Lunca este bilaterală, simetrică, uscată, slab accidentată. Pe segmentul dintre satele Ciucur-Mingir
şi Ferapontievca este totalmente valorificată sub terenuri agricole, sub culturi cerealiere şi tehnice,
iar pe segmentul dintre satele Ferapontievca şi Gaidar este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă.
minorănr.36,
în cea mai
parte
este regularizată,
rectificată, adâncită,
● Albia
Profilul
12mare
mai
a.2015.
Rîul Lunguţa,
satulcanalizată,
Tomairectilinie.
(Foto
Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi
hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf și vegetaţie mezofilă: salcie (răchită), sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării
cu măslinul (lângă mal). Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente de albie apa
stagnează.

● Profilul nr.36, 12 mai a.2015. Râul Lunguţa, satul Tomai

(Foto nr.124)
Are altitudinea de 55,22 m abs.
Coordonate geografice: 46°10’11.97” latitudine N şi 28°46’5.50’’ longitudine E.
Profilul râului Lunguţa, lângă satul Tomai, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, slab
exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 160-175 m abs., cu pantă domoală, înclinarea versanţilor este de 2,00. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 6,0 km, iar cea dintre tălpile versanţilor
constituie 450 m. Versantul de dreapta este ocupat sub construcţii şi drumuri, iar cel de stânga este
fragmentat de o reţea de ravene (râpi) şi parţial acoperit cu plantaţii de viţă de vie.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, deschisă, netedă, uscată, cu lăţimea de 450 m.
Aceasta este predominant acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte. (Foto nr.124)
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nr.124)

nr.124)

Albia minoră este regularizată, canalizată, adîncită, rectilinie. Lăţimea albiei minore este de 13 m
pe oglinda apei, iar cea dintre muchiile malului (la albie plină) e de 18 m, cu patul mîlos, puternic
acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Maluri cu substrat de argilă,
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(Foto
nr.124)
pe oglinda apei, iar cea dintre muchiile malului (la albie plină) e de 18 m, cu patul mâlos, puternic
La ziua
avea şio hidrofilă:
apă străvezie,
aparogoz,
stagna.
Lăţimea
oglinda
apei era de
deargilă,
13 m,
acoperită
cu cercetării
vegetaţie rîul
higrofilă
pipirig,
papură,
stuf.peMaluri
cu substrat
adîncimea
mediecua vegetaţie
rîului - deşi0,2
m, patul
albieim.
- mîlos,
grosimea stratului
de în
mîllungul
de 0,1-0,15
m.maconsolidate
înalte
de 1,5-2,0
Existăcu
posibilitatea
deplasării
muchiei
lului. (Foto nr.124)
● Cursul inferior al rîului Lunguţa (Foto nr.125)
La ziua cercetării râul avea o apă străvezie, apa stagna. Lăţimea pe oglinda apei era de 13 m, adâncimea medie a râului e de 0,2 m, patul albiei - mâlos, cu grosimea stratului de mâl de 0,1-0,15 m.

● Cursul inferior al râului Lunguţa

(Foto nr.125)
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Cursul inferior străbate satele:
 Gaidar,
 Corten
Valea este largă, are formă trapezoidală, versanţii sunt mediu fragmentaţi de o reţea de ogaşe şi
ravene, culmile ating altitudini între 120 şi 180 m abs. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi în
agricultură, acoperiţi cu livezi şi vii, parţial cu culturi cerealiere, tehnice, construcţii (case şi drumuri).
Lunca este bilaterală, deschisă, simetrică, uscată, accidentată de o reţea de canale, acoperită mai
mult cu vegetaţie naturală, ierboasă, predomină păşunea, pajiştea, parţial este acoperită cu culturi
cerealiere. (Foto nr.125)
Albia minoră este regularizată, canalizată, adâncită, rectilinie, pe unele sectoare mai slab, pe altele
mai puternic sau complet e acoperită cu vegetaţie acvatică: vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf și vegetaţie mezofilă: sălcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia),
căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Se
observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente de albie apa stagnează. (Foto nr.125)
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● Profilul nr.37, 13 mai a.2015. Iaz în amonte de satul Corten (Foto nr.126)

● Profilul nr. 37, 13 mai a. 2015. Iaz în amonte de satul Corten

(Foto nr.126)

Evacuator de tip conductă, iazul Corten

Evacuator de tip conductă, iazul Corten (Foto nr.127)

(Foto nr.127)
Are altitudinea de 39, 8 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 2'38.18" latitudine N şi 28°45'8.73" longitudine E.
Iaz în amonte de satul Corten. (Foto nr.126) 127
Informaţie generală despre iaz:

Are altitudinea de 39, 8 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 2’38.18” latitudine N şi 28°45’8.73” longitudine E.
Iaz în amonte de satul Corten. (Foto nr.126)
Informaţie generală despre iaz:
 tipul – de albie,
 regularizarea scurgerii – sezonieră,
 destinaţia: irigare, piscicultură, recreaţie,
 lungimea iazului e de 1,3 km,
 lăţimea: medie - 450 m; maximă - 580 m.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, ca anrocament a servit argila lutoasă, carosabil,
 are lungimea de 700 m,
 lăţimea coronamentului e de 5 m,
 înălţimea – de 6 m.
 la malul drept este evacuator de ape mari de tip conductă, care reprezintă două tuburi din beton
armat cu diametrul de 2,0 m, (Foto nr.127)
 este înzestrat şi cu evacuator de tip sifon deversant. (Foto nr.127)
La ziua cercetării avea scurgere foarte mică prin cele două tuburi.
S-a efectuat o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda flotorilor.
Debitul deversat prin tub a constituit 0,0002 m3/s (0,2 l/s). (Foto nr.127)
Bieful în aval al iazului prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Lăţimea
între tălpile versanţilor constituie 500 m., iar cea dintre muchiile versanţilor este de 4,5 km. Culmile
versanţilor ating altitudini de 120-130 m abs., cu pantă lină, cu un grad moderat de fragmentare.Versantul de stânga, este acoperit în cea mai mare parte cu păduri de foioase şi, parţial cu terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere, tehnice şi viţă de vie, iar cel de dreapta e ocupat cu culturi
cerealiere tehnice şi, parţial este acoperit cu construcţii şi drumuri (satul Corten).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 500 m, e netedă, deschisă, uscată.
Totodată este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, predomină păşunea şi pajiştea. Se întâlnesc
arbori şi arbuşti ca: sălcioara sau salcia mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune
măslin rusesc (Russian olive) datorită asemănării cu măslinul.
Albia minoră este regularizată, adâncită, canalizată, rectilinie, cu lăţimea de 6,0 m pe talvegul albiei şi 20 m între muchiile malului (la albie plină). Are adâncimea de 0,03-0,05 m, curgere leneşă, este
puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf şi mezofilă: sălcioara
sau salcia mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive)
datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi
înalte de 2,5-3,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
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Regimul hidrologic al râului Lunguţa
Tabelul nr. 128 Debitele maxime de apă ale viiturilor excepţionale,
determinate după urmele nivelului apelor mari
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5

6.4

Vâlceaua lui s. Ciucur2.8
Cioban
Mingir

3.9

Lunguța

Elemente morfologice ale profilului transversal

Panta medie ponderată a profilului longitudinal
al cursului de apă, ‰

3
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2
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parțial
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6
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viteza medie de curgere a apei, m/s

anul data anul
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1

Denumirea punctului

Denumirea cursului de apă

Debitele maxime de apă ale viiturilor excepționale, determinate după urmele nivelului apelor mari

13
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16

17

18
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1.7

160
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7.2.3. Rîul Baurci de ordinul-III (afluent de dreapta al rîului Lunga)
7.5. Râul
Baurcihidrografic
de ordinul-III
de dreapta
râului Lunga)
Bazinul
al (afluent
rîului Baurci
(Fig.alnr.129)
Bazinul hidrografic al râului Baurci

(Fig. nr.129)
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Râul Baurci, satul Baurci

(Foto nr.130)
Râul Baurci îşi începe cursul la 3,2 km în amonte de satul Baurci, dintr-un izvor din ploi la altitudinea de 142,78 m abs., de unde râul îşi sculptează albia, urmând direcţia de la nord spre sud şi îşi
încheie cursul la 3,0 km în aval de satul Cazaclia, revărsându-se în râul Lunga, de pe malul drept, la
altitudinea de 24,53 m abs. (Fig. nr.129), (Foto nr.130)
● are lungimea de 20,987 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 81,070 km2,
● căderea generală a râului e de 118,25 m,
● panta medie este de 5,6 m/km (0,0056‰), deşi prezintă importante diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului e de 1,112.
În cursul superior, pe cei 6,0 km, de la izvorul din ploi până la podul de autostradă din centrul satului Baurci, peste care trece şoseaua, ce leagă oraşul Ceadâr-Lunga cu satul Congaz, râul are o cădere
de 61,89 m şi o pantă medie de 10,32 m/km sau 0,01032 ‰. (Fig.nr.131)
Cursul mijlociu cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 7,5 km, de la podul de autostradă lângă
satul Baurci, cu altitudinea de 80,89 m abs. şi până la marginea de nord a satului Cazaclia, cu altitudinea de 45 m abs., cu o diferenţă de nivel de 35,89 m. Panta medie a profilului longitudinal al cursului
mijlociu constituie 0,0047 ‰ (4,7 m/km). (Fig. nr.131)
Cursul inferior cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 7,5 km în amonte de satul Cazaclia cu
altitudinea de 45 m abs. şi până la confluenţă cu râul Lunga, cu altitudinea de 24,53 m abs., cu o
diferenţă de nivel de 20,47 m. Panta medie a profilului longitudinal al cursului inferior constituie
0,0027 ‰ (2,7 m/km). (Fig. nr.131)
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Profilul longitudinal al r. Baurci

(Fig. nr.131)
● Izvorul rîului Baurci
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● Profilul nr.38, 15 mai a.2015. Izvorul din ploi al râului Baurci

● Profilul nr.38, 15 mai a.2015. Izvorul din ploi al rîului Baurci (Foto nr.132)

(Foto nr.132)
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Acest loc se află la 3,2 km în amonte de satul Baurci şi prezintă o vale slab exprimată, sub formă largă
de cerc, evazată, puţin adîncă, cu lăţimea între tălpile versanţilor de 80 m, iar cea dintre muchiile
versanţilor de 700 m, cu pantă lină. Înclinarea versanţilor este de 2,70, aceştea sunt în întregime acoperiţi
cu terenuri agricole. Se cultivă cereale şi plante tehnice, iar pe versantul de stînga şi viţă de vie.
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3,2 km în amonte de satul Baurci şi prezintă o vale slab exprimată, sub formă
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regularizată,
canalizată,
rectilinie. Ea
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largă de cerc, evazată,este
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(Foto
nr.132)
ile versanţilor
de 700
cu şi
pantă
Înclinarea
versanţilor
este de 2,7
, aceştea
sunt
în întregime
acoperiţi cu terenuri agricole. Se cultivă cereale şi plante tehnice, iar pe versantul de stânga şi viţă de
vie. Cumpăna de apă a versanţilor atinge altitudini de 170-175 m abs. (Foto nr.132)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, netedă, uscată, deschisă, cu lăţimea de 50 m. Este
acoperită cu vegetaţie naturală, predominant ierboasă, păşune, dar se întâlnesc şi arbori de salcie mirositoare. (Foto nr.132)
Albia minoră este regularizată, adâncită, canalizată, rectilinie. Ea asigură scurgerea şuvoaielor şi a
torenţilor temporari din ploi şi este în întregime acoperită cu vegetaţie ierboasă. (Foto nr.132)

● Profilul nr.39, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Baurci

● Profilul nr.39, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al rîului Baurci (Foto nr.133)

(Foto nr.133)
Are altitudinea de 132,76 m abs.
Are Coordonate
altitudinea de
132,76 m 46°
abs.8'8.44" latitudine N şi 28°40'46.74" longitudine E.
geografice:
Coordonate
geografice:
46° 8’8.44”
latitudine
şi 28°40’46.74’’
E.
Izvorul de
apă este locul,
unde apare
apa laNlumina
zilei, adicălongitudine
ivirile de apă.
Izvorul de apă este locul, unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Baurci îşi începe cursul dintr-un izvor de apă, un punct de ieşire naturală a apei la suprafaţa
uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 0,4 km în aval de izvorul din ploi. (Foto nr.133)
S-a efectuat o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda flotorilor. La ziua cercetării lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei constituia 0,45 m, adâncimea medie a curentului de apă era de
0,02 m, viteza medie a apei - de 0,16 m/s (16 cm/s).
Debitul de apă constituia 0,0014 m3/s (1,4 l/s).
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Albia minoră este regularizată, canalizată, adâncită. Lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei este
de 0,5 m, lăţimea albiei minore e de 3,5 m, iar cea dintre muchiile malului (la albie plină) e de 6,5
m. Este puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Maluri cu
substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,8 m. Există posibilitatea deplasării în lungul
muchiei malului. (Foto nr.133)
De menţionat, că între izvor şi satul Baurci există două iazuri, care regularizează scurgerea râului.

● Cursul superior al râului Baurci

● Cursul superior al rîului Baurci (Foto nr.134)

(Foto nr.134)
În cursul superior, pe cei 6,0 km, de la izvorul din ploi până la podul de autostradă din centrul satului Baurci, peste care trece şoseaua, ce leagă oraşul Ceadâr-Lunga cu satul Congaz, râul are o cădere
de 61,89 m şi o pantă medie de 10,32 m/km sau 0,01032 ‰. (Fig. nr.131)
Valea, în partea superioară a bazinului râului Baurci prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală,
puţin adâncă, cu pantele domoale, iar în satul Baurci capătă formă de V latin şi se adânceşte. Versanţii sunt cu pantele repezi, versantul de stânga este mediu fragmentat de o reţea de ravene, îndeosebi
vizavi de satul Baurci, culmile ating altitudini între 160 şi 175 m abs. Ambii versanţi la 100 % sunt
acoperiţi cu terenuri agricole sub culturi cerealiere, plante tehnice, parţial ocupaţi cu plantaţii, podgorii de viţă de vie şi construcţii (case, drumuri).
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, uscată, în întregime valorificată, ocupată până la
muchiile malurilor de terenuri agricole şi construcţii (case, drumuri, poduri). (Foto nr.134)
Albia minoră este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, slab sinuoasă. Pe unele sectoare
mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură. În cea mai mare parte, albia cursului superior are talvegul umed, pe unele segmente mici de albie apare luciul apei, fără curgere vizibilă sau curgere leneşă. Maluri cu substrat de
argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei
malului. (Foto nr.134)
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Profilul
nr.40,
13 mai
a.2015.
Râul Baurci,
satul
Baurci
●●Profilul
nr.40,
13 mai
a.2015.
Rîul Baurci,
satul Baurci
(Foto
nr.135)

(Foto nr.135)
Are altitudinea de 80,89 m abs.
Coordonate geografice: 46° 5’32.32” latitudine N şi 28°40’32.89’ longitudine E.
Profilul râului Baurci, satul Baurci, în amonte de podul de autostradă, ce leagă oraşul Ceadăr-Lunga şi satul Congaz, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor
ating altitudinea de 150-170 m abs., cu pantă rapidă. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,0
km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 150 m. Versanţii sunt ocupaţi sub construcţii şi drumuri, cel de stânga este fragmentat de o reţea de ravene (râpi).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, închisă, cu denivelări, uscată. Are lăţimea de 150
m, predominant este acoperită cu vegetaţie naturală, în special cu cea ierboasă, pajişte, de asemenea
sunt răspândiţi arbori şi arbuşti. (Foto nr.135)
Albia minoră este regularizată, canalizată, adâncită, rectilinie. Lăţimea canalului de etiaj este de
1,2 m pe oglinda apei, lăţimea între muchiile canalului de etiaj e de 2,1 m, iar cea dintre muchiile
malului (la albie plină) este de 5,0 m cu patul mâlos, liberă de vegetaţie. Maluri cu substrat de argilă,
consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
(Foto nr.135)
La ziua cercetării râul avea o apă tulbure, o nuanţă a culorii gălbuie, cu lăţimea pe oglinda apei
de 1,2 m, cu adâncimea medie a râului de 0,05 m, cu viteza apei de 0,33 m/s (33 cm/s). Patul albiei
era mâlos, cu grosimea stratului de mâl de 0,1 m. S-a efectuat o măsurătoare a debitului de apă prin
metoda flotorilor. (Foto nr.135)
Din măsurătoare s-a obţinut un debit de 0,02 m3/s (20 l/s).
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● Cursul mijlociu al râului Baurci
Acesta cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 7,5 km de la podul de autostradă a satului Baurci
cu altitudinea de 80,89 m abs. şi până la marginea de nord a satului Cazaclia, cu altitudinea de 45 m
abs., cu o diferenţă de nivel de 35,89 m. Panta medie a profilului longitudinal al cursului mijlociu
constituie 0,0047 ‰ (4,7 m/km). (Fig. nr.131)
Valea are formă trapezoidală, bine exprimată. Versantul de stânga are o pantă mai rapidă, este
accidentat de o reţea de ogaşe şi ravene, iar culmile ating altitudini situiate între 100 şi 165 m. abs.
Versantul de dreapta e cu pantă mai lină, culmile atingând altitudini de la 80 până la 150 m, cu un
grad slab de fragmentare. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,5 km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 200 m. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi în agricultură, acoperiţi cu culturi
cerealiere, tehnice şi, parţial cu plantaţii de viţă de vie.
Lunca este bilaterală, simetrică, uscată, slab accidentată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă,
rar se întîlnesc arbori şi arbuşti.
Albia minoră, în cea mai mare parte, este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, rectilinie.
Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi
hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente
de albie apa stagnează.

