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Rezumat:  Protecţia împotriva inundaţiilor în contextul modificării 
climatului presupune îmbinarea cerinţelor sociale şi economice 
actuale cu cele ecologice, pentru asigurarea continuităţii râului şi 
conectivităţii laterale cu lunca inundabilă în scopul conservării 
biodiversităţii.  
        Lucrarea face o analiză a măsurilor de protecţie şi 
restaurare a zonelor umede pentru utilizarea în scopul captării 
unor debite în perioadele de ape mari. Pentru a realiza acest 
lucru a fost făcută o descriere a zonelor umede, a elementelor şi 
a funcţiilor acestora, cu accent asupra funcţiei de reducere a 
efectelor inundaţiilor prin managementul factorilor care o 
alcătuiesc. Este analizat impactul undei de viitură asupra zonelor 
umede din perspectiva hidrologică, a calităţii apei şi a 
biodiversităţii.  
        Aplicaţia practică este modelarea comportamentului dinamic 
al râului Bega Veche la confluenţa cu Apa Mare şi a capacităţii de 
acumulare a zonelor umede, realizată cu ajutorul aplicaţiei HEC-
RAS 4.1. Sunt propuse recomandări pentru a eficientiza procesul 
de refacere a zonelor umede care şi-au pierdut capacitatea de 
acumulare în urma modificării antropice a surselor de alimentare. 
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1. INTRODUCERE 
 

Utilizarea zonelor umede prezintă o latură nouă de apărare în managementul inundaţiilor, care 
până în prezent a avut ca principiu gospodărirea apelor bazată pe amenajări hidrotehnice. 

Directiva Cadru pentru Apă nr. 2000/60/CE şi Directiva privind Evaluarea şi Managementul 
Riscului la Inundaţii 2007/60/CE promovează un concept privind amenajarea râurilor, având printre 
obiectivele principale reducerea riscului la inundaţii şi conservarea biodiversităţii mediului acvatic. Se 
impune principiul “mai mult spaţiu pentru râuri” care ilustrează necesitatea restaurării luncilor 
inundabile  pentru ca acestea să dreneze corespunzător viiturile, în locul încorsetării râurilor între 
diguri.  

Acesta presupune îmbinarea cerinţelor sociale şi economice cu cele ecologice, pentru 
asigurarea continuităţii râului şi conectivităţii laterale cu lunca inundabilă în scopul conservării 
biodiversităţii, prin măsuri structurale şi non-structurale pentru reamenajarea albiilor şi lărgirea 
digurilor laterale, măsuri care includ protecţia zonelor umede şi utilizarea acestora în scopul captării 
unor debite în perioadele de ape mari. 

Pentru a reţine apa tranzitată în timpul viiturilor este necesar managementul câmpiei 
inundabile, o altă metodă de a reţine apa din inundaţii şi a o elibera treptat, obţinând astfel atenuarea 
hidrografelor de inundaţii.  

Stocarea în câmpia inundabilă se poate face prin acumulări laterale tip polder, celule 
inundabile – necontrolate, care pot prelua un debit prin canale de intrare, sau zone umede.  

În România, sunt recunoscute numeroase zone umede, de diverse dimensiuni, de la lacuri mici 
cu apă dulce în munţi până la lagune mari cu apă sărată pe ţărmul Mării Negre. Cea mai importantă 
zonă umedă a ţării noastre, Delta Dunării, este unică în Europa şi cuprinde un areal de 647.000 ha la 
gura de vărsare a fluviului Dunărea în Marea Neagră. Sunt puţine turbării, care au fost studiate şi 
integrate în rezervaţii naturale şi parcuri naţionale protejate.  

 
1.1.  Importanţa temei  

  Metoda cercetată poate avea ca efect restabilirea echilibrului ecologic cu efecte diferite pentru 
fiecare corp de apă datorită caracteristicilor distincte ce reies din valorile parametrilor fizico – chimici.  
Îndiguirea râurilor determină creşterea continuă a presiunilor antropice asupra corpurilor de apă, 
ajungând în situaţii de criză să producă breşe ce conduc la inundaţii cu pagube semnificative. 
 