● Cursul inferior al râului Baurci
Acesta cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 7,5 km în amonte de satul Cazaclia, cu altitudinea de 45 m abs. şi până la confluenţa cu râul Lunga, cu altitudinea de 24,53 m abs., cu o diferenţă
de nivel de 20,47 m. Panta medie a profilului longitudinal al cursului inferior constituie 0,0027 ‰
(2,7 m/km). (Fig. nr. 136)
Prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini
între 100 şi 145 m abs., versantul de stânga are o pantă mai rapidă şi mai accidentată de o reţea de
ogaşe şi râpi (ravene) adânci, dezvoltate în lungul lui. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,5
km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 200 m. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad
puternic de valorificare, predominant acoperiţi cu livezi şi vii, parţial ocupaţi de construcţii (case,
drumuri) şi de terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi plante tehnice.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 200 m, e uscată, valorificată, denivelată. Parţial aceasta este acoperită cu culturi cerealiere şi tehnice, dar ocupată şi de construcţii (case,
drumuri, poduri).
Albia minoră, în cea mai mare parte, este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, rectilinie.
Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi
hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente
de albie apa stagnează.

● Profilul nr. 41, 13 mai a.2015. Râul Baurci la confluenţă cu râul Lunga
Are altitudinea de 24,53 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°58’6.04” latitudine N şi 28°39’34.26’’ longitudine E.
Profilul râului Baurci la confluenţă cu râul Lunga, în aval de satul Cazaclia, prezintă o vale largă,
sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 100 m abs. la cel de
dreapta cu pantă lină şi 145 m abs. la cel de stânga, cu pantă mai rapidă şi mai accidentat de o reţea de
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(Foto nr.136)

Are altitudinea de 24,53 m abs., la oglinda apei.
Coordonate
latitudine
N şi
longitudine
E. este de 5,6
ogaşe geografice:
şi râpi (ravene)45°58'6.04"
adânci, dezvoltate
în lungul
lui.28°39'34.26"
Lăţimea între muchiile
versanţilor
Profilulkm,
rîului
Baurci
confluenţă
rîul Lunga,
aval deversantului
satul Cazaclia,
prezintă
o 0vale
iar cea
dintre la
tălpile
versanţilorcuconstituie
810 m.înÎnclinarea
de stânga
este de 3,6
, iar largă,
a celui de dreapta
de 2,40. Ambii
versanţi versanţilor
se caracterizează
printr-un
grad puternic
de valorificare,
formă trapezoidală,
bine -exprimată.
Culmile
ating
altitudinea
de 100
m abs. la cel de
predominant
fiind
acoperiţi
cu
livezi
şi
vii,
iar
parţial
ocupaţi
de
construcţii
(case,
drumuri)
pta cu pantă lină şi 145 m abs. la cel de stînga, cu pantă mai rapidă şi mai accidentatşi de
detereo reţea de
nuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi plante tehnice. (Foto nr.136)
e şi rîpi (ravene) adînci, dezvoltate în lungul lui. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 5,6 km,
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 810 m: pe stânga de 350 0m, pe
, iarşi a celui
ea dintre tălpile
constituie
m. valorificată,
Înclinarea accidentată
versantului
stînga
este dede3,6
dreaptaversanţilor
de0 460 m. Este
deschisă,810
uscată,
de de
o reţea
de canale
irigare
dreapta - acoperită
de 2,4 cu
. culturi
Ambiicerealiere
versanţi
se caracterizează
printr-un
grad
puternic
valorificare,
şi tehnice,
iar parţial ocupată
sub drum de
cale ferată.
(Fotode
nr.136)
minorăcu
estelivezi
canalizată,
lăţimea
de 3,0
m pe oglinda
apei, de 11,5
m pedrumuri)
talvegul albiei
ominant fiindAlbia
acoperiţi
şi vii,cuiar
parţial
ocupaţi
de construcţii
(case,
şi deşiterenuri
de se
19,0
m întreculturi
muchiilecerealiere
malului (laşialbie
plină),
cu patul(Foto
nisipo-argilos
cole, pe care
cultivă
plante
tehnice.
nr.136)şi mâlos. Este puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf și vegetaţie mezofilă: sălcioară
Lunca (albia
majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 810 m: pe stînga de 350 m, pe
sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai spune măslin rusesc (Russian olive)
pta de 460datorită
m. Este
deschisă, uscată, valorificată, accidentată de o reţea de canale de irigare şi
asemănării cu măslinul (lângă mal). Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi
erită cu culturi
cerealiere
şi tehnice,
iar parţial
ocupată
drummalului.
de cale(Foto
ferată.
(Foto nr.136)
înalte de
1,5 m. Există
posibilitatea
deplasării
în lungulsub
muchiei
nr.136)
Albia minoră
este
canalizată,
cu olăţimea
de 3,0
m pe oglinda
apei,
desectoare
11,5 mmai
peslab,
talvegul
albiei şi
La ziua
cercetării
râul avea
apă tulbure,
de culoare
gălbuie, pe
unele
pe altele
9,0 m întremai
muchiile
(laacoperită
albie plină),
cu patul
nisipo-argilos
şi mîlos.abia
Este
puternic
puternic malului
sau complet
cu vegetaţie
higrofilă
şi hidrofilă. Curgerea
vizibilă
a apeiacoperită
se
observă peşimicile
sectoarepipirig,
de albie rogoz,
liberă depapură,
vegetaţie,stuf,
iar pe vegetaţie
cele acoperite
cu vegetaţie
apa stagneaegetaţie higrofilă
hidrofilă:
mezofilă:
sălcioară
sau salcie
ză.
S-a
efectuat
o
măsurătoare
a
debitului
de
apă
prin
metoda
flotorilor.
sitoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai 3spune măslin rusesc (Russian olive) datorită
Din măsurătoare s-a obţinut un debit de 0,038 m /s (38 l/s).
mănării cu măslinul (lîngă mal). Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5
xistă posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.136)
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rvă pe micile sectoare de albie liberă de vegetaţie,
iar pe cele acoperite cu vegetaţie apa stagnează.
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7.6. Râul Carsău de ordinul-II
(afluent de dreapta al râului Ialpug)
Bazinul hidrografic al râului Carsău

(Fig. nr.137)
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Râul Carsău, satul Congaz

(Foto nr.138)

Rîul Carsău (Chirsova) îşi începe cursul la 5,0 km în amonte (N-E) de satul Congazcicul de Sus,
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marginea de N-E a satului Congaz, cu altitudinea de 30,79 m abs., cu diferenţa de nivel de 19,21 m, cu
panta medie de 2,5 m/km sau 0,0025 ‰. (Fig. nr.139)
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Profilul longitudinal al r. Carsău

(Fig.
nr.139)
(Fig.
nr.139)
(Fig.
nr.139)
● Izvorul rîului Carsău (Chirsova) (Foto nr.140)

● Izvorul
râului Carsău
● Izvorul
rîului Carsău
(Chirsova) (Foto nr.140)

(Foto nr.140)

140

● Profilul nr. 42, 14 mai a.2015. Izvorul din ploi al râului Carsău

● Profilul nr.42, 14 mai a.2015. Izvorul din ploi al rîului Carsău (Chirsova) (Foto nr.141)

(Foto nr.141)
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● Cursul superior al râului Carsău
Cursul superior cuprinde 9,2 km de la izvor, cu altitudinea de162,41 m abs. şi până la confluenţă
cu afluentul de dreapta, râul Congazcic, cu altitudinea de 95 m abs., cu diferenţa de nivel de 67,41 m.
Panta medie a profilului longitudinal constituie 7,3 m/km sau 0,0073 ‰.
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● Cursul superior al rîului Carsău (Chirsova) (Foto nr.142)

(Foto nr.142)
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slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz,
papură. În cea mai mare parte, albia cursului superior are talvegul umed, pe unele segmente mici de
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Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi
înalte de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. Scurgerea este regularizată
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cuprinde 14,9 km de la confluenţă cu afluentul de dreapta, râul Congazcic cu altide iazuri mici.
nr.142)
tudinea de 95 m, până la 5,5 km în amonte de satul Congaz, cu altitudinea de 50 m abs., cu diferenţa
de nivel de 45 m. Panta medie a profilului longitudinal constituie 3,0 m/km sau 0,003 ‰. (Fig. nr.139)
Valea are formă trapezoidală, bine exprimată, cumpăna apelor atinge altitudini de la 100 m abs.
până la 180 m abs. Versanţii sunt cu pantă mai lină, lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,5 km,
iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 200-250 m. Aceştea sunt puternic valorificaţi în agricultură,
acoperiţi cu culturi cerealiere, tehnice şi, parţial cu plantaţii de viţă de vie. (Foto nr.143)

142

Lunca este bilaterală, simetrică, uscată, slab accidentată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă,
rar - cu arbori şi arbuşti. (Foto nr.143)
Albia minoră în cea mai mare parte este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, slab şerpuitoare. Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele
segmente de albie apa stagnează. Scurgerea este regularizată de iazuri. (Foto nr.143)
La 3,0 km West de la marginea de Sud a satului Chirsova este amplasat lacul de acumulare Chirsova, cu o capacitate de acumulare (un volum) de peste 1 mln. m3 de apă.
Informaţie generală despre lac:
 tipul – de albie,
 regularizarea scurgerii – multianuală,
 destinaţia: irigaţie, recreaţie şi creşterea peştelui,
 anii dării în exploataţie şi reconstrucţiei – 1952 şi 1967,
 construit fără proiect.
Parametrii iniţiali (1967):
 adâncimea medie – 2,43 m.
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,67 km2,
 volumul brut – 1,63 mln. m3.

● Cursul mijlociu al rîului Carsău (Chirsova) (Foto nr.143)

Parametrii pentru anul 1984:
 lungimea - 2,6 km, lăţimea: medie - 260 m; maximă - 360 m,
 adâncimea: medie - 2,03 m; maximă - 2,49 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - 0,67 km2,
 volumul: brut - 1,36 mln. m3; util - 1,35 mln. m3,

(Foto nr.143)

Cursul mijlociu cuprinde 14,9 km de la confluenţa cu afluentul de dreapta, rîul Congazcic cu
altitudinea de 95 m, pînă la 5,5 km în amonte de satul Congaz, cu altitudinea de 50 m abs., cu diferenţa
de nivel de 45 m. Panta medie a profilului longitudinal constituie 3,0 m/km sau 0,003 ‰. (Fig. nr.139)
Valea are formă trapezoidală, bine exprimată,
143 cumpăna apelor atinge altitudini de la 100 m abs.
pînă la 180 m abs. Versanţii sunt cu pantă mai lină, lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,5 km, iar

 Cotele: Nivelului Normal de Retenţie (NNR) - 66,3 m abs.; Nivelului Minim de Exploatare
(NMin.E) - 63,6 m abs.; Nivelului Maxim de Exploatare (NMax.E) - 68,1 m abs.
Parametrii pentru anul 2000:
 adâncimea medie - 1,83 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) - 0,6 km2,
 volumul brut - 1,1 mln. m3.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, fără deschidere,
 lungimea - 468 m,
 lăţimea coronamentului - 4,5 m,
 maximă - 8,0 m,
 descărcător tubular de viitură, cu fântână,
 canal de deversare, de siguranţă, cu lungimea de 223 m,
 evacuator tubular de fund,
 staţie de pompare a apei pentru irigaţie.

● Cursul inferior al râului Carsău
Cursul inferior cuprinde 7,5 km de la altitudinea de 50 m abs. până la confluenţă cu râul Ialpug la
marginea de N-E a satului Congaz, cu altitudinea de 30,79 m abs., cu diferenţa de nivel de 19,21 m,
cu panta medie de 2,5m/km sau 0,0025 ‰. (Fig. nr.139)
Acesta prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating
altitudini între 50 şi 150 m abs., lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,0-3,5 km, iar cea dintre
tălpile versanţilor constituie 150-200 m. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad puternic de
valorificare, predominant sunt acoperiţi de terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi
plante tehnice, parţial fiind ocupaţi cu vii şi construcţii (case, drumuri).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, uscată, denivelată, acoperită cu vegetaţie naturală,
ierboasă. Se întîlnesc mai rar arbori şi arbuşti, parţial este ocupată sub construcţii (case, drumuri,
poduri).
Albia minoră în cea mai mare parte este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, slab şerpuitoare. Totodată aceasta este slab acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură,
stuf. Se observă o curgere leneşă a apei. Scurgerea este regularizată de iazuri.
● Profilul nr. 43, 13 mai a.2015. Râul Carsău la confluenţă cu râul Ialpug
Are altitudinea de 30,79 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 6’48.70” latitudine N şi 28°36’52.74’’ longitudine E.
Profilul râului Carsău la confluenţă cu râul Ialpug, în aval de satul Congaz, prezintă o vale largă,
sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 100 m abs. la cel de
dreapta şi 50 m abs. la cel de stânga. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar cea dintre
tălpile versanţilor constituie 330 m. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad puternic de valorificare, cel de stânga este acoperit cu livezi, iar cel de dreapta e ocupat de construcţii (case, drumuri).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 330 m, e uscată, denivelată, acoperită
cu vegetaţie naturală, ierboasă, mai rar - cu arbori şi arbuşti, iar parţial e ocupată sub construcţii (case,
drumuri, poduri). (Foto nr.144)
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(Foto nr.144)
Albia minoră este canalizată, şerpuitoare, cu lăţimea canalului de etiaj de 1,5 m pe oglinda apei,
de 4,5 m pe talvegul albiei şi de 10,0 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul nisipo-argilos
şi mâlos. Maluri cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5 m. Există posibilitatea
deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.144)
La data cercetării râul avea o apă tulbure, de o culoare gălbuie cu nuanţă întunecată. Curgerea apei
era leneşă, cu viteza de 0,24 m/s., adâncimea medie a râului era de 0,12 m. Patul albiei era mâlos, cu
grosimea mâlului de circa 0,2 m. În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin
metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,043 m3/s (43 l/s).
De menţionat, că în amonte, la 4,3 km se află un iaz, care regularizează scurgerea.
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7.7. Râul Ialpugel de ordinul-II (afluent de dreapta al râului Ialpug)
Bazinul hidrografic al râului Ialpugel de dreapta

(Fig. nr. 145)

146

● Râul Ialpugel (de dreapta), satul Sadâc

(Foto nr. 146)
Râul Ialpugel de dreapta îşi începe cursul la 2,8 km N-E de satul Băiuş, dintr-un izvor din ploi
la altitudinea de 158,71 m abs. De aici râul îşi sculptează albia, urmând direcţia de la nord spre sud şi
îşi încheie cursul la 1,5 km N-E de satul Alexeevca, revărsându-se în râul Ialpug, de pe malul drept,
la altitudinea de 25,0 m abs. (Fig. nr.145), (Foto nr.146).
● are lungimea de 59,635 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 523,487 km2,
● căderea generală a râului e de 133,71 m,
● panta medie este de 2,4 m/km (0,0024 ‰), deşi prezintă importante diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului este de 1,058.
Scurgerea râului este regularizată de o cascadă de lacuri de acumulare cu o capacitate de peste 1,0
mln. m3 ca:
 Borogani,
 Sadâc,
 Cotovscoe.
Râul în cursul său străbate satele:
 Borogani,
 Duduleşti,
 Sadâc,
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Profilului longitudinal al râului Ialpugel (de dreapta)

(Fig.nr.nr.147)
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(Fig.

● Izvorul râului Ialpugel (de dreapta)
De menţionat, că râul Ialpugel îşi începe cursul din două izvoare, care sunt considerate puncte de
plecare ale râului.
● Izvorul râului Ialpugel

● De menţionat, că râul Ialpugel îşi începe cursul din două izvoare, care sunt considerate puncte de
plecare ale râului.
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● Profilul nr. 44, 14 mai a.2015. Izvorul din ploi al râului Ialpugel (de dreapta)

(Foto nr.148)
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● Profilul
nr. 45, 14 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Ialpugel. (Foto nr.149)
● Profilul nr. 45, 14 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Ialpugel. (Foto nr.149)

● Profilul nr. 45, 14 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Ialpugel (de dreapta)

(Foto nr.149)
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Acest sector prezintă o vale largă, slab exprimată, puţin adâncă. Lăţimea între tălpile versanţilor
este de 210 m, iar cea dintre muchiile versanţilor e de 1,8 km, cu pantă lină, cu înclinarea versanţilor
de 90. Sunt totalmente acoperiţi cu terenuri agricole, se cultivă cereale şi plante tehnice. Cumpăna de
apă a versantului de stânga atinge altitudini de 200 m abs., iar a celui de dreapta – altitudini de 170
m abs.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, lăţimea ei pe partea stângă e de 180 m, iar pe partea dreaptă e de 30 m. Este netedă, uscată şi deschisă. E valorificată puternic sub terenuri agricole, pe
care se cultivă cereale şi plante tehnice, parţial fiind acoperită cu vegetaţie ierboasă şi păşune. (Foto
nr.149)
Albia minoră este regularizată, canalizată şi adâncită. Lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei e
de 0,15 m, lăţimea albiei minore e de 2,7 m, iar cea dintre muchiile malului (la albie plină) e de 6,2
m. Este puternic acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf şi vegetaţie
mezofilă: salcie (răchită), salcioară sau salcie mirositoare (Elaeagnus angustifolia), căreia i se mai
spune măslin rusesc (Russian olive), datorită asemănării cu măslinul (lângă mal). Malurile cu substrat
de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,0-1,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul
muchiei malului. (Foto nr.149)
S-a efectuat o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda flotorilor. La data cercetării lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei constituia 0,15 m, adâncimea medie a curentului de apă era de
0,01 m, viteza medie a apei – de 0,16 m/s.
Debitul de apă al izvorului constituia 0,24 l/s.