1.2.  Obiective  
În acest studiu este necesară îndeplinirea unor obiective pentru a determina eficienţa 

introducerii zonelor umede în gospodărirea apelor mari: 
 Sinteza bibliografică referitoare la proprietăţile, utilizările, caracterizarea zonelor umede; 
 Analiza legislaţiei şi strategiilor de gospodărire a apelor mari pe plan internaţional şi local, 

evidenţierea necesităţii măsurilor de reducere a efectelor undelor de viitură.; 
 Analiza impactului undei de viitură asupra ecosistemului şi a capacităţii de adaptare a acestuia, 

impactul undei de viitură asupra biodiversităţii şi compoziţiei chimice a apei; 
 Propunerea amenajării unor zone umede riverane artificiale în Spaţiul Hidrografic Timiş-Bega, 

analiza riscului la inundaţii prin programe de simulare (HEC - RAS); 
 Compararea rezultatelor cu zone umede riverane existente (Lunca Mureşului) şi propunerea unor 

măsuri de eficientizare. 
 

2. NOŢIUNI GENERALE 
 

2.1.  Definiţii 
Zonele umede au fost recunoscute de Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă 

internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, Iran, sub egida 
UNESCO, cunoscută sub numele de Convenţia Ramsar. Aceasta are ca scop protejarea şi utilizarea 
durabilă a zonelor umede la nivel local, regional, naţional şi internaţional. 

Definiţia zonelor umede acceptată în acest studiu este dată de Convenţia Ramsar: 
”întinderi de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau 
temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv 
întinderile de apă marină a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m”.  
O altă definiţie este oferită de Armata Asociaţiei Inginerilor Statelor Unite (Corps of Engineer’s) 

precum şi de Agenţia de Protecţie a Mediului (EPA):  



 

„zonele umede reprezintă acele suprafeţe care sunt inundate sau saturate cu apele de 
suprafaţă sau subterane cu o frecvenţă şi durată suficientă, care permit exercitarea unui 
control asupra ariei inundate, şi care, sub aceste circumstanţe normale de suport, permit 
adaptarea tipică a vegetaţiei în condiţii de umiditate excesivă din sol”.  

Cowardin introduce o definiţie care a fost utilizată în multe studii:  
“zonele umede sunt terenuri de tranziţie între sistemele terestre şi acvatice, unde pânza 
freatică este de obicei aproape sau la suprafaţa terenului, sau solul este acoperit de ape puţin 
adânci”. 
Alte definiţii plasează zonele umede la interfaţa dintre uscat şi acvatic, un teren care păstrează 

proprietăţi caracteristice ambelor zone, dar dezvoltă caracteristici specifice atribuite unui ecosistem 
unic. Unii cercetători, au susţinut că hidrologia este caracteristica de bază a zonelor umede şi aceasta 
determină existenţa zonelor umede şi nu vegetaţia. Acest lucru a fost contrazis de studii care au 
susţinut relaţiile de dependenţă dintre elementele unui ecosistem parţial acvatic, parţial terestru. 

Caracteristicile zonelor umede sunt cele care determină existenţa şi proprietăţile acestora: 
 Apa: nu depăşeşte 6 m, are o viteză redusă, pânza freatică se află la suprafaţa terenului în cea 

mai mare parte a anului; 
 Solul: specific fiecărei categorii, cu textură poroasă şi capacitate de reţinere ridicată, conţinutul 

în substanţe nutritive; tipul de sol caracteristic fiind solul hidric (histosol, gleisol); 
 Vegetaţia: macrofite care sunt adaptate la condiţiile regimului hidrologic şi ale umidităţii 

solului. Speciile higrofite se dezvoltă în condiţiile anaerobe, datorită adaptărilor morfologice.  
  

2.2 Clasificări 
             Literatura de specialitate oferă numeroase clasificări ale zonelor umede, de la mlaştini şi 
izvoare, la lacuri şi areale marine, clasificări numeroase făcute de cercetători diferiţi care au studiat 
aceste sisteme din diferite puncte de vedere. 