● Cursul superior al râului Ialpugel (de dreapta)
În cursul superior, pe cei 12,2 km de la izvorul din ploi şi până la satul Borogani, râul are o cădere
de 76,16 m şi o pantă de 6,2 m/km sau 0,0062 ‰. (Fig. nr.147)
Valea la obârşia râului are o formă largă, trapezoidală, puţin adâncă. Versanţii sunt cu pantele
domoale, culmile ating altitudini între 150 şi 225 m abs. Ambii versanţi la 100 % sunt acoperiţi cu
terenuri agricole sub culturi cerealiere şi parţial cu podgorii de viţă de vie.
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, uscată, fiind valorificată puternic sub terenuri
agricole, pe care se cultivă cereale şi plante tehnice. Parţial este acoperită cu vegetaţie ierboasă şi
păşune.
Albia minoră este naturală pe primii circa 5 km de la obârşie şi prezintă o fâşie continuă, ce urmăreşte şi include în ea zonele mai joase ale cursului intermitent de apă, care asigură prin secţiunile ei
succesive continuitatea scurgerii.
Pe ultimii circa 7 km ai cursului superior, pe segmentul de râu dintre izvorul de apă şi satul Borogani albia este regularizată, canalizată, adâncită, rectilinie. Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai
puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie acvatică. Se observă o curgere relativ leneşă a apei,
iar pe unele segmente de albie apa stagnează.

● Profilul nr. 46, 14 mai a.2015. Râul Ialpugel (de dreapta), satul Borogani
Are altitudinea de 82,55 m abs.
Coordonate geografice: 46°22’6.77” latitudine N şi 28°31’5.91’’ longitudine E.
Profilul râului Ialpugel, satul Borogani, în amonte de podul ce leagă satul Congazcicul de Sus cu
satul Iargara, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanților ating
altitudini de 150-180 m abs., cu pantă lină. Lățimea între muchiile versanților este de 1,7 km, iar cea
dintre tălpile versanților constituie 340 m. Ambii versanți în întregime sunt ocupați sub construcții
(case, drumuri etc).
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● Profilul nr. 46, 14 mai a.2015. Râul Ialpugel, satul Borogani (Foto nr.151)

(Foto nr.151)

Lunca (albia majoră) este bilaterală şi asimetrică. Lăţimea pe partea stângă constituie 260 m, iar
cea de pe partea dreaptă e de 80 m. Este denivelată, uscată, predominant acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă. Pe alocuri se întâlnesc pâlcuri de arbori şi arbuşti, parţial este ocupată sub construcţii
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În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul
or.
Debitul de apă constituia 0,0095 m3/s (9,5 l/s).
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● Cursul mijlociu al râului Ialpugel (de dreapta)
Cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 34,4 km de la satul Borogani, în amonte de podul ce leagă satul Congazcicul de Sus cu satul Iargara, cu altitudinea de 82,55 m abs. şi până la podul ce leagă
satul Congaz cu satul Chioselia Rusă la 0,54 km în aval de la confluenţă cu râul Odaia, cu altitudinea
de 31,36 m abs., cu o diferenţă de nivel de 51,19 m. Ca de obicei, cursul mijlociu se caracterizează
printr-o pantă mai lină de 0,0015 ‰ (1,5 m/km), faţă de panta medie a cursului superior, care constituie 0,0062 ‰ (6,2 m/km). (Fig. nr.147)
Cursul mijlociu străbate următoarele localităţi:
 s. Borogani,
 s. Duduleşti,
 s. Sadâc,
 s. Taraclia,
 s. Cotovscoe.
Valea are formă trapezoidală, bine exprimată. Versanţii sunt cu pantă lină, culmile ating altitudini
de la 150 m abs. până la 185 m abs., cu un grad puternic de fragmentare de o reţea de vâlcele şi văi.
Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi în agricultură, acoperiţi cu culturi cerealiere, tehnice şi cu
plantaţii de viţă de vie.
Lunca este bilaterală, în cea mai mare parte simetrică şi numai în aval de satul Cotovscoe este asimetrică cu dezvoltare pe partea stângă, uscată, slab accidentată. Este acoperită cu vegetaţie naturală,
ierboasă, parţial valorificată sub terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice.
Albia minoră în cea mai mare parte este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, rectilinie.
Pe unele sectoare mai slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi
hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente
de albie apa stagnează.

● Profilul nr. 47, 14 mai a.2015. Râul Ialpugel (de dreapta), satul Sadâc.

(Foto nr.152)

Are altitudinea de 57,93 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°15'48.08" latitudine N şi 28°30'48.61" longitudine E.
Profilul râului Ialpugel în amonte de
puntea metalică din satul Sadâc, prezintă o vale largă,
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Are altitudinea de 57,93 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°15’48.08” latitudine N şi 28°30’48.61’’ longitudine E.
Profilul râului Ialpugel în amonte de puntea metalică din satul Sadâc, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudinea de 170 m abs. la cel de dreapta
şi 110 m abs. la cel de stânga. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,1 km, iar cea dintre tălpile
versanţilor constituie 340 m. Înclinarea versanţilor este de 80.
Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad puternic de valorificare, predominant fiind acoperiţi de terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere, tehnice, parţial sunt ocupaţi de construcţii
(case, drumuri) şi pădure pe cel de stânga.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, cu lăţimea de 340 m: pe stânga de 200 m, iar pe
dreapta de 139 m. Este deschisă, netedă, uscată, acoperită cu vegetaţie naturală ierboasă, predominant cu păşune şi pajişte. (Foto nr.152)
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie, canalizată. Lăţimea canalului de
etiaj este de 1,7 m pe oglinda apei, de 7,2 m pe talvegul albiei şi de 10,2 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul nisipo-mâlos şi mâlos, liberă de vegetaţie acvatică. Are maluri cu substrat
de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,7 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei
malului. (Foto nr.152)
La data cercetării râul avea o apă cu o nuanţă gălbuie, curgerea apei era leneşă, cu viteza de 0,21
m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,09 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa
0,15-0,2 m. (Foto nr.152)
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,032 m3/s (32 l/s).
De menţionat, că curgerea este regularizată de lacul de acumulare Sadâc, amplasat la 2,5 km în
amonte de acest punct, la marginea de Nord a satului Sadâc. Lacul are o capacitate de acumulare (un
volum) de peste 1 mln. m3 de apă.

Lacul de acumulare Sadâc

(Foto nr.153)
Informaţie generală despre lac:
tipul – de albie,
regularizarea scurgerii – multianuală,
destinaţia: apărarea contra eroziei de suprafaţă şi a celei liniare, recreaţie, creşterea peştelui,
anul dării în exploataţie – 1975,
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Informaţie generală despre lac:
 tipul – de albie,
 regularizarea scurgerii – multianuală,
 destinaţia: apărarea contra eroziei de suprafaţă şi a celei liniare, recreaţie, creşterea peştelui,
 anul dării în exploataţie – 1975,
 proiectant – Institutul ,,Moldghiprovodhoz”.
Parametrii iniţiali:
 adâncimea medie era de 2,84 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) era de 0,85 km2,
 volumul brut constituia 2,41 mln. m3.
Parametrii pentru anul 1985:
 lungimea – 3,0 km,
 lăţimea: medie – 270 m; maximă - 730 m,
 adâncimea: medie – 2,8 m; maximă - 6,3 m,
 suprafaţa oglinzii apei: la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,82 km2; la Nivelul Minim de
Exploatare (NMin.E) – 0,38 km2,
 volumul: brut – 2,3 mln. m3; util – 1,74 mln. m3,
 cotele: Nivelului Normal de Retenţie (NNR) erau de 61,5 m abs.; Nivelul Minim de Exploatare
(NMin.E) – 58,5 m abs.; Nivelul Maxim de Exploatare (NMax.E) – 64,6 m abs.
Parametrii pentru anul 2000:
 adâncimea medie – 2,44 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,82 km2,
 volumul brut – 2,0 mln. m3.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, fără deschidere,
 lungimea – 392 m,
 lăţimea coronamentului – 6,0 m,
 înălţimea maximă – 10,8 m,
 lucrarea de evacuare a apei este constituită dintr-o fântână de beton armat şi o conductă de evacuare cu disipator de energie în regiunea de ieşire şi canal de evacuare. (Foto nr.153)
 canal de pământ, de siguranţă,
 trei staţii mobile de pompare a apei pentru irigaţie.
La data cercetării nivelul apei în lac era mai jos de Nivelul Normal de Retenţie, situat la creasta
deversorului de tip pâlnie, de aceea şi scurgerea din lac lipsea. (Foto nr.153)
Satul Sadâc este locul de baştină al renumitului interpret de muzică populară, Nicolae Sulac. Aici
se află casa-muzeu a regretatului solist al orchestrei “Lăutarii”. Maestrul s-a născut în anul 1936 şi a
trecut la cele veşnice în 2003. (Foto nr.154)
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Casa-muzeu „Nicolae Sulac”.

Casa-muzeu „ Nicolae Sulac”. (Foto nr.154)

(Foto nr.154)

● Profilul nr. 48, 14 mai a.2015. Râul Ialpugel (de dreapta) la confluențã
cu râul Sasâghiol.

(Foto nr.155)
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Are altitudinea de 40,06 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 9’9.41” latitudine N şi 28°30’50.76’’ longitudine E.
Profilul râului Ialpugel în aval de confluenţa cu râul Sasâghiol, la marginea de sud a satului Cotovscoe, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de 140 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 4,2 km, iar cea dintre tălpile versanţilor
constituie 720 m. Înclinarea versanţilor e de 80. Versantul de dreapta se caracterizează printr-un grad
puternic de valorificare. Predominant acesta este acoperit de terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere, tehnice, parţial e ocupat de construcţii (case, drumuri etc). Versantul de stânga este
fragmentat faţă de cel de dreapta de o reţea de vâlcele şi ravene, care sunt acoperite cu pădure, iar pe
muchia lui sunt răspândite plantaţii de viţă de vie.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, cu lăţimea de 720 m: pe stânga de 480 m, pe
dreapta de 240 m. Este deschisă, netedă, uscată, puternic valorificată, acoperită îndeosebi cu culturi
cerealiere şi tehnice, iar pe partea dreaptă, parţial şi cu vegetaţie naturală ierboasă, păşune şi pajişte.
(Foto nr.155)
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie, canalizată, cu lăţimea de 16 m pe
oglinda apei, de 23 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe unele sectoare mai
slab, pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rocest punctgoz,
a fost
efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză
papură, stuf. Se observă o curgere leneşă a apei, iar pe segmentele de albie, acoperite cu vegetaţie
Foto nr.156)
acvatică apa stagnează sau curgerea este abia vizibilă. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate
3
tul de apăcuconstituia
0,120dem
vegetaţie şi înalte
2,0/s
m.(120
Existăl/s).
posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.155)
La data cercetării râul avea o curgere leneşă a apei, cu viteza de 0,11 m/s. Adâncimea medie a
râului era de 0,13 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1 m.

cu aju

Râul Ialpugel, măsurarea debitului de apă (Foto nr.156)

În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor. (Foto nr.156)
Debitul de apă constituia 0,120 m3/s (120 l/s).

Râul Ialpugel (de dreapta), măsurarea debitului de apă

(Foto nr.156)

menţionat, că scurgerea râului este regularizată, iar în amonte de acest punct la marginea de N
vscoe este amplasat lacul de acumulare Cotovscoe.
157 (Foto nr.157)

oe este amplasat lacul de acumulare Cotovscoe. (Foto nr.157)
Lacul de acumulare Cotovscoe (Foto nr.157)

De menţionat, că scurgerea râului este regularizată, iar în amonte de acest punct la marginea de
Nord a satului Cotovscoe este amplasat lacul de acumulare Cotovscoe. (Foto nr.157)

Lacul de acumulare Cotovscoe

ţie generală despre lac:

(Foto nr.157)

Informaţie generală despre lac:
 coordonate geografice: 46° 9’58.71’’ latitudine N şi 28°31’1.23’’E longitudine E. Lacul de acumulare Cotovscoe este situat la 1,5 km în amonte de satul Cotovscoe,
 capacitatea de acumulare (volumul) este de peste 1 mln. m3 de apă,
 tipul – de albie,
 regularizarea scurgerii – multianuală,
 destinaţia: recreaţie,
 anul dării în exploataţie – 1978.
Parametrii pentru anul 1986:
 lungimea – 3,03 km,
 lăţimea: medie – 310 m; maximă – 420 m,
 adâncimea: medie – 1,74 m; maximă – 3,40 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,94 km2,
 volumul: brut – 1,64 mln. m3; util – 1,64 mln. m3,
 cota Nivelului Normal de Retenţie (NNR) - 46,3 m abs.
Parametrii pentru anul 2000:
 adâncimea medie – 1,32 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,80 km2,
 volumul brut – 1,06 mln. m3.
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Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ sub formă de litera ,,L” latin,
 lungimea – 3410 m,
 lăţimea coronamentului – 3,0 m,
 înălţimea maximă – 7,6 m,
 canal de ape mari (de viitură) de-a lungul barajului,
 evacuator de fund.

● Profilul nr. 49, 14 mai a.2015. Râul Ialpugel (de dreapta)
la confluenţă cu râul Odaia.

(Foto nr.158)
Are altitudinea de 32,95 m abs., la buza apei.
Coordonate geografice: 46° 5’58.41” latitudine N şi 28°32’2.53’’ longitudine E.
Profilul râului Ialpugel la confluenţa cu râul Odaia prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală,
bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de 50-100 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,1 km, iar cea dintre tălpile versanţilor e de 600 m. Înclinarea versanţilor constituie 100.
Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi, cel de dreapta predominant este acoperit de terenuri
agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice, iar cel de stânga este fragmentat faţă de cel de
dreapta de o reţea de ogaşe şi ravene, care sunt acoperite cu plantaţii de viţă de vie.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 600 m: pe stânga de 400 m, iar pe
dreapta de 200 m. Este deschisă, denivelată, uscată, cu un heleşteu. E acoperită cu culturi cerealiere şi
tehnice pe partea dreaptă, iar pe partea stângă cu vegetaţie naturală ierboasă, păşune şi pajişte.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie, canalizată. Are lăţimea de 16 m pe
oglinda apei, de 23 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos, este puternic acoperită
cu vegetaţie higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf etc. Pe acest segmen de albie apa stagnează, de aceea nu a fost posibilă măsurarea debitului de apă. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,5-1,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
(Foto nr.158)

159

● Cursul inferior al râului Ialpugel (de dreapta)

(Foto nr.159)
Acesta cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 8 km de la podul ce leagă satul Congaz cu satul
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Profilul
nr. 50, 14 mai a.2015. Râul Ialpugel (de dreapta),

măsurarea debitului de apă

Are altitudinea de 31,36 m abs., la oglinda apei.
Râul Ialpugel se află în amonte de podul ce leagă satul Congaz cu satul Chioselia Rusă, la 0,54
km în aval de la confluenţa cu râul Odaia, cu coordonate geografice de 46° 5’55.39’’ latitudine N şi
28°32’27.41’’ longitudine E.
Acesta prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating
altitudini de 70-100 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,1 km, iar cea dintre tălpile
versanţilor atinge 600 m. Înclinarea versanţilor constituie 100. Versantul de stânga este fragmentat,
faţă de cel de dreapta, de o reţea de ogaşe şi ravene. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi, predo●mină
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(Foto nr.160)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 600 m: pe stânga de 200 m, pe
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Lunca
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majoră)
este bilaterală,
Debitul de apă constituia
0,094 m3asimetrică,
/s (94 l/s). are lăţimea de 600 m: pe stânga de 200 m, pe dreapta de
400 m. Este deschisă, denivelată, cu canale, uscată, puternic valorificată. E acoperită îndeosebi cu culturi
cerealiere şi tehnice, iar pe partea stângă parţial şi cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie, canalizată. Are lăţimea de 3,4 m pe
oglinda apei, de 10 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment albia este liberă,
fără vegetaţie acvatică. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 2,0 m. Există
posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.160)
La data cercetării râul avea o curgere leneşă a apei, cu viteza de 0,09 m/s. Adâncimea medie a râului era
de 0,3 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu morişca
hidrometrică. (Foto nr.160)
Debitul de apă constituia 0,094 m3/s (94 l/s).
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7.8. Râul Sasâghiol de ordinul-III
(afluent de dreapta al râului Ialpugel)
Bazinul hidrografic al râului Sasâghiol

(Fig. nr.161)
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Râul Bracialia (Sasâghiol) (Foto nr.162)

Râul Sasâghiol

(Foto nr.162)
Râul Sasâghiol îşi începe cursul dintr-un izvor de apă – un punct de ieşire naturală a apei la supra-

Râul
Bracialia
(Sasâghiol)
îşi începe
dintr-un
izvor
de apăDe– aici
un punct
ieşire naturală a a
faţa uscatului
dintr-un
strat acvifer,
situat la cursul
0,4 km N-W
de satul
Cociulia.
râul îşide
sculptează
urmânddintr-un
direcţia de
la N-W
spre situat
S-E şi îşi
kmCociulia.
în aval de De
satulaici
Cotovscoe,
suprafaţaalbia
uscatului
strat
acvifer,
la încheie
0,4 kmcursul
N-Wlade0,22
satul
râul îşi sculptează
revărsându-se
râul Ialpugel,
drept,
la altitudinea
m abs.
(Fig. nr.161),
(Foto revărsându
urmând direcţia
de laînN-W
spre S-Edeşipeîşimalul
încheie
cursul
la 0,22 de
km40,06
în aval
de satul
Cotovscoe,
nr.162)de pe malul drept, la altitudinea de 40,06 m abs. (Fig. nr.161), (Foto nr.162)
râul Ialpugel,
● lungimea râului Sasâghiol constituie 27,104 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 147,022 km2,
● lungimea
Bracialia
km,
● căderearâului
generală
a râului constituie
e de 184,94 27,104
m,
● suprafaţa
bazinului
hidrografic
este de‰),
147,022
km2, importante diferenţieri pe sectoare,
● panta medie
este de
6,4 m/km (0,0064
deşi prezintă
● căderea
generală
a râului
e de1,09.
184,94 m,
● sinuozitatea
râului
constituie

● panta medie este de 6,4 m/km (0,0064 ‰), deşi prezintă importante diferenţieri pe sectoare,
Râul în cursulrâului
său străbate
satele:
● sinuozitatea
constituie
1,09.