În prezenta lucrare s-au luat în considerare următorii parametri: 
 Vegetaţie; 
 Funcţia de stocare; 
 Funcţia de transfer; 
 Tipologie hidrologică; 
 Timpul de staţionare al apei; 
 Influenţa umană; 
 Localizare. 

Clasificarea după Convenţia de la Ramsar oferă o directivă bine structurată care are ca scop 
identificarea uşoară a tipurilor de habitat umed. Aceasta împarte zonele umede în 3 sisteme: pe 
continent, de coastă, antropice. 
 

2.3. Integrarea în plan internaţional a conceptului 
Conceptul introdus de Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, 

încheiată la Ramsar în 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, şi amendată prin Protocolul de la Paris 
din 3 decembrie 1982, se referă la spaţiile dintre ecosistemele acvatice şi cele terestre care iniţial au 
fost protejate pentru habitatul raţei de baltă, specie pe cale de dispariţie. Între timp a fost descoperită 
multitudinea de avantaje pe care le oferă pe lângă habitat de reproducere a acestei specii. Au fost 
semnalate alte beneficii şi servicii pe care le oferă zonele umede şi au fost introduse mai apoi în 
directivă pentru protejarea şi valorificarea acestora. Sunt protejate la nivel mondial prin această 
convenţie 2.040 de sit-uri ce cumulează o suprafaţă de 193.411.417 hectare.  
             România a devenit ţară semnatară în 1991. Încă 4 situri au devenit zone umede de 
importanţă internaţională în anul 2012,  ceea ce înseamnă că ţara noastră are la ora actuală 8 zone 
umede considerate sit-uri de importanţă internaţională, cumulând o suprafaţă de 824.897 ha. 
 

2.4. Funcţiile zonelor umede 
Zonele umede satisfac o varietate de funcţii fizice, chimice şi biologice unice care sunt 

esenţiale pentru a menţine starea bună a mediului. 
Zonele umede sunt utilizate eficient pentru:  

 reglarea regimului debitelor; 
 reţinerea undelor de viitură; 
 protecţia antierozională a solurilor; 
 protecţia antierozională a coastei; 
 prevenţia intruziunilor apei saline; 



 

 protecţie anti-furtună prin perdelele de copaci micşorând viteza vântului; 
 autoepurarea apei poluate; 
 reîncărcarea acviferului; 
 punct de descărcare al acviferului; 
 habitat pentru fauna specifică ecosistemelor acvatice; 
 diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin stabilizarea condiţiilor climatice locale 

(precipitaţii şi temperatură); 
 îmbogăţirea substratului în nutrienţi; 
 producţia de trestie; 
 producţie de peşte; 
 alimentare cu apă;  
 producţie de lemn şi turbă; 
 în agricultură sunt zone cu aport de umiditate antropic sau natural care sunt propice cultivării 

orezului prin crearea condiţiilor esenţiale de creştere; 
 transport; 
 turism şi îmbăiere, atribute culturale. 

 
3. CARACTERIZAREA ZONELOR UMEDE 

 
3.1.  Hidrologia zonelor umede 
Unicitatea zonelor umede constă în combinaţiile diferite care pot apărea între factorii ce 

influenţează fiecare ecosistem în parte, însă factorul comun este reprezentat de abundenţa apei.  
Termenul de hidrologie a zonelor umede cuprinde caracteristicile hidrologice ale zonelor care sunt 
periodic inundate sau care au soluri saturate în perioada de creştere a vegetaţiei. Surse de apă care 
alimentează zonele umede sunt: scurgerea de suprafaţă din precipitaţii, apa subterană, izvoare, aport 
din fluxul maritim, inundaţii din remuu sau combinaţii ale acestor surse. 

 
3.2.   Pedologie 
Solurile ce aparţin ecosistemelor umede sunt cunoscute pentru umiditatea ridicată şi 

conţinutul mare de materie organică, multe dintre ele mai bogate în nutrienţi decât solurile agricole, 
acesta este în special cazul turbăriilor.  

În cazul arealelor afectate de exces de umiditate, de natură freatică, rezultă soluri (lacovişti, 
soluri gleice) cu profil Am-A/Go-Gr sau Ao-A/Go-Gr, iar în cazul excesului de umiditate datorat 
stagnării apei din precipitaţii (pseudogleice) cu profil de tip Aow-AoW-BW-C.  