 Cociulia,
 Vişniovca,
Râul în cursul său străbate satele:
 Cotovscoe.
- În cursul
Cociulia,
superior pe primii 5 km, de la izvorul de apă şi până în satul Vişniovca, la podul ce leagă
- autostrada
Vişniovca,
dintre satul Congazcicul de Jos şi satul Cociulia, ca de obicei, panta medie a profilului
- longitudinal
Cotovscoe.
este rapidă, de 24 m/km (0,024 ‰). (Fig. nr.163)
Pe cursul mijlociu de 16,104 km, dintre satul Vişniovca şi iazul situat la 4,0 km în amonte de satul
panta medie
(0,0031
‰).de
(Fig.
nr.163)
ÎnCotovscoe,
cursul superior
pe constituie
primii 5 3,1
km,m/km
de la
izvorul
apă
şi până în satul Vişniovca, la podul ce
Pe
cursul
inferior,
care
cuprinde
ultimii
6
km
dintre
iaz
şi
gura
de
vărsare, panta
panta medie
de 2,5
autostrada dintre satul Congazcicul de Jos şi satul Cociulia, ca de obicei,
medieeste
a profilului
longit
m/km (0,0025 ‰). (Fig. nr.163)

este rapidă, de 24 m/km (0,024 ‰). (Fig. nr.163)
Pe cursul mijlociu de 16,104 km, dintre satul Vişniovca şi iazul situat la 4,0 km în amonte de
Cotovscoe, panta medie constituie 3,1 m/km (0,0031 ‰). (Fig. nr.163)
Pe cursul inferior, care cuprinde ultimii 6 km dintre iaz şi gura de vărsare, panta medie este de 2,5
(0,0025 ‰). (Fig. nr.163)
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Profilul longitudinal al r. Sasâghiol

(Fig. nr.163)
(Fig. nr.163)
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cu vegeterenului,taţie
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şi celsuperior,
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vărsare
albia este
sculptată,
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naturală,
Albia
minoră,
în cursul
Vişniovca
reprezintă
o concavitate
în suşerpuitoare,
slab
acoperită
cu
vegetaţie
acvatică.
prafaţa terenului, care asigură curgerea naturală a apei provenită din ploi şi din drenaj subteran, iar în
Scurgerea râului este regularizată de o cascadă de iazuri, începând cu cursul superior.
aval de satul Vişniovca pe cursul mijlociu şi cel inferior până la vărsare albia este sculptată, predomiLa 1,5 km în aval de satul Vişniovca este amplasat lacul de acumulare Vişniovca, cu o capacitate de
nant naturală, şerpuitoare, slab acoperită cu vegetaţie acvatică.
acumulare (un volum) de peste 1 mln. m3 de apă.

Scurgerea râului este regularizată de o cascadă de iazuri, începând cu cursul superior.

Informaţie
despre
lac: Vişniovca este amplasat lacul de acumulare Vişniovca, cu o capacitate
La 1,5 generală
km în aval
de satul
-de acumulare
tipul – de(un
albie,
volum) de peste 1 mln. m3 de apă.
regularizarea scurgerii – multianuală,
Informaţie generală despre lac:
destinaţia: irigaţie, alimentare cu apă industrială, recreaţie,
 tipul
– de albie,
anul dării în exploataţie – 1971,
scurgerii
– multianuală,
-  regularizarea
proiectant – Institutul
,,Sevcavghipropisceprom”.

 destinaţia: irigaţie, alimentare cu apă industrială, recreaţie,
 anulpentru
dării anul
în exploataţie
– 1971,
Parametrii
1986:
Institutul
,,Sevcavghipropisceprom”.
-  proiectant
lungimea – –2,1
km,
-

lăţimea: medie – 300 m; maximă – 480 m,
adâncimea:
medie
– 2,73
m; maximă – 5,64 m,
Parametrii
pentru
anul
1986:






lungimea – 2,1 km,
lăţimea: medie – 300 m; maximă – 480 m,
adâncimea: medie – 2,73 m; maximă – 5,64 m,
suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,62 km2,
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suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,62 km2,
volumul brut şi util – 1,69 mln. m3,
cotele: Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 94,65 m; Nivelul Maxim de Exploatare (NMax.E) –
95,65brut
m. şi util – 1,69 mln. m3,
 volumul
 cotele: Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 94,65 m; Nivelul Maxim de Exploatare (NMax.E)
Construcţii hidrotehnice:
– 95,65 m.
baraj de pământ, fără deschidere,
lungimea – 420 m,
Construcţii hidrotehnice:
lăţimea coronamentului – 4,0 m,
 baraj de pământ, fără deschidere,
înălţimea maximă – 8,7 m,
 lungimea – 420 m,
descărcător (evacuator) de viitură de tip pâlnie, două fire de ţevi metalice,
 lăţimea coronamentului – 4,0 m,
evacuator de fund – o ţeavă metalică,
 înălţimea maximă – 8,7 m,
staţie de pompare a apei staţionară.
 descărcător (evacuator) de viitură de tip pâlnie, două fire de ţevi metalice,
 evacuator de fund – o ţeavă metalică,
 staţie de pompare a apei staţionară.

-

● Profilul nr. 51, 15 mai a.2015. Râul Bracialia (Sasâghiol) la 6,0 km în aval de satul Vişniovca

● Profilul nr. 51, 15 mai a.2015. Râul Sasâghiol la 6,0 km în aval
(Foto nr.163)
de satul Vişniovca

(Foto nr.163)
Are altitudinea de 80,33 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°16’7.53” latitudine N şi 28°27’57.47’’ longitudine E.
Are altitudinea
abs.,
oglinda
apei.
Râul
Sasâghiol,de
la 80,33
6,0 kmmîn
avallade
satul Vişniovca,
în aval de un iaz, prezintă o vale largă, sub
Coordonate
geografice:
46°16'7.53"
latitudine
N şi 28°27'57.47"
longitudine
E. m abs. Lăţimea
formă
trapezoidală,
bine exprimată.
Culmile
versanţilor
ating altitudini
de 155-225
între muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 260 m. Înclinarea
versanţilor constituie: a celui de stânga 40, iar a celui de dreapta 3,20.
Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi, predominând terenurile agricole, pe care se cultivă culturi
cerealiere şi tehnice. Parţial aceştia sunt acoperiţi cu plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi (livadă).
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constituie: a celui de stânga 40, iar a celui de dreapta 3,20.
Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi, predominând terenurile agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi
tehnice. Parţial aceştia sunt acoperiţi cu plantaţii de viţă de vie şi pomi fructiferi (livadă).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, cu lăţimea de 260 m, deschisă, denivelată, cu canale,
Lunca
(albia îndeosebi
majoră) este
simetrică,ierboasă,
cu lăţimea
260 m,
deschisă, denivelată, cu canaumedă. Este
acoperită
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vegetaţie naturală,
cu de
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şi pajişte.
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m
pe
oglinda
apei,
de
6
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le, umedă. Este acoperită îndeosebi cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu păşune
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plină) cu patul
medie
a râuluideeste
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acoperită
Albiamâlos.
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cu lăţimea
4,0de
m circa
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6 msegment
între muchiile
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(la de
vegetaţie
acvatică,
higrofilă
şi hidrofilă:
pipirig,
rogoz,
papură,
etc. Malurile
cuacest
substrat
de argilă
albie
plină) cu
patul mâlos.
Adâncimea
medie
a râului
estestuf
de circa
0,05 m. Pe
segment
albia sunt
consolidate
cu vegetaţie
şi înalte acvatică,
de 0,5 m.
Existăşiposibilitatea
deplasării
lungulstuf
muchiei
malului.cu(Foto
este acoperită
de vegetaţie
higrofilă
hidrofilă: pipirig,
rogoz,înpapură,
etc. Malurile
nr.163)substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,5 m. Există posibilitatea deplasării în
În acest
punct malului.
a fost efectuată
o măsurătoare de debit al apei prin metoda volumetrică, la ţeava de
lungul
muchiei
(Foto nr.163)
preaplin a În
iazului,
situat
în
amonte.
(Foto
acest punct a fost efectuată o nr.163)
măsurătoare de debit al apei prin metoda volumetrică, la ţeava de
3
Debitul
de
apă
constituia
0,012
m
/s
(12 l/s).
preaplin a iazului, situat în amonte. (Foto
nr.163)
3
Debitul de apă constituia 0,012 m /s (12 l/s).
● Profilul nr. 52, 15 mai a.2015. Râul Bracialia (Sasâghiol) la 4,0 km în amonte de satul Cotovscoe
● Profilul nr. 52, 15 mai a.2015. Râul
Sasâghiol
(Foto
nr.164) la 4,0 km în amonte

de satul Cotovscoe

(Foto nr.164)
Are altitudinea de 60,27 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°12’0.95” latitudine N şi 28°29’26.67’’ longitudine E.
Are altitudinea de 60,27 m abs., la oglinda apei.
Râul Sasâghiol la 4,0 km în amonte de satul Cotovscoe, prezintă o vale largă, sub formă trapezoCoordonate geografice: 46°12'0.95" latitudine N şi 28°29'26.67" longitudine E.
idală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de 95-110 m abs. Lăţimea între muchiile
Râul Bracialia (Sasâghiol) la 4,0 km în amonte de satul Cotovscoe, prezintă o vale largă, sub formă
versanţilor este de 1,2 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 190 m. Înclinarea versanţilor contrapezoidală, bine exprimată. Culmile
versanţilor ating altitudini de 95-110 m abs. Lăţimea între muchiile
stituie: a celui de stânga – 6,50, iar a celui de dreapta – 50. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi,
predomină terenurile agricole pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice. Parţial aceştia sunt acoperiţi cu plantaţii, livadă şi viţă de vie. (Foto nr.164)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 190 m, e deschisă, slab accidentată şi
uscată. Este acoperită îndeosebi cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte. (Foto nr.164)
Albia minoră este canalizată, artificială, cu maluri îndiguite, şerpuitoare. Aceasta are lăţimea de
5,0 m pe oglinda apei, 20 m între muchiile malului (la albie plină) şi e cu patul mâlos. Adâncimea me-
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circa 0,05 m. Pe acest segment albia este acoperită de vegetaţie acvatică, higrofilă şi hidrofilă: pipirig, rogoz,
papură, stuf etc. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5-2,0 m. Există
posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.164)
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda volumetrică.
die a Debitul
râului este
0,05 m.
Pe acest
(4 l/s). albia este acoperită de vegetaţie acvatică, higrofilă
de de
apăcirca
constituia
0,004
m3/ssegment
şi hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf etc. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie
şi înalte de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.164)
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda volumetrică.
Debitul de apă constituia 0,004 m3/s (4 l/s).
● Curgerea râului este regularizată de iazul din amonte de acest profil. (Foto nr.165)

● Curgerea râului este regularizată de iazul din amonte de acest profil.

(Foto nr.165)
Informaţie generală despre iaz la data cercetării:
(Foto nr.165)
Informaţie
generală
despre iaz la data cercetării: (Foto nr.165)
tipul
– de albie,
 -tipul – regularizarea
de albie,
scurgerii – sezonieră,
 -regularizarea
scurgerii
– sezonieră,
destinaţia: irigare,
piscicultură, agrement.
 destinaţia: irigare, piscicultură, agrement.
Parametrii iazului:
lungimea
Parametrii
iazului: – 1200 m,
 lungimea – 1200 m,
 lăţimea: medie – 160 m; maximă – 200 m.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ, ca anrocament a servit argila lutoasă, carosabil,
 lungimea – 350 m,
 lăţimea coronamentului – 6 m,
 înălţimea – 6 m.
 la malul drept cu descărcător (evacuator) de viitură de tip pâlnie, o ţeavă metalică.
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lungimea – 350 m,
lăţimea coronamentului – 6 m,
înălţimea – 6 m.
la malul drept cu descărcător (evacuator) de viitură de tip pâlnie, o ţeavă metalică.
La momentul cercetării – fără deversarea apei, deoarece nivelul apei în lac era mai jos de Nivelul
cercetării
– fără
deversarea
apei, deoarece
nivelul apei pâlnie,
în lac era
jos posibilitate
de Nivelul Normal
Normal La
de ziua
Retenţie,
situat
la creasta
deversorului
(descărcătorului)
iarmai
unica
de scurgere a
de
Retenţie,
situat
la
creasta
deversorului
(descărcătorului)
pâlnie,
iar
unica
posibilitate
de
scurgere
a a şi
apei din iaz este infiltrarea pasivă a ei pe sub piciorul barajului şi prin fisurile fântânii din beton armat, unde
apei
din
iaz
este
infiltrarea
pasivă
a
ei
pe
sub
piciorul
barajului
şi
prin
fisurile
fântânii
din
beton
armat,
fost măsurat debitul de apă deversat prin metoda volumetrică (Q=4 l/s). (Foto nr.166)
unde a şi fost măsurat debitul de apă deversat prin metoda volumetrică (Q=4 l/s). (Foto nr.166)
Iazul din amonte de acest profil, măsurarea debitului de apă (Foto nr.166)

Iazul din amonte de acest profil, măsurarea debitului de apă

ofilul nr. 53, 14 mai a.2015. Râul Bracialia
(Sasâghiol), în aval de satul Cotovscoe la con
(Foto nr.166)
cu râul Ialpugel (Foto nr.167)
● Profilul nr. 53, 14 mai a.2015. Râul Sasâghiol, în aval de satul Cotovscoe
la confluenţă cu râul Ialpugel (de dreapta)

(Foto nr.167)

altitudinea de 40,06 m abs., la oglinda apei.
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Are altitudinea de 40,06 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 9’13.27” latitudine N şi 28°30’50.57’’ longitudine E.
Râul Sasâghiol, în aval de satul Cotovscoe, la confluenţă cu râul Ialpugel, prezintă o vale largă, sub
formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de 140 m abs. cel de dreapta
şi 50 m abs. cel de stânga. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,4 km, iar cea dintre tălpile
versanţilor constituie 450 m. Panta versantului de stânga este mai lină faţă de cea a versantului de
dreapta. Înclinarea versantului de dreapta constituie 80. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi. Versantul de stânga în totalitate este ocupat de construcţii (case, drumuri etc). Versantul de dreapta este
predominant acoperit de terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice. (Foto nr.167)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 450 m: pe stânga de 100 m, pe
dreapta de 350 m. Ea este deschisă, netedă, uscată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune
şi pajişte. (Foto nr.167)
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie, canalizată. Are lăţimea de 13 m pe
oglinda apei, de 16 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos, fără vegetaţie acvatică.
Se observă o curgere leneşă a apei, abia vizibilă. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu
vegetaţie şi înalte de 1,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.167)
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amalia de ordinul-IV (afluent de dreapta al râului Bracialia)
Bazinul hidrografic al râului Şamalia (Fig nr.168)

7.9. Râul Şamalia de ordinul-IV (afluent de dreapta al râului Sasâghiol)
Bazinul hidrografic al râului Şamalia

(Fig nr.168)
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Râul
Şamalia,
satul Bobocica
(Foto nr.168)
Râul
Şamalia,
satul Bobocica

(Foto nr.168)