 
3.3. Vegetaţie  
Distribuţia speciilor de plante hidrofite este în mare parte datorată diversităţii interacţiunilor 

dintre factorii de mediu atribuiţi unei regiuni. 
Plantele întâlnite în zonele cu exces de umiditate au roluri biologice multiple în procesul de 

funcţionare a zonelor umede; sunt organisme fotosintetizatoare care contribuie la fixarea 
componentelor organice şi transformarea lor în minerale. Funcţia de producere a oxigenului este 
esenţială pentru aprovizionarea cu oxigen a celorlalte specii acvatice. 

Speciile de hidrofite sunt diverse şi au metode diferite de adaptare la condiţii aerobe şi 
anaerobe, acest lucru le asigură supravieţuirea în solurile inundate. Aceste condiţii sunt luate în calcul 
de specialişti pentru proiectele de conservare şi protejare a habitatelor. 

 
3.4. Faună   
Ramsar a declarat zonele umede habitate naturale protejate pentru a evita dispariţia speciilor 

de păsări de apă migratoare. Habitat propice pentru perpetuarea diverselor specii de păsări, zonele 
umede din Delta Dunării adăpostesc pelicanul comun (Pelecanus Onocrotalus), egreta mică (Egretta 
Garzetta), stârcul cenuşiu (Ardea Cinerea), cormoranul mare (Phalacrocorax Carbo), lopătarul 
(Platalea Leucorodia), lebăda cucuiată sau lebăda de vară (Cygnus Olor), raţa mare (Anas 
Plathyrhynchos), ţigănuşul (Plegadis Falcinellus), corcodelul mare (Podiceps Cristatus), ciocîntors 
(Recurvirostra Avosetta), pescăraşul albastru (Alcedo Atthis), lişiţa (Fulica Atra). 

Printre diferitele tipuri de animale care îşi găsesc în acest ecosistem habitat, datorită 
accesibilităţii apei şi a surselor de hrană diversificate, unul important de amintit este castorul, care 
trăieşte în râuri şi pâraie şi pe care le transformă prin baraje din materiale lemnoase în zone umede. 



 

 
4. ZONELE UMEDE - AMENINŢĂRI, CONSERVARE ŞI RESTAURARE 

 
4.1.  Factori de influenţă 
Zonele umede, prin reducerea eroziunii solului şi creşterea capacităţii de captare a apei din 

precipitaţii contribuie la menţinerea balanţei apei, fiind accentuată capacitatea de reţinere a apei dulci 
la nivelul continentului şi împiedicarea scurgerii ei rapide către mări şi oceane.  

Principalele ameninţări referitoare la dispariţia zonelor umede sunt legate de influenţa 
factorului antropic, prin modificarea regimului hidrologic şi a poluării generate în urma activităţilor de 
exploatare a sistemelor. 

Degradarea şi pierderea zonelor umede este mult mai rapidă decât cea a altor ecosisteme. La 
nivel global,  schimbările climatice  pot determina agravarea fenomenului de dispariţie a zonelor 
umede care ar putea antrena pierderea sau declinul unor specii, înmulţirea îmbolnăvirilor în aceste 
zone.  

Dintre numeroasele cauze care contribuie la deteriorarea ecosistemelor acvatice menţionăm:  
 desecarea  şi drenajul zonelor cu umiditate ridicată;  
 îndiguirea apelor curgătoare;   
 construcţia de baraje; 
 extragerea nisipurilor şi dragările ; 
 colmatarea lacurilor şi bălţilor; 
 poluarea; 
 pescuitul excesiv; 
 biomanipularea.  

 
4.2.  Metode de conservare 
Protecţia zonelor umede împotriva desecării, exploatării excesive şi poluării repetate este 

esenţială pentru supravieţuirea acestui tip de ecosistem. Factorul decisiv îl reprezintă apa, lipsa 
acesteia conducând imediat la transformări şi succesiuni de ecosisteme. 