Râul Şamalia îşi începe cursul dintr-un izvor de apă – un punct de ieşire naturală a apei la suprafaţa
stratcursul
acvifer,
situat la
1,1 km
N-W– de
aici râula apei
îşi sculptează
albia
Râuluscatului
Şamaliadintr-un
îşi începe
dintr-un
izvor
de apă
un satul
punctCapaclia.
de ieşireDe
naturală
la suprafaţa
urmând direcţia de la N-W spre S-E şi îşi încheie cursul la satul Cotovscoe, revărsându-se în râul
uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 1,1 km N-W de satul Capaclia. De aici râul îşi sculptează alBracialia, de pe malul drept, la altitudinea de 45,0 m abs. (Fig. nr.168), (Foto nr.169)
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În cursul superior pe primii 3,3 km, de la izvorul de apă până la marginea de sud a satului Capaclia,
ca de obicei, panta medie a profilului longitudinal este rapidă, de 27,9 m/km (0,0279 ‰). (Fig. nr.170)

171

În cursul superior pe primii 3,3 km, de la izvorul de apă până la marginea de sud a satului Capaclia, ca
obicei, panta medie a profilului longitudinal este rapidă, de 27,9 m/km (0,0279 ‰). (Fig. nr.170)
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Profilul longitudinal al r. Șamalia
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(Fig. nr.170)
nr.170)

partea superioară
în formă
de cerc,
pe talvegul
căreia
dezvoltat
o vâlceaadâncă
Valea înValea
parteaînsuperioară
este îneste
formă
de cerc,
largă,largă,
pe talvegul
căreia
s-a s-a
dezvoltat
o vâlcea
V-latinacumalurilor.
panta rapidă
a malurilor.
apei maxime
atinge cote
280Înmcursul
b formă deadâncă
V-latinsub
cuformă
pantaderapidă
Cumpăna
apeiCumpăna
atinge cote
demaxime
280 m de
abs.
abs.inferior
În cursulvalea
mijlociu
şi celformă
inferior
valea capătă largă,
formă trapezoidală,
largă,Cotele
bine exprimată.
Cotele
ijlociu şi cel
capătă
trapezoidală,
bine exprimată.
cumpenei
în cursul
cumpenei
în
cursul
mijlociu
se
situează
între
valori
de
100-165
m
abs.,
iar
în
cursul
inferior
de
50-150
ijlociu se situează între valori de 100-165 m abs., iar în cursul inferior de 50-150 m abs. Ambii versanţi sunt
m abs. Ambii
versanţi sunt
puternic
valorificaţi sub
terenuri agricole,
preponderent
se cultivă
culturidar şi
uternic valorificaţi
sub terenuri
agricole,
preponderent
se cultivă
culturi cerealiere
şi plante
tehnice,
cerealiere şi plante tehnice, dar şi suprafeţe mai mici de viţă de vie şi livezi, excepţie făcând versanţii
prafeţe mai mici de viţă de vie şi livezi, excepţie făcând versanţii în partea superioară a bazinului, care sunt
în partea superioară a bazinului, care sunt acoperiţi cu un masiv de pădure.
operiţi cu un masiv de pădure.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, deschisă, netedă şi uscată. Este acoperită cu vegeLuncataţie
(albia
majoră) este bilaterală, simetrică, deschisă, netedă şi uscată. Este acoperită cu vegetaţie
naturală, ierboasă, păşune şi pajişte.
turală, ierboasă,
păşune
şi pajişte.
Albia minoră, în cursul ei superior şi până la satul Capaclia reprezintă o concavitate alungită în
Albia suprafaţa
minoră, în
cursul ei superior şi până la satul Capaclia reprezintă o concavitate alungită în suprafaţa
terenului, care asigură curgerea naturală a apei provenită din ploi şi din drenaj subteran. În
renului, care
asigură
apei provenită
din ploi
drenaj
În aval
de satul
aval
de satulcurgerea
Capaclianaturală
pe cursulamijlociu
şi cel inferior
până şila din
vărsare
albiasubteran.
este sculptată,
predoapaclia pe minant
cursul artificială,
mijlociu regularizată,
şi cel inferior
până canalizată,
la vărsareslab
albia
este sculptată,
predominant
artificială,
rectificată,
şerpuitoare
şi slab acoperită
cu vegetaţie
gularizată, rectificată,
acvatică. canalizată, slab şerpuitoare şi slab acoperită cu vegetaţie acvatică.
Scurgerea
râului este
regularizată
de câteva
iazuri.iazuri.
Scurgerea
râului
este regularizată
de câteva

● Profilul nr. 54, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Şamalia
Are altitudinea de 217,09 m abs.
Coordonate geografice: 46°20’25.01” latitudine N şi 28°22’56.00’’ longitudine E.
Izvorul de apă este locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Şamalia îşi începe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire
naturală a apei la suprafaţa uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 1,1 km N-W de satul Capaclia.
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● Profilul nr. 54, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Şamalia (Foto nr.171)
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(Foto nr.172)
Cumpăna de apă a veresanţilor atinge altitudini de 280 m abs. Versanţii sunt predominant acoperiţi cu
un masiv de pădure şi parţial cu terenuri agricole, pe care se cultivă cereale şi plante tehnice.
Albia minoră reprezintă o concavitate alungită173
pe talvegul văiugii, care asigură curgerea naturală a apei,
provenită din ploi şi din drenaj subteran şi este acoperită cu vegetaţie ierboasă.

Cumpăna de apă a veresanţilor atinge altitudini de 280 m abs. Versanţii sunt predominant acoperiţi
cu un masiv de pădure şi parţial cu terenuri agricole, pe care se cultivă cereale şi plante tehnice.
Albia minoră reprezintă o concavitate alungită pe talvegul văiugii, care asigură curgerea naturală
a apei, provenită din ploi şi din drenaj subteran şi este acoperită cu vegetaţie ierboasă.
La 50 m în aval de izvor, la marginea de Nord a satului Capaclia, scurgerea râului se concentrează
într-un curent slab de apă, unde a şi fost posibilă efectuarea unei măsurători de debit al apei, aplicându-se metoda flotorilor.
La data cercetării lăţimea canalului de etiaj pe oglinda apei constituia 0,12 m, adâncimea medie a
curentului de apă era de 0,02 m, iar viteza medie a apei – de 0,14 m/s. (Foto nr.173)
Debitul de apă constituia 0,0003 m3/s (0,3 l/s).

Râul Şamalia, măsurarea debitului de apă

(Foto nr.173)

● Profilul nr. 55, 15 mai a.2015. Râul Şamalia, satul Bobocica
Are altitudinea de 65,34 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°13’27.59” latitudine N şi 28°27’32.56’’ longitudine E.
Râul Şamalia, satul Bobocica în aval de pod, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată.
versanţilor
atingRâul
următoarele
altitudini:
de stânga –(Foto
30 m abs.,
iar cel de dreapta
● Profilul
nr. Culmile
55, 15 mai
a.2015.
Şamalia,
satulcel
Bobocica
nr.174)
– 165 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,2 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge
280 m. Înclinarea versanţilor constituie 5,60.
Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi, predomină terenurile agricole pe care se cultivă culturi
cerealiere şi tehnice. Parţial aceştia sunt acoperiţi cu plantaţii: cel de dreapta cu viţă de vie, iar cel de
stânga cu livadă. Pe alocuri sunt ocupaţi de construcţii (case, drumuri etc). (Foto nr.174)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 280 m. Ea este deschisă, netedă,
uscată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte. (Foto nr.174)
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● Profilul nr. 55, 15 mai a.2015. Râul Şamalia, satul Bobocica (Foto nr.174)

(Foto nr.174)
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şi de 17 m întrelongitudine
muchiile malului

albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt
cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 2,0-2,5 m. Există posibilitatea deplasării în
lungul muchiei malului. (Foto nr.174)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă închisă şi o curgere leneşă, cu viteza de 0,43
m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,09 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa
0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă obţinut constituia 0,069 m3/s (69 l/s).
De menţionat, că scurgerea este regularizată de iazul, amplasat la 1,8 km în amonte de acest punct.

● Profilul nr. 56, 15 mai a.2015. Râul Şamalia în amonte de satul Ţolica.
Are altitudinea de 54,64 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°11’59.48” latitudine N şi 28°28’31.29’’ longitudine E.
Râul Şamalia, la marginea de Nord a satului Ţolica în amonte de pod, prezintă o vale largă, sub
formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga
– 100 m abs., iar cel de dreapta – 150 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar
lăţimea între tălpile versanţilor atinge 240 m. Înclinarea versanţilor constituie: a celui de stânga 30,
iar a celui de dreapta 60.
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● Profilul nr. 56, 15 mai a.2015. Râul Şamalia în amonte de satul Ţolica. (Foto nr.175)

(Foto nr.175)
Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi, predominând terenurile agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice. Parţial cel de dreapta este acoperit cu vegetaţie naturală: arbuşti, tufişuri,
ierburi, păşune etc.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 240 m, dezvoltată, pe partea stângă
cu lăţimea de 160 m, iar pe partea dreaptă cu lăţimea de 80 m. Este deschisă, netedă, uscată, acoperită
cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, slab sinuoasă, canalizată. Lăţimea canalului
de etiaj este de 1,25 m pe oglinda apei, de 5,8 m pe talvegul albiei şi de 6,4 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile
sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,0-1,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.175)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă întunecată, o curgere leneşă, cu viteza de 0,19
m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,1 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1
m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu morişca hidrometrică. (Foto nr.175)
Debitul de apă constituia 0,031 m3/s (31 l/s).
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7.10. Râul Odaia de ordinul-III (afluent de dreapta al râului Ialpugel)
Bazinul hidrografic al râului Odaia

(Fig. nr.176)
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Râul
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satul Enichioi
Râil
Odaia,
satul Enichioi
(Foto nr.177)

(Foto nr.177)
Râul Odaia îşi începe cursul dintr-un izvor de apă, un punct de ieşire naturală a apei la suprafaţa
uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 0,4 km S-W de satul Haragâş, la altitudinea de 234,5 m abs.
De aici râul îşi sculptează albia, urmând direcţia de la N-W spre S-E şi îşi încheie cursul la 1,9 km
N-E de satul Chioselia Rusă, revărsându-se în râul Ialpugel, de pe malul drept, la altitudinea de 32,95
m abs. la buza apei. (Fig. nr.176), (Foto nr.177)
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● panta medie a profilului longitudinal este de 7,3 m/km (0,0073 ‰), deşi prezintă importante
(Fig. nr.176), (Foto nr.177)
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mijlociu de 13,77 km, de la marginea de Nord a satului Floricica şi până la podul din
satul Câietu, panta constituie 3,8 m/km (0,0038 ‰). (Fig. nr.178)
Pe cursul inferior, care cuprinde ultimii 6,6 km de la podul din satul Câietu şi până la gura de vărsare, panta este de 3,6 m/km (0,0036 ‰). (Fig. nr.178)
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Câietu, panta constituie 3,8 m/km (0,0038 ‰). (Fig. nr.178)
Pe cursul inferior, care cuprinde ultimii 6,6 km de la podul din satul Câietu şi până la gura de vărsare,
panta este de 3,6 m/km (0,0036 ‰). (Fig. nr.178)

Profilul longitudinal al r. Odaia

(Fig.
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aval de satul Floricica, pe cursul mijlociu şi cel inferior, până la vărsare albia este sculptată, predominant artificială, regularizată, rectificată şi canalizată. Albia e slab şerpuitoare şi slab acoperită cu
vegetaţie acvatică în cursul mijlociu, dar puternic acoperită cu vegetaţie acvatică în cursul inferior.
Scurgerea râului este regularizată de câteva iazuri.

● Profilul nr. 57, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Odaia.
Are altitudinea de 234,5 m abs.
Coordonate geografice: 46°16’51.63” latitudine N şi 28°22’35.30’’ longitudine E.
Izvorul de apă este locul, unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Odaia îşi începe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire
naturală a apei la suprafaţa uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 0,4 km S-W de satul Haragâş.
(Foto nr.179) Izvor, în jurul căruia s-a format o nişă de izvor sub formă de semicerc, amenajat cu o
ţeavă din plastic, prin care debitează apa. (Foto nr.180)
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● Profilul nr. 57, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Odaia. (Foto nr.179)

(Foto nr.179)

Are altitudinea de 234,5 m abs.
Izvorul
de apă
râului Odaia
Coordonate geografice: 46°16'51.63"
latitudine
N şial28°22'35.30"
longitudine E.
Izvorul de apă este locul, unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Odaia îşi începe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire naturală
a apei la suprafaţa uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 0,4 km S-W de satul Haragâş. (Foto nr.179) Izvor, în
jurul căruia s-a format o nişă de izvor sub formă de semicerc, amenajat cu o ţeavă din plastic, prin care
debitează apa. (Foto nr.180)
Izvorul de apă al râului Odaia (Foto nr.180)

(Foto nr.180)

diata apropiere au fost descoperite încă 3 izvoare neamenajate.
sector prezintă o vale sub formă de cerc, largă, cu lăţimea între muchiile versanţilor de 870
a s-a dezvoltat o văiugă, sub formă de V-latin.
180 Lăţimea între tălpile malurilor este de 3,0
muchiile malurilor e de 100 m, înălţimea malului e de 10,0 m, cu pantă rapidă, cu înc

reprezintă o concavitate alungită pe talvegul văiugii, care asigură curg
din drenaj subteran, fiind acoperită cu vegetaţie ierboasă.
imediataefectuată
apropiere au fost descoperite
încă 3 izvoare neamenajate.
cetării a ÎnAcest
fost
o
măsurătoare
asupra debitului de apă, u
sector prezintă o vale sub formă de cerc, largă, cu lăţimea între muchiile versanţilor de 870
m., pe talvegul căreia s-a dezvoltat o văiugă, sub formă de V-latin. Lăţimea între tălpile malurilor este
de 3,0-4,0 m, lăţimea între muchiile malurilor e de 100 m, înălţimea malului e de 10,0 m, cu pantă
rapidă, cu înclinarea malurilor de 210. Malurile văiugii sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
Cumpăna de apă a versanţilor atinge altitudini de 300 m abs. Versanţii sunt acoperiţi cu un masiv
de pădure şi cu terenuri agricole, aici se cultivă cereale şi plante tehnice. (Foto nr.181)
Albia minoră reprezintă o concavitate alungită pe talvegul văiugii, care asigură curgerea naturală
a apei provenită din ploi şi din drenaj subteran, fiind acoperită cu vegetaţie ierboasă.
La data cercetării a fost efectuată o măsurătoare asupra debitului de apă, utilizându-se metoda
volumetrică.
Izvorul are un debit de 0,08 l/s.

n debit de 0,08 l/s.

Obârşia râului Odaia (Foto nr.181)

Obârşia râului Odaia

(Foto nr.181)

● Profilul nr. 58, 15 mai a.2015. Râul Odaia, satul Enichioi în amonte de pod.
Are altitudinea de 95,54 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46°13’4.79” latitudine N şi 28°25’36.21’’ longitudine E.
Profilul râului Odaia, satul Enichioi în amonte de pod prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga – 165 m abs., iar
cel de dreapta – 280 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,8 km, iar cea dintre tălpile
versanţilor atinge 270 m. Înclinarea versanţilor constituie 60. Ambii versanţi sunt puternic valorificaţi,
predomină terenurile agricole pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice. Parţial aceştia sunt acoperiţi cu plantaţii, cel de dreapta cu viţă de vie, iar cel de stânga cu livadă, pe alocuri sunt ocupaţi de
construcţii (case, drumuri etc).
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(Foto nr.182)
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(Foto nr.183)

Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, slab sinuoasă şi canalizată. Lăţimea canalului
de etiaj este de 1,8 m pe oglinda apei, de 8,2 m pe talvegul albiei şi de 14,4 m între muchiile malului
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Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, cu lăţimea de 550 m: pe stânga de 400 m, iar pe
dreapta de 150 m. Este deschisă, denivelată, uscată, puternic valorificată, acoperită cu culturi cerealiere şinr.
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● Profilul
60, 14 mai a.2015. Răul Odaia la confluenţă cu râul Ialpugel. (Foto nr.184)
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Salcia Mare de ordinul-II (afluent de dreapta al râului Ialpug)
Bazinul hidrografic al râului Salcia Mare (Fig. nr.185)
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7.11. Râul Salcia Mare de ordinul-II (afluent de dreapta al râului Ialpug)
Bazinul hidrografic al râului Salcia Mare

(Fig. nr.185)

Râul Salcia Mare, satul Moscovei (Foto nr.186)
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Râul Salcia Mare, satul Moscovei

(Foto nr.186)

Râul Salcia Mare îşi are obârşia la 0,7 km S-W de satul Iasnaia Poleana, dintr-un izvor din
Râul Salcia Mare îşi are obârşia la 0,7 km S-W de satul Iasnaia Poleana, dintr-un izvor din ploi, la
la altitudinea
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apoi îşi scimbă lent direcţia spre S-E şi îşi încheie cursul la marginea de nord a sa
satul Moscovei, apoi îşi schimbă lent direcţia spre S-E şi îşi încheie cursul la marginea de nord a
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Dermengi,
Carbalia,
Budăi,
Musaitu,
Vinogradovca,
Ciumai.

Pe cursul superior de 4,3 km, de la izvorul din ploi şi până la satul Huluboaia, ca de obicei, panta
medie a profilului longitudinal este rapidă, de 25,2 m/km sau 0,0252 ‰. (Fig. nr.187)
Pe cursul mijlociu de 40,618 km, de la satul Huluboaia şi până la satul Vinogradovca, la confluenţă
Pe cursul mijlociu de 40,618 km, de la satul Huluboaia şi până la satul Vinogradovca, la confluenţă cu
cu râul Salcia, panta medie a profilului longitudinal de 0,0029 ‰ (2,9 m/km) este mai lină faţă de
râul Salcia, panta medie a profilului longitudinal de 0,0029 ‰ (2,9 m/km) este mai lină faţă de panta medie a
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superior. (Fig. nr.187)
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Profilul longitudinal al r. Salcia Mare

● Izvorul râului Salcia Mare

(Fig.nr.187)
nr.187)
(Fig.

● Izvorul râului Salcia Mare

De menţionat, că râul Salcia Mare îşi începe cursul din două izvoare, care sunt considerate puncte de plecare ale
râului.

De menţionat, că râul Salcia Mare îşi începe cursul din două izvoare, care sunt considerate puncte
de plecare aleProfilul
râului.nr. 61, 1 iulie a.2015. Izvorul din ploi al râului Salcia Mare (Fig. nr.188)

● Profilul nr. 61, 1 iulie a.2015. Izvorul din ploi al râului Salcia Mare

(Fig. nr.188)
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(Foto nr.189)

Are altitudinea de 239,79 m abs.
Coordonate geografice: 46° 8’3.58” (Foto
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N şi 28°18’1.84’’ longitudine E.
nr.189)
Izvorul din ploi este locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează în urma ploilor.
Acest loc se află în masivul de pădure la 0,7 km S-W de satul Iasnaia Poleana. Sectorul prezintă o
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Albia minoră naturală prezintă o fâşie continuă, ce urmăreşte şi include în ea zonele mai joase
de apă intermitent. Ea încă nu este sculptată şi evidenţiată, dar asigură prin secţiunile ei succe
tatea scurgerii şuvoaielor şi a torenţilor temporari.
De menţionat, că în amonte de şoseaua Doina-Rumeanţev, valea este puternic valorificată şi acoperit
erealiere, iar în aval de aceeaşi şosea se întinde un masiv de pădure.
● Profilul nr. 62, 15 mai a.2015. Izvorul de apă al râului Salcia Mare. (Foto nr.190)

(Foto nr.190)
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Are altitudinea de 162,42 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 5'59.24" latitudine N şi 28°19'15.74" longitudine E.
Izvorul de apă este locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
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0,03

La data cercetării râul avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,41 m/s. Adâncimea medie a râului era
de 0,03 m. Patul albiei era mâlos. (Foto nr.190, nr.191)
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Râul Salcia Mare, măsurarea debitului de apă (Foto. №191 ).

De menţionat, că pe versantul stâng au fost stabilite şapte izvoare. Trei dintre ele prez
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care apa este pompată în cisterne şi transportată pe
grădinăriilor. În aval de aceste izvoare pe timpuri a existat un iaz, care în prezent este golit,

● Cursul superior al râului Salcia Mare
În cursul superior, pe cei 4,3 km de la izvorul din ploi şi până la satul Huluboaia râul are o cădere
de 108,44 m şi o pantă de 25,2 m/km sau 0,0252 ‰. (Fig. nr.187)
Valea la obârşia râului are formă de amfiteatru, largă, puţin adâncă. Versanţii sunt cu pantele domoale, culmile ating altitudini între 225 şi 260 m abs. Versanţii sunt acoperiţi în felul următor: cel de
stânga cu terenuri agricole sub culturi cerealiere şi tehnice, parţial cu pădure (la obârşie), podgorii şi
livezi, iar cel de dreapta predominant cu pădure.
Lunca este bilaterală, în general simetrică, netedă, uscată, acoperită cu vegetaţie: pădure (pe primii
1,5 km de la izvorul din ploi), apoi ierboasă, păşune, pajişte, arbori şi arbuşti solitari.
Albia minoră de la obârşie şi până la satul Doina este naturală. Aceasta prezintă o fâşie continuă,
ce urmăreşte şi include în ea zonele mai joase ale cursului intermitent de apă, asigură prin secţiunile
ei succesive continuitatea scurgerii. În aval de satul Doina albia este artificială, regularizată, adâncită
şi canalizată. Pe unele sectoare mai slab, iar pe altele mai puternic sau complet este acoperită cu vegetaţie acvatică. Se observă o curgere leneşă a apei.

● Profilul nr. 63, 1 iulie a.2015. Râul Salcia Mare, în amonte de satul Huluboaia

(Foto nr.192)
Are altitudinea de 131,35 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 4’22.32” latitudine N şi 28°19’47.71’’ longitudine E.
Râul Salcia Mare, în amonte de satul Huluboaia prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine
exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 225 m abs., cel de dreapta
240 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge
167 m. Înclinarea versanţilor constituie: cel de stânga 6,80, cel de dreapta 80. Ambii versanţi sunt fragmentaţi de o reţea de ogaşe, râpi şi vâlcele. Versantul de stânga este valorificat, acoperit cu terenuri
agricole sub culturi pomicole şi podgorii. Versantul de dreapta este acoperit cu vegetaţie naturală, predominant cu pădure şi parţial ierboasă, cu tufişuri, pe alocuri ocupat de construcţii (case, drumuri etc).
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Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, cu lăţimea de 167 m: partea dreaptă 67 m, iar partea stângă 100 m. Este deschisă, cu denivelări, uscată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, arbori
şi arbuşti solitari, păşune şi pajişte. (Foto nr.192)
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie şi canalizată. Lăţimea canalului de
etiaj este de 0,4 m pe oglinda apei, de 1,5-2,0 m pe talvegul albiei şi de 11,5 m între muchiile malului
(la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile
sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5-2,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.192)
La data cercetării apa râului avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,09 m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,02 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,001 m3/s (1,0 l/s).
De menţionat, că scurgerea este regularizată de o cascadă din trei iazuri, amplasate în amonte.

● Cursul mijlociu al râului Salcia Mare, satul Bucuria

(Foto nr.193)
Cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 40,618 km de la satul Huluboia, cu altitudinea de 131,35
m abs. şi până la satul Vinogradovca la confluenţă cu râul Salcia, cu altitudinea de 13,26 m abs., cu
o diferenţă de nivel de 118,09 m. Ca de obicei, cursul mijlociu se caracterizează printr-o pantă mai
lină de 0,0029 ‰ (2,9 m/km), faţă de panta medie a cursului superior, care constituie 25,2 m/km sau
0,0252 ‰. (Fig. nr.187)
Cursul mijlociu străbate următoarele localităţi:





Tătăreşti,
Bucuria,
Trifeştii Noi,
Moscovei,
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Dermengi,
Carbalia,
Budăi,
Musaitu.

Valea are formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating altitudini de la 100 m abs.
şi până la 240 m abs. Versantul de dreapta are pante mai rapide şi este fragmentat de o reţea de ravene
şi vâlcele, pe când cel de stânga are pante mai domoale şi mai slab accidentate. Ambii versanţi sunt
valorificaţi în agricultură, acoperiţi îndeosebi cu plantaţii de viţă de vie şi cu suprafeţe mai mici de
culturi pomicole, cerealiere şi tehnice, parţial fiind ocupaţi şi de construcţii (case, drumuri etc).
Lunca este bilaterală, în cea mai mare parte simetrică, uscată, slab accidentată. Este acoperită cu
vegetaţie naturală, ierboasă şi numai parţial valorificată sub terenuri agricole, pe care se cultivă culturi cerealiere şi tehnice.
Albia minoră în cea mai mare parte este regularizată, rectificată, adâncită, canalizată, rectilinie. Pe
unele sectoare mai slab, iar pe altele mai puternic ori complet este acoperită cu vegetaţie higrofilă şi
hidrofilă: pipirig, rogoz, papură, stuf. Se observă o curgere relativ leneşă a apei, iar pe unele segmente
de albie apa bălteşte. (Foto nr.193)
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unca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 450 m. Este deschisă, cu deniv

de ogaşe, râpi şi vâlcele. Versanţii sunt valorificaţi, acoperiţi cu terenuri agricole sub culturi pomicole
şi podgorii, parţial fiind ocupaţi şi de construcţii (case, drumuri etc).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 450 m. Este deschisă, cu denivelări,
uscată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu arbori şi arbuşti solitari (salcie mirositoare), păşune şi pajişte. (Foto nr.194)
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie, canalizată. Are lăţimea de 2,5 m pe
oglinda apei şi 18,0 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment albia
este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 2,5-3,0 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.194)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă întunecată, o curgere leneşă, cu viteza de 0,18
m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,11 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa
0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
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Debitul de apă constituia 0,05 m3/s (50,0 l/s).
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● Profilul nr. 65, 30 iunie a.2015. Râul Salcia Mare, satul Moscovei în amonte de pod. (Foto nr.
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● Profilul nr. 65, 30 iunie a.2015. Râul Salcia Mare,
satul Moscovei în amonte de pod

(Foto nr.196)
Are altitudinea de 54,0 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°54’59.29” latitudine N şi 28°22’22.30’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia Mare, satul Moscovei în amonte de pod prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 160 m abs.,
iar cel de dreapta 180 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,5 km, iar cea dintre tălpile
versanţilor atinge 150 m. Ambii versanţi sunt fragmentaţi de o reţea de ogaşe, râpi şi vâlcele. Versanţii sunt valorificaţi, acoperiţi cu terenuri agricole sub culturi pomicole şi podgorii, dar şi ocupaţi de
construcţii (case, drumuri etc).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 150 m. Ea este cu denivelări, uscată,
ocupată de casele şi grădinile localnicilor. Numai fâşia îngustă de-a lungul malului este acoperită cu
vegetaţie naturală, ierboasă, cu arbori şi arbuşti solitari (salcie mirositoare), păşune şi pajişte.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, şerpuitoare, canalizată. Are lăţimea de 2,0 m
pe oglinda apei şi de 32,0 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment
albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie
şi înalte de 1,0-1,5 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.196)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă întunecată, o curgere leneşă, cu viteza de
0,07 m/s.
Adâncimea medie a râului era de 0,24 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa
0,1-0,15 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,031 m3/s (31,0 l/s).
De menţionat, că starea ecologică a râului permite dezvoltarea şi menţinerea biocenozelor acvatice, fapt confirmat de prezenţa în râu a speciei de peşte Caras, care era prins cu mâna de către copiii
din satul Moscovei. (Foto nr.196)
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● Profilul nr. 66, 29 iunie a.2015. Râul Salcia Mare, satul Dermengi la
confluenţă cu râul Salcia Mică.

(Foto nr.197)
Are altitudinea de 36,15 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°53’7.01” latitudine N şi 28°25’25.85’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia Mare, satul Dermengi la confluenţă cu râul Salcia Mică prezintă o vale largă,
sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga
– 140 m abs., iar cel de dreapta – 150 m abs. Înclinarea versanţilor constituie 3,60. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 3,7 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 1,1 km. Versantul de dreapta
este fragmentat de o reţea de ogaşe, râpi şi vâlcele, e acoperit cu vegetaţie naturală, predominant cu
pădure, parţial ierboasă, cu tufişuri, pe alocuri ocupat de construcţii (case, drumuri). Versantul de
stânga este valorificat, acoperit cu terenuri agricole sub culturi pomicole şi podgorii.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 1,1 km: pe partea stângă de 200 m,
iar pe partea dreaptă de 900 m. Este netedă, uscată, ocupată de terenuri agricole sub culturi cerealiere
şi tehnice. Doar o fâşie îngustă de-a lungul malului este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu
arbori şi arbuşti solitari (salcie mirositoare), păşune şi pajişte.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, şerpuitoare şi canalizată. Are lăţimea de 2,8 m
pe oglinda apei şi de 12,0 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment
albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie
şi înalte de 1,5-1,8 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.197)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă întunecată, o curgere leneşă, cu viteza medie
de 0,25 m/s. Adâncimea râului: medie – 0,13 m, maximă – 0,17 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu morişca hidrometrică. (Foto nr.197)
Debitul de apă constituia 0,077 m3/s (77,0 l/s).
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● Cursul inferior al râului Salcia Mare

● Cursul inferior al râului Salcia Mare

Cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 3,8 km de la satul Vinogradovca, la confluenţă cu râul
Cuprinde sectorul de râu cu o lungime de 3,8 km de la satul Vinogradovca, la confluenţă cu râul Salcia
Salcia la altitudinea de 13,26 m abs. şi până la vărsarea sa, de pe malul drept, în râul Ialpug, la altitula altitudinea de 13,26 m abs. şi până la vărsarea sa, de pe malul drept, în râul Ialpug, la altitudinea de 3,57 m
dinea de 3,57 m abs., cu o diferenţă de nivel de 9,69 m. Cursul inferior, ca de obicei, se caracterizeaabs., cu o diferenţă de nivel de 9,69 m. Cursul inferior, ca de obicei, se caracterizează printr-o pantă mai
ză constituie
printr-o pantă
mai ‰
domoală,
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0,0025
‰ (2,5
m/km), mijlociu
faţă de panta
medie ‰
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0,0025
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medie
a cursului
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0,0029
‰
(2,9
m/km)
şi
faţă
de
panta
medie
a
întregului
râu,
care
constituie
0,0033‰
şi faţă de panta medie a întregului râu, care constituie 0,0033‰ (3,3 m/km). (Fig. nr.187)
(3,3
m/km).
nr.187)
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● Profilul
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iunie a.2015.
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Mare,
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● Profilul
nr. 67,
iunie
Râul Salcia
satul
Vinogradovca,
la confluenţă cu râul
la confluenţă cu râul Salcia.
Salcia. (Foto nr.198)

(Foto nr.198)

Are altitudinea de 13,26 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°48’26.78” latitudine N şi 28°32’21.68’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia Mare, satul Vinogradovca la 150 m în aval de pod, la confluenţă cu râul Salcia prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoaAre altitudinea
de 13,26 m abs., la oglinda apei.
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Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, deschisă, are lăţimea de 1,0 km. Pe partea dreaptă
lunca este uscată, mediu accidentată de canale de irigaţie şi ocupată de terenuri agricole sub culturi
cerealiere şi tehnice, pe partea stângă lunca prezintă un teren umed, acoperit cu stuf.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată, rectilinie şi canalizată. Are lăţimea de 3,2 m pe
oglinda apei şi 20 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest segment albia este
liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de
1,5-2,0 m. Deplasarea în lungul muchiei malului este dificilă. (Foto nr.198)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă întunecată, o curgere leneşă, cu viteza de 0,09
m/s. Adâncimea râului: cea medie era de 0,28 m, iar maximă de 0,47 m. Patul albiei era mâlos, cu
grosimea mâlului de circa 0,1 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu morişca hidrometrică. (Foto nr.198)
Debitul de apă constituia 0,092 m3/s (92 l/s).
De menţionat, că lunca prin natura ei prezintă un habitat pentru o varietate mare de specii de plante
şi animale. Probabil, din aceste considerente aici a fost instituită o zonă de reproducţie a vânatului.
(Foto nr.199)
ZONA
de reproducere a vânatului
TOATE TIPURILE DE VÂNĂTOARE
sunt interzise
5 km

(Foto nr.199)
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ofilul nr. 68, 29 iunie a.2015. Râul Salcia Mare, la marginea de nord a satului Ciumai,
la confluenţă cu râul Ialpug. (Foto nr.200)
● Profilul nr. 68, 29 iunie a.2015. Râul Salcia Mare, la marginea de nord
a satului Ciumai, la confluenţă cu râul Ialpug.