Convenţia Ramsar foloseşte termenul de dezvoltare durabilă în contextul zonelor umede cu 
referire la menţinerea caracterului ecologic prin implementarea metodelor de abordare sustenabilă a 
dezvoltării ecosistemelor. Acest lucru face posibilă conservarea zonelor umede şi utilizarea durabilă a 
resurselor în folosul umanităţii.  

Sunt dezvoltate şi implementate legi şi directive pentru protecţia zonelor umede ca habitate 
pentru păsări, ca mediu de cercetare sau în scop turistic. Un exemplu este OUG 57 din 20.06.2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
însă e nevoie de mai mult decât atât pentru ca un ecosistem să fie menţinut.  

O metodă de conservare este ecoturismul, deoarece aduce o sursă de venit locuitorilor şi 
întreţine calitatea vieţii oamenilor şi ecosistemelor. 
 

4.3. Restaurarea zonelor umede 
Pentru posibilitatea de a restaura un corp de apă este esenţială o analiză amănunţită asupra 

întregului sistem, deoarece trebuie privită ca parte a unui întreg, având loc schimb continuu de 
materie şi energie între zonele umede şi corpurile de apă din amonte şi aval, subteran, versanţi şi 
atmosferă. 

Tehnicile de renaturare/reabilitare au ca obiectiv restabilirea funcţionalităţii, stării şi dinamicii. 
Restaurarea ecosistemelor acvatice naturale conţine 3 etape în care intervenţia omului creşte 
progresiv: 
 renaturarea; 
 reabilitarea 
 reconstrucţia.   

 
4.4. Zone umede construite pentru epurarea apelor  
Zonele umede prezintă un potenţial de epurare foarte ridicat, iar cu o întreţinere 

corespunzătoare poate fi utilizată eficient în protecţia calităţii apelor. Zonele umede construite de om 
pot fi considerate sisteme inginereşti create pentru a semăna cu zone umede naturale,  din punct de 
vedere al proprietăţilor de purificare a apei ce va fi ulterior utilizată la alimentarea folosinţelor.  



 

Tratarea apelor uzate constă dintr-o serie de procese efectuate în cadrul unei staţii de 
epurare. După natura proceselor ce au loc se consideră că există trei tipuri de epurare: epurarea 
mecanică, epurarea chimică şi epurarea biologică. 
 

4.5. Schimbările climatice  
Teorii referitoare la schimbările climatice sunt numeroase, dar efectul degradării zonelor 

umede asupra producţiei de carbon şi eliberarea acestuia în atmosferă este considerată a fi o mare 
problemă pentru menţinerea calităţii aerului şi a stratului de ozon. 

Lupta împotriva schimbărilor climatice a adus în prim plan efectul de seră cauzat de excesul de 
CO2 din atmosferă. Prin cantitatea mare de biomasă produsă şi prin reţinerea suspensiilor şi a 
materiilor organice descompuse, este reţinut carbonul şi evitată eliberarea acestuia în atmosferă. 

 
5. MANAGEMENTUL INUNDAŢIILOR 

 
5.1.  Inundaţiile. Conceptul de risc 
Inundaţia reprezintă fenomenul prin care un anumit teritoriu este acoperit cu apă, ca urmare a 

ridicării nivelului acesteia peste cota terenului. Este efectul acoperirii cu apă a unui teren.  
Studiul problemei de risc legată de construcţiile şi sistemele hidrotehnice este esenţială datorită 
dimensiunii efectelor inundaţiilor: daune materiale, daune socio-economice, pierderi de vieţi omeneşti, 
impact negativ asupra mediului.  
 

 5.2.  Hidrograful de viitură 
Bazinul hidrografic pe care cade o ploaie efectivă de 1 mm, uniform distribuită în spaţiu pe o 

durată de timp şi la al cărui punct de închidere se obţine un hidrograf al debitelor u(t), care în funcţie 
de raportul dintre durata de timp D şi timpul de concentrare tc al bazinului poartă numele de [57]:  
 hidrograf unitar instantaneu (UHI), dacă (D/tc) → 0; 
 hidrograf unitar (HU), sau mai corect, dacă 0 < (D/tc)<1, hidrograf unitar produs de o ploaie de 

durată D (UHD); 
 hidrograf în S (HS), dacă 1 < (D/tc)< ∞. 