(Foto nr.200)
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Salcia Mare

Tabelul privind caracteristicile hidrologice de debit al apei pentru Postul s. Musait, pentru perioada

pentru perioada de observaţii 1977-1998, 2001-2005 (Tabelul nr.201)

Tabelul nr.201. Caracteristicile
dehidrologice
nivel pentru
Postul
s. Musait,
Tabelul privindhidrologice
caracteristicile
de nivel
pentru
Postul s.pentru
Musait,perioada
de observaţii 1977-1998, 2001-2005

al râului
RegimulRegimul
hidrologicHidrologic
al râului Salcia
Mare
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Anul,
caracteristici

Debitul de apă
anterior viiturii

Debitul maxim instantaneu
Data

Scurgerea de viitură
Durata viiturii, zile

Stratul scurgerii,
mm
Volum

Tabelul privind caracteristicile hidrologice ale scurgerii de viitură pentru Postul s. Musait
pentru anii 1977-1995, 2005 (Tabelul nr.203)

Tabelul nr.202. Caracteristicile hidrologice de debit al apei pentru Postul s. Musait, pentru perioada
de observaţii 1977-2005

TabelulCaracteristicile
privind caracteristicile hidrologice
ale scurgerii
viitură pentru
s. Musait,
Tabelul nr.203.
hidrologice
ale de
scurgerii
dePostul
viitură
(Tabelul
nr.203)
pentru
anii
1977-1995,
2005
pentru Postul s. Musait, pentru anii 1977-1995, 2005
Scurgerea de viitură
Debitul de apă
anterior viiturii

m3/s

data

Debitul maxim instantaneu

m3/s

1
2
3
4
16. r.Salcia Mare-s.Musait.Suprafaţa bazinului
1977
0.49
06.06
1.73
1978
0.36
27.06
3.05
1979
0.28
20.06
6.78
1980
0.41
27.06
3.12
1981
0.20
13.09
2.60
1982
0.18
28.06
1.27
1983
0.19
09.06
4.42
1984
0.53
05.06
2.62
1985
0.55
13.05
27.7
1986
0.045
31.07
0.84
1987
0.29
02.07
15.2
1988
0.41
11.06
9.15
1989
0.26
25.06
1.37
1990
0.068
09.08
1.33
1991
0.80
01.07
7.60
1992
0.00
02.06
0.29
1993
0.24
15.05
1.26
1994
0.00
06.06
0.39
1995
0.00
23.04
0.66
2005
0.44

data
întîia

data
ultima

Numărul
de cazuri

Data
sfîrșitului
viiturii

5
6
7
8
414 km.pat. Anii 1977-1995,2005
10.06
20.06
29.06
01.07
22.06
26.06
28.06
05.07
16.09
23.09
01.07
06.07
18.06
02.07
09.06
15.06
15.05
17.05
03.08
10.08
04.07
08.07
12.06
16.06
26.06
29.06
10.08
16.08
05.07
08.07
03.06
08.06
18.05
21.05
07.06
08.06
24.04
30.04
29.04

Nr. ani
Medie
Maxim
____

19
0.28
0.80
_____

20
4.59
23/04/95 _____
27.7

24/04/95

Anul(% caz)
Minim
____

1991
0.0
_____

1985
13/09/81 _____
0.29

16/09/81

Anul(%caz)

15%

Stratul scurgerii,
mm

Durata viiturii, zile

1992

cresterii

9
4
2
2
1
3
3
4
2
3
2
1
1
1
4
1
3
1
1
-

Volumul
scurgerii

descreșterii

Anul,
caracteristici
pe perioada de
observaţii

generală

pina la
vîrful
viiturii

10

11

12

pentru
toată
perioada
viiturii
13

mln.m3

14

10
2
4
7
7
5
6
2
7
4
4
3
6
3
5
3
1
6
-

14
4
6
8
10
8
23
10
4
10
6
5
4
7
7
6
6
2
7
-

0.6
0.3
0.4
0.3
0.4
0.2
0.8
5.4
0.2
3.0
0.5
0.2
0.1
2.7
0.0
0.2
0.0
0.1
-

2.2
0.6
0.9
1.5
1.7
0.6
3.0
1.6
9.6
0.5
3.4
1.1
0.3
0.4
4.1
0.3
0.5
0.1
0.6
0

0.904
0.268
0.382
0.611
0.700
0.236
1.25
0.676
3.97
0.208
1.39
0.435
0.140
0.151
1.69
0.113
0.197
0.040
0.255

18
2
30/04/95 _____
4

18
5
10
_____

19
8
23
_____

18
0.9
5.4
_____

20
1.7
9.6
_____

19
0.717
3.97
_____

17%
23/09/81 _____
1
39%

1977
1
_____

1983
2
_____

1985
0.0
_____

1985
0.0
_____

1985
0.040
_____

1994

1994

1992,1994 2005

1994

Tabelul privind caracteristicile hidrologice de nivel pentru Postul s. Ciumai,

Tabelul nr.204. Tabelul privind caracteristicile hidrologice de nivel
pentru perioada de observaţii 1946-1951 (Tabelul nr.204)
pentru Postul s. Ciumai, pentru perioada de observaţii
1946-1951
Forma B - Pentru rîuri cu pod de gheaţă instabil
Anul,
caracteristici pe
pereioadda de
observaţii

Nivelul maxim
anual
cm

data

Nivelul minim anual
cm

data

1
2
3
4
5
127. r.Salcia Mare - s.Ciumai. Cota ,,0" al postului 0.00 m conv. Anii 1946-1951

Variaţia anuală
de nivel
cm

data

6

7

1946

164 11/XII

secat,
îngheţat

01/I (31), II (28), VII (25),
VIII (31), IX (24), X (21),
XI (12), XII (20) 31/XII

131

1947

300 25/II
309 10/VI

1949

219 21/VI

1950

188 18/VI

1951

205 19/VIII

01/I (31), II (9),
X (26), XI (22), 22/XI
16/IX (15), X (31), XI (25),
XII (11) 31 XII
01/I (5), II (9), X (20), XI
(10) 10/XI
06/II (6), VIII (9), XI (5),
XII (10) 21 XII
30/I (2), II (19), VII (15),
VIII (19), X (13), XI (30),
XII (31) 31/12

256

1948

îngheţat,
secat
secat,
îngheţat
îngheţat,
secat
îngheţat,
secat
îngheţat,
secat

271
186
151

164

Tabelul privind debitele maxime de apă 201
ale viiturilor excepţionale, determinate după
urmele nivelului apelor mari (Tabelul nr.205)

202

VIII (19), X (13), XI (30),
XII (31) 31/12
164

2

Denumirea cursului de apă

Suprafaţa bazinului, km p.

3

159

Distanţa de la secţiunea
hidrometrică pînă la cel
mai îndepărtat punct al
sistemului hidrografic, km

4
28

6.2

Panta medie ponderată a
profilului longitudinal al
cursului de apă, ‰
5
1931

6
_

7

data

1960 IX

8

anul

9

data

Lungimea sectorului de
calcul, m
440

10
2.8

Panta medie pe sectorul
de calcul, ‰
11

Elemente morfologice ale
profilului transversal
_

12
61.7

13

suprafaţa secţiunii
udate, m p.

75.3

14

Medii pe sector

Râul Salcia Mică de ordinul-III (afluent de stânga al râului Salcia Mare)
Bazinul hidrografic al râului Salcia Mică (Fig. nr. 206)

Salcia Mare s. Moscovei

Denumirea punctului

1

anul

Anul și data
trecerii debitului
determinării

lăţimea torentului, m

Debitele maxime de apă ale viiturilor excepţionale, determinate după urmele nivelului apelor mari

adîncimea medie, m

16

coeficientul de
rugozitate, 1/n
0.82 30/20

15

1.53

17

18
94.4

19
94.4

Debitul de apă, m cub./s

parţial

urmele nivelului apelor mari (Tabelul nr.205)

viteza medie de
curgere a apei, m/s

Tabelul nr.205.
Tabelul
privind
debitele
maxime
apă
viiturilor
excepţionale,
determinate
Tabelul
privind
debitele
maxime
de de
apă
aleale
viiturilor
excepţionale,
determinate
după după
		
urmele nivelului apelor mari

secat

total

7.12. Râul Salcia Mică de ordinul-III (afluent de stânga al râului
Salcia Mare)
Bazinul hidrografic al râului Salcia Mică

(Fig. nr. 206)

Râul Salcia Mică, satul Chioselia (Foto nr.207)
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Râul Salcia Mică, satul Chioselia

(Foto nr.207)
Râul Salcia Mică îşi începe cursul dintr-un izvor din ploi – un loc unde apar şuvoaie şi torenţi
temporari, care se formează în urma ploilor. Acest loc se află la 1,7 km Nord de satul Baimaclia, la
altitudinea de 255,22 m abs. De aici râul îşi sculptează albia urmând direcţia de la Nord spre Sud şi
îşi încheie cursul la 0,9 km N-E de satul Dermengi, revărsându-se de pe malul stâng în râul Salcia
Mare la altitudinea de 36,15 m abs., la buza apei. (Fig. nr.206), (Foto nr.207)
● lungimea râului constituie 38,87 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 216,504 km2,
● căderea generală a râului e de 219,07 m,
● panta medie a profilului longitudinal este de 6,5 m/km (0,0065 ‰), deşi prezintă importante
diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului constituie 1,07.
Râul în cursul său străbate satele:
 Baimaclia,
 Chioselia,
 Ţărăncuţa,
 Burlacu,
 Taraclia de Salcie,
 Tartaul de Salcie,
 Tudoreşti,
 Lopăţica.
În cursul superior, pe primii 10,0 km de la izvorul din ploi şi până la marginea de Sud a satului
Chioselia, ca de obicei, panta medie a profilului longitudinal este rapidă, de 14,5 m/km (0,0145 ‰).
(Fig. nr. 208)
Pe cursul mijlociu de 24,87 km, de la marginea de Sud a satului Chioselia şi până la marginea de
Sud a satului Lopăţica, panta constituie 2,6 m/km (0,0026 ‰). (Fig. nr.208)
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● Profilul nr. 69, 29 iunie a.2015. Izvorul din ploi al râului Salcia Mică

(Foto nr.209)

Are altitudinea de 255,22 m abs.
Coordonate geografice: 46°12’40.36” latitudine N şi 28°23’19.12’’ longitudine E.
Izvorul din ploi al râului Salcia Mică este locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează în urma ploilor. Acest loc se află la 1,7 km Nord de satul Baimaclia. (Foto nr.209)
Sectorul prezintă o vale slab exprimată, largă, sub formă de cerc, puţin adâncă. Lăţimea între
tălpile versanţilor este de 60 m, iar cea dintre muchiile versanţilor e de 0,9 km, cu pantă lină, cu înclidinea de 255,22
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(Foto nr.210) În imediata apropiere a fost descoperit încă un izvor. La 120 m în aval de aceste izvoare
există un iaz fără scurgere.
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(Foto nr.210)
Acest sector prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor
ating altitudini de 265-280 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 1,3 km, iar cea dintre
tălpile versanţilor atinge 90 m. Versanţii sunt acoperiţi cu podgorii şi parţial cu culturi cerealiere.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 90 m, e deschisă, slab accidentată,
umedă. Este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte, arbori şi arbuşti solitari (plopi
şi salcie mirositoare).
Albia minoră este naturală, sinuoasă, cu lăţimea de 0,2 m pe oglinda apei, de 4,0 m între muchiile
malului (la albie plină), cu patul mâlos şi cu adâncimea de circa 0,06 m. În acest punct albia este liberă, fără vegetaţie acvatică, pe restul segmentului ea fiind complet acoperită cu vegetaţie ierboasă.
Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,2-0,4 m. Există posibilitatea
deplasării în lungul muchiei malului.
La data cercetării râul avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,07 m/s. Adâncimea medie a râului era
de 0,06 m., patul albiei fiind mâlos.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,0005 m3/s (0,5 l/s).

● Profilul nr. 71, 29 iunie a.2015. Râul Salcia Mică, la 0,5 km Sud
de satul Chioselia
Are altitudinea de 109,53 m abs., la oglinda apei.
Coordonate geografice: 46° 7’28.10” latitudine N şi 28°24’11.68’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia Mică, la 0,5 km Sud de satul Chioselia, prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 230 m abs.,
iar cel de dreapta 160 m abs. Înclinarea versanţilor constituie 5,20. Lăţimea între muchiile versanţilor
este de 2,4 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 279 m. Versantul de stânga este fragmentat de
o reţea de ogaşe, ravene şi văiugi, e acoperit cu vegetaţie naturală, predominant ierboasă, cu arbuşti
solitari, parţial cu plantaţii de viţă de vie. Versantul de dreapta este valorificat, acoperit cu terenuri
agricole sub culturi de viţă de vie (podgorii).
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(Foto nr.211)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, deschisă, cu denivelări, având lăţimea de 279 m:
pe partea stângă de 224 m, iar pe partea dreaptă de 55 m. Este acoperită pe partea stângă cu terenuri
agricole sub culturi furajere (porumb), iar pe partea dreaptă cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu păşune
şi pajişte.
Albia minoră este naturală, şerpuitoare, cu lăţimea canalului de etiaj de 1,7 m pe oglinda apei, de
7,4 m pe talvegul albiei şi de 17 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos. Pe acest
segment albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu
vegetaţie şi înalte de 2,0-2,5 m. Deplasarea în lungul muchiei malului este posibilă. (Foto nr.211)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă întunecată, o curgere leneşă, cu viteza de 0,08
m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,1. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,10,15 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor. (Foto nr.211)
Debitul de apă constituia 0,065 m3/s ( 65 l/s).

● Profilul nr. 72, 29 iunie a.2015. Râul Salcia Mică, la 1,0 km sud
de satul Taraclia de Salcie.
Are altitudinea de 58,39 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°59’14.77” latitudine N şi 28°24’15.69’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia Mică, la 1,0 km sud de satul Taraclia de Salcie, prezintă o vale largă, sub
formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga
210 m abs., iar cel de dreapta 190 m abs. Înclinarea versanţilor constituie 50. Lăţimea între muchiile
versanţilor este de 4,6 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 660 m. Ambii versanţi sunt valorificaţi, acoperiţi cu plantaţii de viţă de vie şi cu suprafeţe mici de culturi cerealiere.
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(Foto nr.212)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, deschisă, cu denivelări. Lăţimea acesteia este de
660 m: pe partea stângă de 220 m, iar pe partea dreaptă de 440 m. Este acoperită predominant cu
plantaţii de viţă de vie, culturi cerealiere şi tehnice. (Foto nr.212)
Albia minoră este artificială, rectificată, canalizată, având lăţimea de 1,5-2,0 m pe oglinda apei, de
12 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos şi cu adâncimea de 0,05-0,1 m. Pe acest
segment albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile sunt cu substrat de argilă, consolidate cu
vegetaţie şi înalte de 1,5-1,7 m. Deplasarea în lungul muchiei malului este posibilă. (Foto nr.212)
La data cercetării apa râului avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,53 m/s. Adâncimea medie a râului era de 0,15 m, iar cea maximă – de 0,24 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa
0,1-0,15 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu morişca hidrometrică. (Foto nr.212)
Debitul de apă constituia 0,095 m3/s ( 95 l/s).
Scuregerea este regularizată de un iaz, care se află la 160 m în amonte de acest punct.

Profilul nr. 73, 29 iunie a.2015. Râul Salcia Mică, satul Dermengi, la confluenţă
cu râul Salcia Mare.
Are altitudinea de 36,15 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°53’7.01” latitudine N şi 28°25’25.85’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia Mică, satul Dermengi la confluenţă cu râul Salcia Mare prezintă o vale largă,
sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga
– 150 m abs., iar cel de dreapta – 50 m abs. Înclinarea versanţilor constituie 3,60. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,6 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 700 m. Versanţii sunt valorificaţi,
fiind acoperiţi cu terenuri agricole sub culturi pomicole şi podgorii.
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Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, cu lăţimea de 700 m: pe partea stângă de 150 m,
iar pe partea dreaptă de 550 m. Este netedă, uscată, ocupată de terenuri agricole sub culturi cerealiere
şi tehnice. Numai o fâşie îngustă de-a lungul malului este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu
arbori şi arbuşti solitari (salcie mirositoare), păşune şi pajişte.
Albia minoră este regularizată, adâncită, rectificată şi canalizată. Are lăţimea de 2,0 m pe oglinda
apei şi de 8,0 m între muchiile malului (la albie plină), cu patul mâlos, liberă, nu este acoperită cu vegetaţie acvatică. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 1,5 m. Există
posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului.
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7.13. Râul Salcia de ordinul-III (afluent de stânga al râului Salcia Mare)
Bazinul hidrografic al râului Salcia

(Fig. nr. 213)

Râul Salcia, satul Hârtop (Foto nr. 214)
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Râul Salcia, satul Hârtop

(Foto nr. 214)
Râul Salcia îşi începe cursul dintr-un izvor din ploi, un loc unde apar şuvoaie şi torenţi temporari,
care se formează în urma ploilor. Acest loc se află la 3,0 km N-W de satul Roşiţa, la altitudinea
de 196,34 m abs. de unde râul îşi sculptează albia urmând direcţia de la Nord spre Sud şi îşi încheie
cursul vizavi de satul Vinogradovca la 250 m în aval de pod, revărsându-se de pe malul stâng în râul
Salcia Mare la altitudinea de 13,26 m abs., la buza apei. (Fig. nr.213), (Foto nr.214)
● lungimea râului constituie 30,848 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 148,109 km2,
● căderea generală a râului e de 183,08 m,
● panta medie a profilului longitudinal este de 2,2 m/km (0,0022 ‰), deşi prezintă importante
diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului constituie 1,06.
În cursul superior pe primii 3,0 km, de la izvorul din ploi până vizavi de satul Roşiţa, ca de obicei,
panta medie a profilului longitudinal este rapidă, de 28,8 m/km (0,0288 ‰). (Fig. nr.215)
Pe cursul mijlociu de 19,848 km, de la satul Roşiţa şi până la marginea de Sud a satului Salcia,
panta constituie 4,1 m/km (0,0041 ‰). (Fig. nr.215)
Pe cursul inferior, care cuprinde ultimii 8,0 km de la marginea de Sud a satului Salcia şi până la
gura de vărsare, panta este de 1,9 m/km (0,0019 ‰). (Fig. nr.215)
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Profilul longitudinal al r. Salcia
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● Izvorul râului Salcia
De menţionat, că râul Salcia Mică îşi începe cursul din două izvoare, care sunt stabilite drept puncte de plecare ale râului.