 
5.3. Apărarea împotriva inundaţiilor. Măsuri structurale şi non-structurale 
Cu scopul de a reduce daunele produse de viituri se pot adopta strategii de lucru diferite prin 

măsuri non-structurale şi/sau structurale de apărare a obiectivelor economice şi culturale. 
 

5.4.  Potenţialul zonelor umede de atenuare a viiturilor 
Impactul drenajului zonelor umede asupra consecinţelor viiturilor a fost studiat în diferite 

bazine, de menţionat este cazul Bazinului Hidrografic al Râului Mississippi, unde au existat lucrări 
ample de drenaj al zonelor cu umiditate excesivă. Problema restaurării acestor areale a fost discutată 
în contextul potenţialului de reducere a pagubelor viiturilor în cazul renaturării zonelor umede. 

 
6. IMPACTUL UNDEI DE VIITURĂ ASUPRA ZONELOR UMEDE 

 
6.1.  Impactul asupra regimului hidric 
Principalele ameninţări referitoare la dispariţia zonelor umede sunt legate de alimentarea cu 

apă a ecosistemelor. Prin unda de viitură este introdus un volum care suplimentează volumul de apă 
din zona umedă, determină creşterea nivelului şi inundarea suprafeţei.  

Atunci când apa depăşeşte limitele unui ecosistem ea contribuie la interconectarea 
ecosistemelor aflate în vecinătate. Unele zone umede, în special cele riverane, sunt dependente de 
unda de viitură, fiind singura lor sursă de alimentare.  

 
6.2. Impactul asupra circuitului nutrienţilor 
Compoziţia chimică a apei este în principal legată de poziţia geografică, bilanţul apei, tipul de 

sol, calitatea apei de intrare şi folosinţele terenurilor adiacente.  
Schimbarea unui factor duce la diferenţe notabile în compoziţia apei zonei umede. Unicitatea 

zonelor umede este şi aici determinantă pentru stabilirea influenţei pH-ului sau a conţinutului de 
nutrienţi asupra vegetaţiei şi faunei.  

 
 
 



 

6.3. Impactul asupra vegetaţiei şi faunei 
Impactul asupra vegetaţiei este strâns legat de circulaţia apei şi nutrienţilor, condiţiile 

esenţiale pentru modificarea numărului populaţiilor de peşti, nevertebrate şi alge. Calitatea de 
autoepurare a apelor este strâns legată de factorii de mediu, subliniez aici importanţa vitezei apei 
pentru introducerea oxigenului dizolvat necesar respiraţiei faunei şi florei acvatice.  

Procesul de autoepurare este complex şi implică acţiunea comună sau succesivă a factorilor 
fizici, chimici şi biologici în strânsă relaţie cu timpul de impurificare.  

Efectul intrării undei de viitură duce în multe cazuri la succesiunea ecologică secundară. 
Succesiunea ecologică este un proces ireversibil de trecere a unui ecosistem prin mai multe stadii de 
evoluţie ca urmare a interacţiunilor dintre biocenoză şi biotop.  

 
7. STUDIU DE CAZ: SPAŢIUL HIDROGRAFIC TIMIŞ - BEGA 

 
7.1. Cadrul natural 
Spaţiul hidrografic Timiş - Bega este situat în spaţiul geografic Banat, fiind alcătuit din două 

bazine hidrografice legate între ele prin conexiuni hidrotehnice. Râul Bega izvorăşte din Munţii Poiana 
Ruscă la altitudinea de 890 m de sub Vârful Padeş, iar suprafaţa bazinului de recepţie de 4470 km2 are 
o orientare generală E-V. Lungimea cursului de apă este de 170 km. Lungimea reţelei hidrografice din 
bazinul hidrografic Bega este de 1418 km, densitatea fiind de 0.32 km/km2. Bega se varsă pe teritoriul 
Serbiei în râul Tisa. 