● Profilul nr. 74, 30 iunie a.2015. Izvorul din ploi al râului Salcia

(Foto nr.216)
Are altitudinea de 196,34 m abs.
Coordonate geografice: 46° 3’43.20” latitudine N şi 28°27’45.28’’ longitudine E.
Izvorul din ploi al râului Salcia este locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează
în urma ploilor. Acest loc se află la 3,0 km N-W de satul Roşiţa. (Foto nr.216)
Sectorul prezintă o vale slab exprimată, largă, sub formă de cerc, puţin adâncă. Pe talvegul acesteia
s-a dezvoltat o văiugă cu lăţimea de 15 m între tălpile malurilor şi de 50 m între muchiile malurilor,
cu înălţimea de 8,6 m şi înclinarea malurilor de 19,40. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 700
m, cu pantă lină. Cumpăna de apă a versanţilor atinge altitudini de 215-230 m abs.
Lunca (albia majoră) este incipientă, cu lăţimea de 15 m, bilaterală, simetrică, netedă, uscată.
Albia minoră naturală, prezintă o fâşie continuă ce urmăreşte şi include în ea zonele mai joase ale
cursului de apă intermitent. Aceasta încă nu este sculptată şi evidenţiată, dar asigură prin secţiunile ei
succesive continuitatea scurgerii şuvoaielor şi a torenţilor temporari. (Foto nr. 216)
De menţionat, că versanţii sunt valorificaţi, acoperiţi cu culturi cerealiere şi tehnice, iar lunca
incipientă şi talvegul văii sunt acoperite cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu arbori şi arbuşti solitari.

● Profilul nr. 75, 30 iunie a.2015. Izvorul de apă al râului Salcia.
Are altitudinea de 160 m abs.
Coordonate geografice: 46° 3’9.36” latitudine N şi 28°27’45.64’’ longitudine E.
Izvorul de apă este locul unde apare apa la lumina zilei, adică ivirile de apă.
Râul Salcia îşi începe cursul dintr-un izvor propriu-zis cu caracter permanent, un punct de ieşire
naturală a apei la suprafaţa uscatului dintr-un strat acvifer, situat la 1,0 km în aval de izvorul din ploi.
Izvor, în jurul căruia s-a format o nişă de izvor sub formă de semicerc, având un canal natural de scurgere. Acesta este primul izvor permanent, plecând de sus, dinspre culme. A fost efectuată o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda volumetrică, iar debitul a constituit 0,038 l/s. (Foto nr.217)
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(Foto nr. 217)
La 700 m în aval de acesta a mai fost descoperit un izvor permanent, la altitudinea de 145 m abs.
Şi aici s-a efectuat o măsurătoare de debit al apei aplicându-se metoda volumetrică, iar debitul a constituit 0,058 l/s.
Ambele izvoare sunt amenajate cu ţevi de plastic, prin care debitează apa captată.
Acest sector prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor
ating altitudini de 140-205 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 670 m, iar cea dintre
tălpile versanţilor atinge 90 m. Versanţii sunt acoperiţi pe cumpănă cu culturi cerealiere şi tehnice, iar
pe pantă cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune, arbori şi arbuşti solitari. (Foto nr.218)
Lunca (albia majoră) este bilaterală, simetrică, are lăţimea de 90 m. Ea este deschisă, slab accidentată, uscată, acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, păşune şi pajişte, arbori şi arbuşti solitari (salcie
mirositoare). (Foto nr.218)
Albia minoră este naturală, slab sinuoasă, cu lăţimea de 0,4 m pe oglinda apei, de 2,2 m între
muchiile malului (la albie plină), cu adâncimea de circa 0,03 m. Este liberă, fără vegetaţie acvatică.
Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 0,2-0,4 m. Există posibilitatea
deplasării în lungul muchiei malului.
(Foto râului
nr.218)Salcia (Foto nr. 218)
Obârşia

Obârşia râului Salcia

(Foto nr. 218)
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La data cercetării râul avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,29 m/s. Adâncimea medie a
0,03 m. În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţi
La data cercetării râul avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,29 m/s. Adâncimea medie a râului era
ajutorul
flotorilor.
de 0,03 m. În acest punct a fost efectuată3o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză
Debitul
apă constituia 0,003 m /s (3 l/s).
cu ajutorulde
flotorilor.
Debitul de apă constituia 0,003 m3/s (3 l/s).

● Profilul nr. 76, 30 iunie a.2015. Râul Salcia, satul Hârtop. (Foto nr.219)

● Profilul nr. 76, 30 iunie a.2015. Râul Salcia, satul Hârtop.

(Foto nr.219)
Are altitudinea de 44,96 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°55’34.16” latitudine N şi 28°29’30.19’’ longitudine E.
Profilul râului Salcia, satul Hârtop prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată.
Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 90 m abs., iar cel de dreapta 130 m abs.
Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 232 m.
Înclinarea versanţilor este de 5,60.
Versantul de dreapta se caracterizează printr-un grad puternic de valorificare, predominant acoperit
de terenuri agricole, pe care se cultivă viţa de vie, parţial fiind ocupat şi de construcţii (case, drumuri).
Versantul de stânga este fragmentat faţă de cel de dreapta de o ravenă şi este acoperit cu culturi pomicole şi plantaţii de viţă de vie.
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, are lăţimea de 232 m: pe stânga de 181 m, iar pe
dreapta de 51 m. Este deschisă, denivelată, uscată, puternic valorificată, acoperită pe partea stângă cu
culturi cerealiere şi tehnice, iar pe partea dreaptă este ocupată de construcţii şi de grădinile localnicilor. Doar o fâşie îngustă de-a lungul malului este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, cu arbori
şi arbuşti solitari, păşune şi pajişte. (Foto nr.219)
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de 2,3 m pe oglinda apei, de 4 m pe talvegul albiei şi de 14 m între muchiile malului (la albie plină), cu
l mâlos, fără vegetaţie acvatică. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate cu vegetaţie şi înalte de 2,0 –
m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.219)
La data cercetării apa râului avea o culoare galbenă închisă, o curgere leneşă, cu viteza de 0,27 m/s.
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Adâncimea medie a râului era de 0,03 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1 m.
ginea de Nord a satului Albota de Jos.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor. (Foto nr.219)
Debitul de apă constituia 0,019 m3/s (19 l/s).
De menţionat, că scurgerea râului este regularizată de iazul din amonte de acest punct, localizat la
marginea de Nord a satului Albota de Jos.

● Profilul nr. 77, 30 iunie a.2015. Lacul de acumulare Hârtop, râul Salcia (Foto nr. 220)
● Profilul nr. 77, 30 iunie a.2015. Lacul de acumulare Hârtop, râul Salcia

(Foto nr. 220)
Râul Salcia, lacul de acumulare Hârtop în aval de satul Hârtop, cu coordonate geografice:
45°53’7.99” latitudine N şi 28°30’38.92’’ longitudine E şi cu altitudinea de 39,01 m abs. la oglinda
apei are o capacitate de acumulare (un volum) de peste 1 mln. m3 de apă. (Foto nr.220)
Informaţie generală despre lac:
 tipul – de albie,
 regularizarea scurgerii – multianuală,
 destinaţia: irigaţie, creşterea peştelui, recreaţie,
 anul dării în exploataţie – 1971.
Parametrii pentru anul 1985:
 lungimea – 2,2 km,
 lăţimea: medie – 350 m; maximă – 590 m,
 adâncimea: medie – 1,87 m; maximă – 3,18 m,
 suprafaţa oglinzii apei la Nivelul Normal de Retenţie (NNR) – 0,77 km2,
 volumul: brut – 1,44 mln. m3; util – 1,44 mln. m3,
 cota Nivelului Normal de Retenţie (NNR) – 39,2 m abs.
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Volumul brut în anii 1995 şi 2000: 1,30 şi, respectiv 1,25 mln. m3.
Construcţii hidrotehnice:
 baraj de pământ,
 lungimea – 300 m,
 lăţimea coronamentului – 4,0 m,
 înălţimea maximă – 9,8 m,
 descărcător de viitură – deschis, automat, din beton armat (canal de viitură),
 evacuator de fund,
 staţie de pompare a apei staţionară.
La ziua cercetării s-a observat, că taluzul în amonte al barajului este căptuşit cu plite de beton
armat, sunt şi două sifoane, ţevile de sifonare ale cărora au diametru diferit. Canalul de viitură de la
malul stâng este blocat de un dig în formă de semicerc din argilă şi se efectuează lucrări de construire
a unei prize de apă, probabil pentru irigarea livezilor de pe versantul stâng al văii. Acumularea nu are
scurgere, iar unica posibilitate de scurgere a apei din ea este prin sifonare sau infiltrarea pasivă pe sub
piciorul barajului. (Foto nr.221)

Lacul de acumulare Hârtop, râul Salcia

(Foto nr.221)
În aval de lacul de acumulare valea este largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile
versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 50 m abs., iar cel de dreapta 145 m abs. Lăţimea între
În aval de lacul de acumulare valea este largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile
muchiile versanţilor este de 2,0 km, iar cea dintre tălpile versanţilor constituie 280 m. Înclinarea versanţilor este
versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 50 m abs., iar cel de dreapta 145 m abs. Lăţimea
de 4,80. Ambii versanţi se caracterizează printr-un grad înalt de valorificare. Cel de stânga este fragmentat de o
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7.14. Râul Luceşti de ordinul-III (afluent de dreapta al râului
Salcia Mare)
Bazinul hidrografic al râului Luceşti

(Fig nr.222)
Râul Luceşti,
satul Luceşti în amonte de pod (Foto nr.223)
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Râul Luceşti, satul Luceşti în amonte de pod

(Foto nr.223)
Râul Luceşti îşi începe cursul dintr-un izvor din ploi, un loc unde apar şuvoaie şi torenţi temporari,
care se formează în urma ploilor. Acest loc se află la 1,7 km Est de la marginea de Nord a satului
Huluboaia, la altitudinea de 209,1 m abs. De aici râul îşi sculptează albia urmând direcţia de la Nord
spre Sud şi îşi încheie cursul la marginea de Nord a satului Bucuria, revărsându-se de pe malul drept
în râul Salcia Mare, la altitudinea de 71,5 m abs. (Fig. nr. 222 ), (Foto nr. 223)
● lungimea râului constituie 12,441 km,
● suprafaţa bazinului hidrografic este de 30,9 km2,
● căderea generală a râului e de 137,6 m,
● panta medie a profilului longitudinal este de 16,8 m/km (0,0168 ‰), deşi prezintă importante
diferenţieri pe sectoare,
● sinuozitatea râului constituie 1,109.
În cursul superior, pe primii 5,8 km de la izvorul din ploi şi până la confluenţa cu primul afluent
de dreapta (vâlcea fără nume), ca de obicei, panta medie a profilului longitudinal este rapidă, de 16,2
m/km (0,0162 ‰). (Fig. nr. 224)
Pe cursul mijlociu de 3,6 km, de la confluenţa cu primul afluent de dreapta (vâlcea fără nume) şi
până la marginea de nord a satului Luceşti, panta constituie 8,3 m/km (0,0083 ‰). (Fig. nr. 224)
Pe cursul inferior, care cuprinde ultimii 3,0 km de la marginea de nord a satului Luceşti şi până la
gura de vărsare, panta este de 4,5 m/km (0,0045 ‰). (Fig. nr. 224)
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Profilul longitudinal al r. Lucești

(Fig.nr.
nr.224)
224)
(Fig.
Râul,
în cursul
săusău
străbate
Râul,
în cursul
străbatesatul
satulLuceşti.
Luceşti.
Pe cursul
a 5,0
km,
plecând
dinploi,
ploi,valea
valea
este
slab
exprimată,
largă,
sub
Pe cursul
a 5,0
km,
plecânddedesus,
sus,dinspre
dinspre izvorul
izvorul din
este
slab
exprimată,
largă,
sub formă
trapezoidală.
Lunca este
incipientă,
iar albia minoră
prezintă
concavitate
alungită în suprafaţa
care
formă trapezoidală.
Lunca
este incipientă,
iar albia
minorăo prezintă
o concavitate
alungită terenului,
în suprafaţa
asigură
curgerea
naturală
a
apei,
provenită
din
ploi
–
o
curgere
intermitentă.
terenului, care asigură curgerea naturală a apei, provenită din ploi – o curgere intermitentă.
Valea
în totalitate
valorificată,
chiar
şi talvegul
ei este
acoperit
culturi
cerealiere,tehnice
tehniceşişi
Valea
esteeste
în totalitate
valorificată,
chiar
şi talvegul
ei este
acoperit
de de
culturi
cerealiere,
pomicole. După un curs de 5 km valea râului devine mai largă, mai adâncă, versanţii sunt mai fragmentaţi, cu
pomicole. După un curs de 5 km valea râului devine mai largă, mai adâncă, versanţii sunt mai fragpantele mai rapide. Apar primele iviri de apă, izvoare, iar albia minoră asigură curgerea naturală a apei din
mentaţi, cu pantele mai rapide. Apar primele iviri de apă, izvoare, iar albia minoră asigură curgerea
drenaj subteran.
naturală
a apei din
Versantul
de drenaj
stânga subteran.
este parţial acoperit cu pădure, vegetaţie ierboasă şi cu plantaţii de viţă de vie.
Versantul
de stânga
parţial
acoperitdecuviţă
pădure,
ierboasă şi cu plantaţii de viţă de vie.
Versantul
de dreapta
este este
acoperit
cu plantaţii
de vievegetaţie
şi culturi pomicole.
Versantul de dreapta este acoperit cu plantaţii de viţă de vie şi culturi pomicole.
● Profilul nr. 78, 1 iulie a.2015. Izvorul din ploi al râului Luceşti (Foto nr. 225)

● Profilul nr. 78, 1 iulie a.2015. Izvorul din ploi al râului Luceşti

ltitudinea de 209,1 m abs.

(Foto nr. 225)
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Are altitudinea de 209,1 m abs.
Coordonate geografice: 46° 4’23.98” latitudine N şi 28°18’26.90’’ longitudine E.
Izvorul din ploi al râului Luceşti este locul unde apar şuvoaie şi torenţi temporari, care se formează
în urma ploilor. Acest loc se află la 1,8 km West de la marginea de Nord a satului Huluboaia.
Sectorul prezintă o vale slab exprimată, largă, sub formă de cerc, puţin adâncă, cu lăţimea între
tălpile versanţilor de 11 m, iar cea dintre muchiile versanţilor de 1,1 km, cu pantă lină, cu înclinarea
versanţilor de 6,40. Cumpăna de apă a versanţilor atinge altitudini de 250 m abs. (Foto nr. 225)
Lunca (albia majoră) este incipientă, cu lăţimea de 11 m, bilaterală, simetrică, netedă şi uscată.
Albia minoră naturală, prezintă o fâşie continuă, cu lăţimea de 2,0 m, ce urmăreşte şi include în ea
zonele mai joase ale cursului de apă intermitent, care încă nu este sculptată şi evidenţiată, dar asigură
prin secţiunile ei succesive continuitatea scurgerii şuvoaielor şi a torenţilor temporari.
De menţionat, că valea este în totalitate valorificată, chiar şi talvegul ei este acoperit de culturi
cerealiere şi tehnice. (Foto nr. 225)

● Profilul nr. 78, 1 iulie a.2015. Râul Luceşti, satul Luceşti în amonte de pod

(Foto nr. 226)
Are altitudinea de 82,85 m abs. la oglinda apei.
Coordonate geografice: 45°59’18.41” latitudine N şi 28°20’10.98’’ longitudine E.
Profilul râului Luceşti, satul Luceşti în amonte de pod prezintă o vale largă, sub formă trapezoidală, bine exprimată. Culmile versanţilor ating următoarele altitudini: cel de stânga 100 m abs., iar cel
de dreapta 205 m abs. Lăţimea între muchiile versanţilor este de 2,1 km, iar cea dintre tălpile versanţilor atinge 165 m. Versanţii sunt valorificaţi, acoperiţi cu terenuri agricole sub plantaţii de viţă de vie,
fiind ocupaţi şi de construcţii (case, drumuri etc).
Lunca (albia majoră) este bilaterală, asimetrică, cu denivelări, uscată. Are lăţimea de 165 m, pe
partea stângă aceasta fiind de 125 m. Este acoperită cu vegetaţie naturală, ierboasă, arbori şi arbuşti
solitari (salcie mirositoare), păşune şi pajişte. Pe partea dreaptă lăţimea e de 40 m, fiind ocupată de
casele şi grădinile localnicilor.
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Albia minoră este naturală, şerpuitoare, cu lăţimea de 1,0 m pe oglinda apei, cu patul mâlos. Pe
acest segment albia este liberă, fără vegetaţie acvatică. Malurile cu substrat de argilă sunt consolidate
cu vegetaţie şi înalte de 0,2-0,4 m. Există posibilitatea deplasării în lungul muchiei malului. (Foto nr.
226)
La data cercetării apa râului era străvezie, avea o curgere leneşă, cu viteza de 0,13 m/s. Adâncimea
medie a râului era de 0,03 m. Patul albiei era mâlos, cu grosimea mâlului de circa 0,1-0,15 m.
În acest punct a fost efectuată o măsurătoare de debit al apei prin metoda secţiune-viteză cu ajutorul flotorilor. (Foto nr. 226)
Debitul de apă constituia 0,004 m3/s (4,0 l/s).
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