 
7.2. Istoricul regiunii şi evoluţia în timp 
Câmpia de V a ţării este o zonă caracteristică de inundaţie datorită unui ansamblu de condiţii 

naturale nefavorabile: lipsa unui drenaj natural cauzată de panta foarte mică, apa freatică superficială 
şi textura grea a solurilor, la care se adaugă regimul torenţial al apelor ce debuşează din Carpaţii 
Apuseni. De-a lungul timpului, datorită inundaţiilor, râurile au transformat Câmpia Banatului în 
terenuri mlăştinoase, ceea ce o făcea prielnică păsărilor acvatice, asigurând hrana şi loc de cuibărit. 
Mlaştinile s-au extins în mod special în timpul stăpânirii otomane, când războaiele repetate şi 
indiferenţa guvernatorilor provinciei au contribuit în mare măsură la extinderea acestor zone 
neproductive. 

 
7.3. Starea actuală a zonelor umede din Banat 
Din mlaştinile Banatului au mai rămas petece neînsemnate lângă Sânmartinul Sârbesc sau 

lângă Satchinez. Pe Aranca, Bega Veche şi Timiş se mai deosebesc cu greu urmele unor lacuri 
colmatate sau braţe părăsite. 

 
7.4. Reconectarea zonei umede la confluenţa Apa Mare cu Bega Veche  
Conform obiectivelor de mediu impuse de legislaţia în vigoare, se analizează corpurile de apă 

în scopul determinării potenţialului ecologic, care trebuie să tindă la starea foarte bună a 
ecosistemelor. În funcţie de rezultat se pot aplica măsuri pentru ecologizarea corpurilor de apă, 
renaturarea sau aplicarea metodelor de reducere a surselor de poluare. 

 
7.5. Modelarea matematică a scurgerii cu HEC-RAS 
Pentru realizarea modelului computerizat s-a utilizat aplicaţia HEC-RAS 4.1.0 (Hydrologic 

Engineering Center - River Analysis System) elaborat de către US Army Corps of Engineers. Aplicaţia 
HEC-RAS s-a recomandat în domeniul hidrologic ca fiind un program complex. Rolul aplicaţiei constă în 
oferirea posibilităţi de a analiza comportamentul dinamic al nivelului apei din albiile râurilor Bega 
Veche şi Apa Mare.  

Modelarea comportamentului dinamic al unui râu în cadrul aplicaţiei HEC-RAS se bazează pe 
ecuaţiile de conservare a energiei şi impulsului, ecuaţia de continuitate şi ecuaţia Manning. 

Prelucrarea datelor pentru HEC-RAS s-a realizat în ArcGIS cu ajutorul extensiei HEC-GeoRAS, 
unde se desenează  talvegul pornind din amonte spre aval, se definesc malurile, direcţia de curgere, 
profilele transversale şi rugozitatea pentru fiecare profil. După prelucrarea datelor furnizate de ABAB 
privind măsurarea debitelor în aceste secţiuni, au fost observate diferenţe mari între perioadele 
ploioase şi cele secetoase, debitul cu asigurare de 95% fiind aproape de 0.01 m3/s, cu fenomene 
frecvente de secare în perioadele neploioase de vară, ceea ce înseamnă că zona umedă renaturată va 
fi alimentată de cursurile de apă doar în perioadele de primăvară şi iarnă, când poate servi ca 
atenuare pentru viituri, în rest, în funcţie de gradul de infiltraţie şi de evapotranspiraţie poate fi 
considerată nepermanentă. 



 

 Din curba de capacitate a zonei de acumulare se pot extrage parametrii caracteristici cei mai 
importanţi ai lacului de acumulare şi anume, nivelele şi volumele care indică anumite elemente 
constructive ale acumulării. Volumul ce poate fi atenuat din vârful hidrografului depinde de adâncimea 
zonei îndiguite. 

 
7.6. Proiecte similare de renaturare a zonelor umede 
Crearea de zone umede prin restaurarea ecologică se poate realiza după modelul din Bazinul 

hidrografic Prut, primul proiect din regiune, finalizat în 2006. Aici au avut loc primele exproprieri 
pentru punerea în practică a Planului "Zona Umedă Ciobârciu", care a însemnat restaurarea unei 
suprafeţe de 250 de hectare. 

 
8. CONCLUZII ŞI CONTRIBUŢII PERSONALE 

 
Lucrarea de doctorat este structurată pe 8 capitole în care este prezentată o analiză a zonelor 

umede din punctul de vedere al delimitării, funcţionării şi tipologiei, o caracterizare a elementelor care 
o constituie, cu scopul de a evidenţia potenţialul zonelor umede de acumulare a apei.  

Zona umedă este o componentă importantă a sistemului hidrologic, însumează caracteristici 
care îi conferă calităţi şi funcţii deosebit de utile în contextul managementului inundaţiilor. Restaurarea 
ecosistemelor distruse datorită activităţilor antropice este o soluţie utilă în momentul în care 
corespunde cerinţelor de acumulare a unui volum din unda de viitură şi îşi păstrează condiţiile de 
existenţă. Convenţia Ramsar foloseşte termenul de dezvoltare durabilă în contextul zonelor umede cu 
referire la menţinerea caracterului ecologic prin implementarea metodelor de abordare sustenabilă a 
dezvoltării ecosistemelor. Acest lucru face posibilă conservarea zonelor umede şi utilizarea durabilă a 
resurselor în folosul umanităţii. 

 Pentru evaluarea proiectelor de restaurare a zonelor umede este necesară utilizarea 
modelelor hidrologice şi hidraulice care reprezintă pe termen lung variaţiile de stocare a apei şi care 
reprezintă, în mod corect, caracteristicile temporale şi spaţiale ale precipitaţiilor, generarea şi evoluţia 
ploilor torenţiale.  

Contribuţiile personale constau în : 
 Analiza bibliografiei de specialitate şi sintetizarea informaţiilor referitoare la definirea zonelor 

umede, delimitarea şi funcţiile acestora. 
 Sintetizarea clasificărilor pe tipologii ale ecosistemelor umede. 
 Caracterizarea zonelor umede în funcţie de hidrologie, pedologie, vegetaţie şi faună. 
 Determinarea factorilor de influenţă asupra zonelor umede şi a influenţei variaţiei acestora la 

reducerea numărului zonelor umede.   
 Propunerea unor măsuri pentru conservarea arealelor existente. 
 Crearea un pachet de prevederi ale legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale în legătură 

cu zonele umede şi strategiile de gospodărire a apelor mari. 
 Influenţa perioadei de inundaţii asupra regimului hidric, nutrienţilor şi biodiversităţii a fost 

determinată pe un studiu de caz în bazinele hidrografice Bega şi Bega Veche, după analiza şi 
sintetizarea datelor obţinute de la Administraţia Bazinală de Apă Banat, referitoare la 
indicatorii de calitate ai apei, indicatorii hidrologici şi biologici. 

 Modelarea comportamentului dinamic al râului Bega Veche la confluenţa cu Apa Mare şi a 
capacităţii de acumulare a zonelor umede s-a făcut cu ajutorul aplicaţiei HEC-RAS 4.1, pentru 
două scenarii: sistemul actual şi sistemul după conectarea şi restaurarea unei zone umede 
adiacente, cu o suprafaţă de 40 ha. 

 Pentru a realiza modelarea în HEC-RAS s-a făcut prelucrarea hărţilor în varianta DEM (obţinute 
de la ASTER) în programul ArcGIS cu ajutorul extensiei HEC-GeoRAS, a fost desenat talvegul 
pornind din amonte spre aval, au fost definite malurile, direcţia de curgere şi rugozitatea 
pentru fiecare profil. 

 Au fost prelucrate hărţile DEM şi în programul Global Mapper pentru a obţine secţiunile 
transversale necesare modelării cursului de apă în HEC-RAS şi comparate cu secţiuni din 
teren. 

 Evidenţierea necesităţii aplicării măsurilor de reducere a efectelor undelor de viitură şi 
propunerea unor soluţii pentru a eficientiza procesul de refacere a zonelor umede care şi-au 
pierdut capacitatea de acumulare în urma modificării antropice a surselor de alimentare, ca: 
restaurarea zonelor umede afectate de metode hidroameliorative, colaborarea interdisciplinară 
a specialiştilor şi urmărirea procesului pe termen lung pentru a obţine rezultate satisfăcătoare. 


